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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодав-

ства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 

неповнолітніх, протягом ІІ кварталу 2021 року Старокостянтинівським  міс-

цевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  

місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницькі заходи у навчальних загальноосвітніх закладах 

зокрема: 
 

13 травня 2021 року юристка відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» ві-

двідала Заслучненський ліцей ім. О. Іщука, 

де для учнів 10 класу проведено тематичну 

бесіду на тему: “Безоплатна правова допо-

мога дітям”. Учнів ознайомлено з переліком 

осіб, які мають право на отримання такої 

допомоги та про порядок роботи відділу, а 

також проведено роз’яснення з питання від-

повідальності неповнолітніх за вчинення адміністративного правопорушення. 

Серед учнів розповсюджено інформаційні буклети з контактами бюро правової 

допомоги. 

 

14 травня 2021 року працівниці міс-

цевого центру відвідали Воронковецьку 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, де проведено два пра-

вових уроки. Спочатку, під час  лекції для 

учнів початкових класів говорили  на тему 

«Мої права та обов’язки» на прикладі по-

рушених прав казкових героїв. Школярі ак-

тивно долучалися до розмови, відповідали 

на запитання та виконували завдання У 

свою чергу з учнями 7-9 класів начального 

закладу розглянули види та ознаки булінгу, 

поняття та природу цього явища; проаналі-

зували основні ознаки такої форми агресії 

та її причини. Увагу учнів зосередили і на відповідальності, яка передбачена за 

факт вчинення булінгу. Школярам надано цінні поради: як вберегтися від булі-

нгу та як діяти, якщо стали його жертвою. Юристки місцевого центру нагадали, 

куди звертатись у разі цькування. 

 



4 

 

21 травня 2021 року юристки по-

бували у Немиринецькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів, де провели правоп-

росвітницькі заходи для місцевих жителів 

та школярів. Урок-тренінг під назвою 

“Стоп булінг” провели для учнів 6-11 

класів. У інтерактивній формі діти з'ясу-

вали, що називають булінгом, як його 

розпізнавати та що робити в ситуації з 

булінгом. Особливу увагу дітей акценто-

вано на відповідальності за вчинення цьо-

го виду насильства. Також фахівчиня центру розповіла про кібербулінг та інфо-

рмувала молодь про небезпеки в інтернеті. 

Того ж дня фахівчині Старокостянтинівського місцевого центру з надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги провели правовий урок для учнів 

7-А класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 на 

тему: “Кібербулінг та інші за-

грози для підлітків”. Юристки 

центру розповіли про кібербу-

лінг та інформували молодь 

про небезпеки в інтернеті. Че-

рез інтернет можливість при-

низити, образити, тероризувати 

реалізується за допомогою 

комп’ютера або мобільного те-

лефону. Учні брали участь у правовій вікторині, захищали свої команди прави-

льними відповідями, задавали питання, активні школярі отримували призи. Але 

основне - вони отримали відповіді, як уберегти себе від кібербулінгу та куди і 

до кого звернутись у випадку неправомірних дій стосовно них.  

25 травня 2021 року про “Адміні-

стративне затримання: що треба знати” 

розповіла учням Старокостянтинівського 

аграрно-промислового ліцею головна 

спеціалістка відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомо-

ги. Учасники дізналися про застосування 

такого заходу, як адміністративне затри-

мання, підстави та порядок його застосу-

вання, мету, строки затримання та перелік посадових осіб, які уповноважені 

здійснювати затримання. Юристка детально зупинилася на вимогах до адмінп-

ротоколу та осіб, які його складають. Важливо, що про кожний випадок адміні-

стративного затримання органи або уповноважені особи інформують центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, за виключенням випадків, 

якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника. Увагу неповноліт-

ніх звернули на порядок отримання безоплатної правової допомоги у разі за-

тримання. 
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Того ж дня юристка відділу «Тео-

фіпольське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницький захід на 

базі Державного навчального закладу 

«Теофіпольський професійний аграрно-

промисловий ліцей» у формі семінару зі 

студентами III курсу, які мали змогу діз-

натись про адміністративну та криміна-

льну відповідальність неповнолітніх, а 

також про особливості функціонування системи безоплатної правової допомо-

ги. Під час семінару студенти аналізували й розв’язували правові ситуації щодо 

кримінальних та адміністративних правопорушень, обмірковували причини 

скоєння злочинів, обговорювали особливості відповідальності за порушення 

адміністративного і кримінального законодавства. На завершення семінару усім 

присутнім роздано інформаційні матеріали та довідкову інформацію про діяль-

ність бюро правової допомоги. 

26 травня 2021 року працівниця 

відділу «Красилівське бюро правової до-

помоги» відвідала Западинську ЗОШ І-

ІІІ ступенів, де для старшокласників 

провела правопросвітницький захід на 

тему: “Адміністративне затримання: що 

треба знати”. Учнів ознайомлено, які во-

ни мають права, куди мають звертатись 

щоб відстояти свої права. Зосередили увагу школярів на обов’язках та відпові-

дальності неповнолітніх, наголосили, з якого віку настає кримінальна відпові-

дальність, та що варто пам’ятати аби не порушувати законодавство. По завер-

шенню заходу, присутні отримали інформаційні буклети системи БПД. 

27 травня 2021 року заступником 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено правоос-

вітній захід-лекцію для учнів 10 класу 

Теофіпольської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №2 на тему: «Безоплатна 

правова допомога» та «Запобігання зло-

чинності серед неповнолітніх». Під час 

заходу учнів проінформовано, з якого ві-

ку настає адміністративна та криміналь-

на відповідальність, та як не бути втягнутими в злочинну діяльність. Також, по-

відомлено, у яких випадках здійснюється адміністративне затримання неповно-

літніх та, які заходи можуть застосовуватись до неповнолітніх. Учні були озна-

йомлені зі своїми правами у випадку притягнення їх до адміністративної відпо-

відальності. 
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Про те, які права мають маленькі 

громадяни України 27 травня 2021 року 

розповіла учням Старокостянтинівського 

ліцею ім. М.С.Рудяка фахівчиня Старо-

костянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги напередодні Міжнародного 

дня захисту дітей. Можливість розібрати 

приклади відомих сучасних мультфіль-

мів на предмет порушення прав людини 

не залишила хлопців та дівчат байдужими: учні задавали багато питань, активно 

брали участь у вирішенні правових завдань та вікторин. Також юристка центру 

наголосила на обов’язках, яких мають дотримуватися діти: поважати своє ото-

чення, допомагати одне одному, сумлінно навчатися та не порушувати права 

інших. Наприкінці уроку ліцеїсти отримали “Паспорт прав дитини” та буклети 

“Правові орієнтири для кожної дитини”. 

01 червня 2021 року фахівці 

Cтарокостянтинівського місцевого 

центру з  надання  безоплатної вторин-

ної правової допомоги взяли участь у 

святковому заході, організованому для 

дітей, в рамках Міжнародного дня за-

хисту дітей, на тему: «Захист прав дітей 

в Україні» у Старокостянтинівській за-

гальноосвітній школі I-III ступенів №4. 

Під час заходу всі діти та їх батьки діз-

налися від фахівців системи БПД про походження Міжнародного дня захисту 

дітей та традиції проведення цього свята в Україні, про законодавство України, 

що регулює права неповнолітніх, ознайомили з видами послуг, які надає Старо-

костянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги, та категоріями осіб які можуть звернутись за правовою допомогою. 

З нагоди відзначення 01 червня 

Міжнародного дня захисту дітей засту-

пницею начальника відділу «Теофі-

польське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітницький захід 

спільно із партнерами на тему: «Захист 

прав дітей в Україні». Під час заходу 

фахівчиня бюро правової допомоги ро-

зповіла про допомогу, яку можуть 

отримати діти у місцевих центрах та 

бюро правової допомоги. Спеціалістка бюро наголосила, що у кожної людини, 

як у дорослої так і у дитини, є права. Однак права дітей відрізняються від прав 

дорослих. Фахівчиня бюро пояснила, що дитина має право сама звернутись за 

допомогою до органу опіки та піклування, правоохоронних органів, органів 

охорони здоров’я та фахівців безоплатної вторинної правової допомоги.  
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02 червня 2021 року заступниця на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» провела правопросвіт-

ницький захід на тему: «Захист прав дітей 

в Україні» з учнями 5-го класу Теофіполь-

ського навчально-виховного комплексу 

«ЗОШ І-ІІІ ступеня, гімназія». Зокрема, 

фахівчинею роз’яснено учням про Конвен-

цію ООН про права дитини, яка містить 

повний перелік прав дитини: на життя, на 

ім’я, на набуття громадянства, на піклу-

вання з боку батьків, на збереження своєї 

індивідуальності, право бути заслуханою у 

ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на свободу совісті та 

релігії; право на особисте та сімейне життя; недоторканість житла; таємницю 

кореспонденції; право на послугами системи охорони здоров’я; благами соціа-

льного забезпечення; на рівень життя, необхідний для її розвитку; на освіту; на 

відпочинок; на особливий захист тощо. 

09 червня 2021 року юристи від-

ділу «Красилівське бюро правової до-

помоги» завітали до Котюржинецької 

ЗОШ І-ІІ ступенів, де поспілкувалися з 

викладачами та учнями старших класів 

на тему: “Адміністративні правопору-

шення”. Учні ознайомилися із загаль-

ним порядком захисту порушених прав. 

Увага школярів під час заходу зосере-

джена і на обов’язках та відповідальності неповнолітніх, порядком настання 

кримінальної відповідальності для неповнолітніх. На завершення правопросві-

дницького заходу учасники ознайомилися із мобільним додатком “Безоплатна 

правова допомога”. 
 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-

ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-

крема: 
 

02 квітня 2021 року головним спеці-

алістом відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» проведено семінар із без-

робітними на базі Теофіпольської районної 

філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості на тему: «Доступ до безоплатної 

правової допомоги та право на безоплатну 

правову допомогу».  Присутніх поінформо-

вано про права громадян на безоплатну 
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правову допомогу та порядок реалізації цього права. Основну частину виступу 

юристка присвятила питанням захисту порушених трудових прав. Присутні діз-

нались можливі шляхи вирішення трудових спорів, яким чином захистити свої 

права в судовому порядку, в які строки подається позовна заява та до якого суду.  

Усі бажаючі отримали інформаційні буклети на правову тематику. 

Чим трудовий договір відрізняєть-

ся від цивільно-правової угоди та в яких 

випадках можна укладати цивільно-

правову угоду? Про це розповіла фахів-

чиня Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 27 квітня 2021 року, 

де взяла участь у правопросвітницькому 

заході із Старокостянтинівською міськ-

районною філією Хмельницької обласної 

служби зайнятості. У зв’язку із карантинними обмеженнями, зустріч відбулася 

за допомогою онлайн-ресурсу ZOOM. Під час заходу юристка центру зазначи-

ла, що трудові відносини оформляються підписанням цивільно-правової угоди 

або трудового договору. Згідно з цивільно-правовою угодою відносини регу-

люються не трудовим законодавством, а виключно цивільним.  

26 травня 2021 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомо-

ги провела профінформаційний груповий 

захід на базі Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятості “Інформацій-

ний семінар для військовослужбовців та 

ветеранів АТО/ООС”. На семінарі юристка повідомила про напрямки діяльнос-

ті  місцевого центру та безпосередньо про послуги, якими можуть скористатися 

учасники бойових дій. Розповіла про актуальні питання для військовослужбов-

ців щодо пільг та компенсацій, про способи захисту порушеного права під час 

звільнення з військової служби. По завершенню заходу учасники отримали 

друковані матеріали на правову тематику. 

 23 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” разом із провідним 

фахівцем профорієнтаційного відділу ак-

тивної підтримки безробітних Красилів-

ської районної філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятості Оленою По-

ліщук проведено правопросвідтницький 

захід на тему: “Права біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту”. Під час семінару юристом бюро 

роз’яснено учасникам заходу, хто є біженцем, порядок набуття такого статусу 

та які права, передбачені Конституцією та законами України для іноземців та 
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осіб без громадянства, які законно перебувають на території України. Тради-

ційно на завершення заходу учасникам вручено буклети на правову тематику. 

 

З метою надання допомоги у вирішені правових проблем особам з інвалід-

ністю, в тому числі осіб, які мають вади слуху, зору (УТОС) на базі відповідних 

громадських об’єднань проведено правопросвітницькі заходи, зокрема: 

 

15 червня 2021 року головна спеці-

алістка відділу правопросвітництва та на-

дання  безоплатної  правової  допомоги з 

нагоди відзначення Всесвітнього дня до-

нора крові провела захід в приміщенні 

громадської організації “Старокостянти-

нівське відділення українського товарист-

ва сліпих”,  на тему: “Права донорів в 

Україні”. Фахівчиня розповіла, які пільги 

передбачені донорам крові, а також детально поінформувала присутніх про ста-

тус Почесного донора України. Такі особи  мають право на отримання надбавки 

до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну 

особу в розрахунку на місяць. Також юристка центру надала правові консуль-

тації учасникам громадської організації. Принагідно членів громадської органі-

зації поінформовано про механізм надання безоплатної правової допомоги та 

суб’єктів права на отримання такої допомоги, про можливість захисту своїх 

прав та законних інтересів в суді, а також забезпечення доступу до послуг ад-

воката за кошти державного бюджету. 
 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) в 

трудових колективах та для громадян у територіальних громадах, працівни-

ками Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме:  
 

 05 квітня 2021 року про основні 

положення Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» та етапи запуску ринку зем-

лі в Україні, розповідала для працівників 

Філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт 

МХП», що на Теофіпольщині, фахівчиня 

Теофіпольського бюро правової допомоги. Юристка зазначила, що з 01 липня 

2021 року до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи-

громадяни України, але не більше 100 га на одну людину, а з 1 січня 2024 – та-

кож українські юридичні особи. При цьому максимальний розмір покупки мо-

же становити 10 тис. га. Фахівчиня також поінформувала присутніх про вар-

тість земельних ділянок та про порядок розрахунку під час купівлі-продажу зе-

млі. 
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22 квітня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено правопро-

світницький захід із працівниками відділу 

земельних відносин та екологічних питань 

апарату Теофіпольської селищної ради на 

тему: «Земельна реформа в Україні». Під 

час зустрічі проаналізовано, що таке земе-

льна реформа та її завдання, а також з 

якими питаннями найбільше громадяни звертаються до відділу земельних від-

носин для вирішення їхніх проблем. З метою розширення доступу до безоплат-

ної правової допомоги присутнім заходу роздано інформаційні буклети на пра-

вову тематику.  

11 травня 2021 року юристка нача-

льниця відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги взя-

ла участь у якості експерта при перегляді 

та обговоренні документального фільму 

“Металобрухт” в режимі онлайн на плат-

формі Zoom, організаторами якого висту-

пили Старокостянтинівський міськрайон-

ний та Іванівський районний сектори філії 

Державної установи “Центр пробації” в 

Хмельницькій та Херсонській областях відповідно. Юристка місцевого центру, 

як одна із експерток, зазначила, що даний фільм одночасно зачіпає і проблему 

безробіття, піднімає питання рівності громадян та професійної дискримінації та 

зауважила, що державою створюються рівні можливості для всіх без винятку. 

Користуватися чи ні і якої мірою можливостями реалізації прав — це вже вибір 

кожного. Водночас нагадала і про відповідальність за порушення вимог законо-

давства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металоб-

рухтом. В результаті обговорення учасники узгодили механізм співпраці для 

надання комплексної допомоги особам, які мають проблеми з законом. 

13 травня 2021 року заступник на-

чальника відділу “Красилівське бюро  

правової допомоги” для жителів села та 

трудового колективу сільської ради про-

ведено правопросвітницький захід у при-

міщенні Заслучненської сільської ради на 

тему «Зміни щодо обігу земель сільсько-

господарського призначення». Юристка бюро повідомила, що відповідно до за-

конодавства, запровадження ринку землі в Україні передбачається у два етапи. 

На першому скасовується дія мораторію на продаж землі сільськогосподарсь-

кого призначення для громадян України (з 1 липня 2021 р.), а другий етап по-

чинається з 1 січня 2024 року, коли право на купівлю землі отримають юридич-

ні особи. Під час зустрічі проаналізовано, що таке земельна реформа та її за-

вдання, зміни в системі управління земельними ресурсами та їх завдання. 
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 14 травня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено правопрос-

вітницький захід з працівниками сервісно-

го центру Головного управління Пенсійно-

го Фонду України в Хмельницькій області 

щодо доступу до безоплатної правової до-

помоги та можливості її отримання соціа-

льно незахищеними верствами населення. 

У ході зустрічі обговорили окремі аспекти функціонування системи надання 

безоплатної правової допомоги, зокрема роз’яснено положення Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу” щодо системи органів, які надають безо-

платну правову допомогу, видів правової допомоги, категорій громадян, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також порядку звер-

нення до центрів за правовою допомогою.  

Того ж дня головна спеціалістка від-

ділу правопросвітництва та надання  безо-

платної  правової  допомоги організувала 

та провела правопросвітницький захід для 

трудового колективу ТОВ «Енселко Агро» 

на тему: “Що таке безоплатна правова до-

помога та як її отримати?”. Фахівчиня 

центру роз’яснила членам трудового коле-

ктиву, які правові послуги можна отримати 

в центрі правової допомоги, яким категоріям населення вона надається та які є 

види безоплатної правової допомоги. Фахівчиня зауважила,  що у разі виник-

нення правових проблем кожен може звернутися до центру правової допомоги. 

14 травня 2021 року з метою підви-

щення рівня поінформованості громадян 

стосовно відкриття ринку землі, фахівчині 

місцевого центру організували та провели 

тематичну бесіду для жителів села Ворон-

ківці на тему «Законодавчі зміни у сфері 

земельних правовідносин». Достатньо ак-

туальним було роз’яснення щодо етапів ві-

дкриття ринку землі в Україні та порядку внесення змін до договору оренди зе-

млі, адже більшість жителів сільської місцевості мають у власності земельні ча-

стки (паї), які здають в оренду. 

19 травня 2021 року заступницею 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено правопрос-

вітницький захід на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», який 

відбувся на базі Центру надання соціаль-

них послуг Теофіпольської селищної ради. 

Захід покликаний привернути увагу гро-



12 

 

мадськості до актуальних для суспільства проблем подолання домашнього на-

силля, протидії жорстокого поводження з дітьми. В обговоренні заявленої те-

матики заходу взяли участь директор та фахівці відділу соціальної роботи та 

соціальних послуг за місцем проживання. На заході  акцентували увагу на спів-

праці між суб’єктами з метою ефективного реагування на факти здійснення на-

сильства в сім’ї та обговорено норми діючого законодавства щодо покарання 

осіб, які вчиняють насильство, проведення корекційної роботи із кривдниками, 

та надання правової допомоги особам, які постраждали від домашнього насиль-

ства.  

Про безоплатну правову допомогу та 

порядок її отримання 25 травня 2021 року 

для бібліотекарів Старокостянтинівської 

міської бібліотеки розповіла заступниця 

директора місцевого центру. Під час тема-

тичної бесіди на тему: «Домашнє насильс-

тво: як діяти та куди звертатися за допомо-

гою?» юристка розповіла присутнім про 

механізм отримання безоплатної правової 

допомоги, домашнє насильство, його види 

та про те, як діяти та куди звертатися пост-

раждалим від домашнього насильства. Фахівчиня звернула увагу присутніх на 

форми домашнього насильства та спеціальні заходи, які застосовуються до кри-

вдника у вигляді: термінового заборонного припису та обмежувального припи-

су стосовно кривдника, який встановлюється у судовому порядку.  

09 червня 2021 року заступником 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомомоги” в рамках “Програ-

ми “Прискорення пританих інвестицій в 

сільске господарство” на території  Това-

риства з обмеженою відповідальністю 

“ЕКОТЕРА” проведено правопросвітни-

цький захід на тему: «Земельна реформа в 

Україні». Юристи відділу роз’яснили учасникам актуальні питання реформи, 

зокрема про те, що Закон запроваджує поетапне скасування діючої заборони на 

відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної 

власності. Принагідно юристами відділу роз‘яснено учасникам заходу про їхні 

права на отримання безоплатно у власність земельну ділянку з певним цільовим 

призначенням. 

09 червня 2021 року юристка Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяла участь в засіданні робочої 

онлайн-наради на платформі Zoom у яко-

сті експерта при перегляді та обговоренні 

документального фільму “Що написане 

пером”, організатором якого виступив 



13 

 

Старокостянтинівський МРС філії Державної установи “Центр пробації”. Під 

час заходу фахівчиня зазначила, що усі засуджені, які готуються до звільнення, 

незважаючи на вік, стать, соціальний статус, попередній досвід перебування в 

місцях позбавлення волі, стан здоров’я, життєвий досвід тощо, перед звільнен-

ням мають багато спільних найбільш актуальних гострих питань, із вирішенням 

яких їм доведеться зіштовхнутися після виходу з установи. Також юристка на-

вела типові проблеми з якими найчастіше зустрічаються особи, які звільняють-

ся з місць позбавлення волі, а саме: дискримінація, відновлення документів, ви-

значення місця проживання, працевлаштування, вирішення питань, пов’язаних 

зі здоров’ям.  

10 червня 2021 року заступниця відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги провела захід для клієнтів та 

фахівців Старокостянтинівського міського Кри-

зового центру. Метою зустрічі стала бесіда із 

особами, що постраждали внаслідок домашньо-

го насильства щодо способів захисту від непра-

вомірних дій кривдників. Крім звичної інфор-

мації про порядок та підстави застосування те-

рмінових заборонних приписів й видачі обме-

жувальних приписів стосовно кривдників, обго-

ворили можливість розірвання шлюбу без надання судом строку на примирен-

ня, якщо в сім‘ї має місце насильство будь-якого характеру. Окремо обговорили 

необхідність звернення в поліцію щоразу, коли особа зазнає домашнього наси-

льства, адже це — доказ, який в майбутньому допоможе захистити права пост-

раждалих у суді.  

18 червня 2021 року заступник нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» провела правопросвітницький 

захід на базі управління соціального захисту 

населення Теофіпольської селищної ради на 

тему:  «Права донорів в Україні». Юристка 

бюро розповіла як правильно звернутись до-

нору до роботодавця, які документи подати, 

та виконання яких гарантій просити і, водночас, яким чином оформити право-

відносини роботодавцю з працівником-донором.  Під час заходу обговорено 

питання щодо трудових гарантій, які передбачені для донорів, а саме як офор-

мити увільнення донора від роботи в день здавання крові. 

 З нагоди Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 22 червня 

2021 року на базі Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено показ 

документального фільму з колекції Doсudays 

UA “Нічна відьма”. На показі були присутні 

клієнти пробації, а також працівники Теофі-
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польського та Красилівського бюро правової допомоги. У ході обговорення фі-

льму піднімались та оговорювалися питання, що стосуються гендерної рівності, 

а саме: розуміння засад гендерної рівності та поваги до прав і свобод кожної 

статі; розуміння стереотипів, які існують стосовно жіночої та чоловічої статі; 

застосування навичок партнерського спілкування.  

 25 червня 2021 року заступник нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» взяла участь у засіданні круглого 

столу на тему: «Поколіннями вимріяна Кон-

ституція», організованого на базі Теофіполь-

ської районної бібліотеки. На засіданні обго-

ворено, основні засади Конституціі України, 

права, свободи та обов’язки людини і грома-

дянина. Юристка бюро правової  допомого 

акцентувала увагу присутніх на статті 59 Кон-

ституції, у якій зазаначено, що кожен громадянин має право на професійну пра-

вничу допомогу; у випадках, передбачених законом, ця допомога надається бе-

зоплатно. Реалізувати це право мешканцям Теофіпольщини допомагає Теофі-

польське бюро правової допомоги. 

 

Окрім цього, у громадах систематично проводились вуличні інформуван-

ня громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також ін-

формування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання БВПД. 

 

 Так, протягом ІІ кварталу 2021 року юристами місцевого центру прове-

дено вуличні інформування жителів сіл Воронківці та Багаї Старокостянтинів-

ської міської територіальної громади, а також с. Лідихівка Теофіпольської се-

лищної територіальної громади та м. Красилів.  
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З громадянами спілкувалися про їх права, способи їх захисту та розпо-

всюджено інформаційні буклети з роз'ясненнями чинного законодавства. Пере-

січним громадянам роз’яснювали питання реалізації права на безоплатну пра-

вову допомогу та при необхідності надавали детальні правові роз’яснення. 

Працівники вручали громадянам друковані матеріали на правову тематику. 

 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-

мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та членів їх сімей, вну-

трішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств населення та ветеранів: 

 

 25 червня 2021 року головна спеціа-

лістка відділу правопросітництва та надання 

безоплатної правової допомоги провела пра-

вопросвітницький захід з військовослужбов-

цями військової частини А-0598 м. Староко-

стянтинів на тему ”Захист конституційних 

прав та свобод людини і громадянина”. На 

початку заходу фахівчиня місцевого центру 

наголосила присутнім, що найвищий Закон 

утверджує багатовікове прагнення українського народу до незалежності власної 

держави та розповіла про довгий шлях становлення української Конституції. 

Юристка зазначила, що право на безоплатну правову допомогу є одним із прав 

громадян України, гарантованим Конституцією України та повідомила про по-

рядок надання безоплатної правової допомоги. Зазначила, хто має право на без-

оплатну первинну та вторинну правову допомогу та зауважила, що наразі, без-

оплатна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання пра-

вової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, 

скарг та інших документів правового характеру, захист від обвинувачення, 

здійснення представництва інтересів в судах всіх інстанцій, державних органах, 

складання документів процесуального характеру тощо.  

 

З метою проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації та 

захисту прав людини проведено робочі зустрічі з керівництвом та/або 

уповноваженими працівниками відділів філії Державної установи «Центр 

пробації» Хмельницької області, а саме:  

 

 07 квітня 2021 року головна спеціаліст-

ка відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги  провела робочу зу-

стріч, у форматі онлайн, з психологом Староко-

стянтинівського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Хмель-

ницькій області Олександром Рябовим, з яким 

поспілкувалася на тему «Відновне правосуддя 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчи-
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ненні кримінального правопорушення». Під час бесіди фахівчиня розповіла, як 

працює програма відновного правосуддя для неповнолітніх. 

 12 квітня 2021 року головним спеці-

алістом відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги», з метою створення рівних 

можливостей для доступу до правосуддя 

осіб, засуджених до покарання без позбав-

лення волі, проведено робочу зустріч на базі 

Теофіпольського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області з інспектором Іриною 

Григоренко. Під час зустрічі обговорено 

шляхи співпраці та координації зусиль обох 

структур щодо комплексного надання безо-

платної правової допомоги особам, які засуджені до покарання, не пов’язаного 

з позбавленням волі та перебувають на обліку в територіальних підрозділах 

пробації. А також фахівчиння Теофіпольського бюро правової допомоги зазна-

чила, що основними напрямами співробітництва є: створення умов для безумо-

вного виконання принципу доступності безоплатної правової допомоги; 

об’єднання зусиль за для зміцнення та поширення у суспільстві впевненості у 

можливості отримання повноцінного, дієвого, кваліфікованого, безоплатного 

правового захисту. 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, зокрема:  

 

 

01 квітня 2021 року у газеті «Подільські вісті» 

опубліковано матеріал, підготовлений начальницею від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги на тему: «Захисники за землю не платять, вони 

за неї воювали». 

 

 

 

 

12 січня 2021 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської селищної ради, з метою 

підвищення правової обізнаності населення, 

фахівчинею відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» опубліковано матеріал на 

тему: «Пролонгація договору оренди земель-

ної ділянки».   
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14 квітня 2021 року на сторінках самос-

тійного інтернет ЗМІ Старокостянтинівщини 

«УНАС.NEWS» фахівці Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги консультують на 

тему: «Чи захистить від колекторів новий за-

кон?». 

 

15  квітня 2021 року на офіційних веб-

сайтах Антонінської громади та Щиборівської 

територіальної громади розміщено інформа-

ційний матеріал на тему: «Відновне правосуд-

дя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення». 

 

23 квітня 2021 року у газеті «Життя 

Старокостянтинівщини» опубліковано мате-

ріал, підготовлений начальницею відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги на тему: «Учасники бо-

йових дій звільняються від сплати земельно-

го податку». 

 

27 квітня 2021 року на сторінках самостійного інтернет ЗМІ Старокос-

тянтинівщини «УНАС.NEWS» та офіційному вебсайті Миролюбненської сіль-

ської територіальної громади розміщено консультаційний матеріал на тему: 

«Як успадкувати земельну ділянку, якій не присвоєно кадастровий номер?». 

 

 

06 травня 2021 року в щотижневій газеті 

“Життя Теофіпольщини” фахівчинею відділу «Теофі-

польське бюро правової допомоги» опубліковано кон-

сультаційний матеріал на тему: «Пролонгація догово-

ру оренди земельної ділянки». 
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19 травня 2021 року на офіційному веб-

сайті Староостропільської громади фахівці 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги консультують на тему: «Як укласти до-

говір дарування?». 

 

 24 травня 2021 року на офіційному 

вебсайті Щиборівської територіальної грома-

ди фахівці Красилівського бюро правової до-

помоги інформують на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству». 

 

 26 травня 2021 року на офіційному ве-

бсайті Теофіпольської селищної ради, з метою 

підвищення правової обізнаності населення, 

фахівчиня відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» опублікувала консультацій-

ний матеріал на тему: «Порядок подання заяви 

для реєстрації земельної ділянки в Державно-

му земельному кадастрі». 

 

07 червня 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет-ЗМІ Старокостянтинів-

щини “УНАС.NEWS” опубліковано матеріал, 

підготовлений головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги на тему: «Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу” 10 ро-

ків».  

 

16 червня 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет ЗМІ Старокостянтині-

вщини «УНАС.NEWS» розміщено консуль-

таційний матеріал, підготовлений фахівця-

ми Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, на тему: «Ті, чия кров 

рятує життя інших людей». 

 

23 червня 2021 року на офіційному 

вебсайті Теофіпольської селищної ради, з 

метою підвищення правової обізнаності на-

селення, фахівчиня Теофіпольського бюро 

правової допомоги опублікувала консульта-

ційний матеріал на тему: «Донорство кро-



19 

 

ві». 

В червні 2021 року на офіційних вебсайтах органів місцевого самовряду-

вання на території юрисдикції Старокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги опубліковано інформаційний 

матеріал про основоположні права людини, передбачені Конституцією України, 

приурочений до 25-ї річниці прийняття Конституції України.  

 

 На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Координаційного центру 

з надання правової допомоги та сторінці Регіонального центру у соціальній ме-

режі Facebook   

 

21 квітня 2021 року опубліковано успішну справу, де заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Олександра Боровик, яка допомогла чоловіку, який отримав відмову нотаріуса 

в оформленні спадкових прав, встановити факт прийняття спадщини та місце її 

відкриття. Детально тут - https://bit.ly/3qZjqHp  

25 травня 2021 року опубліковано успішну справу, у якій відстояти пра-

во військовослужбовця на перерахунок пенсії, домоглася юристка Старокостя-

нтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Анастасія Андрєєва. Детально тут - https://bit.ly/2TNB0lo  

29 червня 2021 року опубліковано успішну справу, у якій завдяки адво-

кату Івану Козаку клієнтка Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги змогла довести у суді, що позбавлен-

ня батьківських прав колишнього чоловіка відповідатиме якнайкращому забез-

печенню інтересів дитини.  Детально тут - https://bit.ly/2TJ1Mvm  

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-

тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених 

консультацій на платформі “WikiLegalAid”.   

 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено та взято участь у наступних заходах:  
 

 

https://bit.ly/3qZjqHp
https://bit.ly/2TNB0lo
https://bit.ly/2TJ1Mvm
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 Протягом 2021 року фахівчиня відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги пройшла навчальний онлайн-

тренінг “Запобігання дискримінації та протидія 

злочинам на ґрунті ненависті”. З метою отримання 

навичок розуміння поняття мови ворожнечі, зло-

чину на ґрунті ненависті; різниці між сексуальною 

орієнтацією та гендерною ідентичністю, а також 

між міфами та стереотипами і знання про відпові-

дну судову практику в цій галузі. Юристка за до-

помогою навчального курсу отримала інструмен-

ти, які допоможуть виявляти конкретні ситуації 

дискримінації в контексті кризи Covid-19, прово-

дити оцінку ситуації, згідно з тестом та визначати питання балансу між обме-

женням та користуванням правами людини. 

23 квітня 2021 року про практику за-

хисту інтересів клієнтів у справах, що стосу-

валися кредитування, розповіла юристка Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги під час онлайн вебінару «Як не потра-

пити в кредитну пастку». Учасники заходу 

дізналися, як безпечно взяти кредит, на що 

слід звертати увагу, укладаючи контракт з 

фінансовою установою. З-поміж питань, які розглянули під час вебінару – про-

блеми законодавчого регулювання захисту прав споживачів мікрозайму; необ-

межений розмір неустойки як джерело прибутку фінустанови; ознаки порушен-

ня прав клієнта фінансовою установою; законність стягнення з цільових виплат 

боржника; нові правила колекторської діяльності та інші. 

29 квітня 2021 року директор, Олександр Петлюк, та працівники місце-

вого центру взяли участь у круглому столі з питання: «Розбудова стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних 

справах». Круглий стіл відбувався у форматі онлайн на платформі ZOOM. 

24 та 26 травня 2021 року тренінг з 

питань запабігання дискримінації для соціа-

льних партнерів провела фахівчиня Староко-

стянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги — 

заступниця начальника відділу правопросві-

тництва та надання безоплатної правової до-

помоги. Учасниками навчання з протидії і 

запобігання дискримінації, яке відбувалося 

впродовж двох днів, стали практичні психо-

логи Старокостянтинівського міського кризового центру та Старокостянтинів-

ського міськрайонного сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькі обла-

сті.  
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Розпочали тренінг з визначення по-

нять, ознайомлення із переліком ознак 

дискримінації та вивчення коректної лек-

сики. Найчастіше дискримінаційного ста-

влення зазнають особи, які є носіями за-

хищених ознак, як-от інвалідність, грома-

дянство, майновий стан, судимість, стать, 

вік тощо. Другого дня тренінгу учасники 

дізналися про форми дискримінації, вплив стереотипів на нерівне ставлення, а 

також застосування принципу дотримання балансу інтересів під час судового 

розгляду справ про дискримінацію. Знання закріпили практичними вправами та 

аналізом судових справ Європейського суду з прав людини. 

29 червня 2021 року директор місцевого центру Олександр Петлюк та 

начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та роботи з її надавачами провели робочу зустріч із адвокатами, які нада-

ють послуги в системі безоплатної вторинної правової допомоги. Під час зу-

стрічі учасники обговорили зміни в законодавстві, що регулює питання оплати 

послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги. Принагідно, розглянули актуальні питання, які виникають у 

адвокатів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивіль-

них та адміністративних справах.  

 З метою забезпечення підвищення 

кваліфікації та розвитку працівників міс-

цевого центру, які надають безоплатну 

правову допомогу, протягом звітного пе-

ріоду з 01.04.2021 р. по 30.06.2021 р. пра-

цівники Старокостянтинівського місцево-

го центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги пройшли дистан-

ційний курс з питань земельних правовід-

носин «Основні питання у сфері земель-

них правовідносин», а також брали участь у навчальних вебінарах з правових 

питань, організованих Координаційним центромз надання правової допомоги та 

мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

 

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

З метою розвитку мережі незалежних провайдерів, налагодження 

підтримки та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу 

до БПД проведено робочі зустрічі та наради з сільськими головами, головами 

територіальних громад та керівниками держаних органів, які були передбачені 

у Плані роботи на ІІ квартал 2021 року та інші заходи, які працівниками були 

виконанні позапланово:  
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07 травня 2021 року головним спеці-

алістом відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» проведено зустріч у Теофі-

польському районному секторі управління 

Державної міграційної служби України в 

Хмельницькій області на тему: «Права та 

обов’язки трудових мігрантів». Під час за-

ходу обговорювалися, які права гарантує 

держава трудовим мігрантам. Серед обов'яз-

ків трудових мігрантів виокремили обов’язок сплачувати податки з доходів, 

отриманих за кордоном. По закінченню заходу директору районного сектору 

міграційної служби передано буклети на правову тематику. 

14 травня 2021 року з метою налаго-

дження співпраці в напрямку надання пра-

вової допомоги жителям Воронковецького 

старостинського округу, заступницею дире-

ктора місцевого центру проведено робочу 

зустріч із старостою Миколою Янковським, 

де обговорено порядок надання безоплатної 

правової допомоги окремим категоріям гро-

мадян та окремо акцентовано, які категорії 

громадяни мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомо-

ги. Сторони досягли домовленостей щодо консолідації зусиль у напрямку за-

безпечення доступу жителів старостинського округу до безоплатної правової 

допомоги.  

З метою зміцнення партнерських від-

носин, популяризації системи безоплатної 

правової допомоги, надання правової інфо-

рмації про зміни в законодавстві України, 

18 травня 2021 року відбулася робоча зу-

стріч директора місцевого центру Олексан-

дра Петлюка із заступником директора Ста-

рокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості Людмилою Драчук. “Метою спів-

праці з центром зайнятості є створення належних умов для забезпечення прав і 

свобод людини. Зокрема, у сфері зайнятості населення та соціального захисту 

від безробіття, а також доступу до безоплатної правової допомоги в частині га-

рантій держави щодо захисту прав громадян на працю та від незаконного звіль-

нення” - зазначив Олександр Петлюк. У свою чергу Людмила Драчук також ві-

дмітила співпрацю, яка налагоджена між центрами, що полягає у функціону-

ванні постійного пункту консультування громадян та участі юристів центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у профорієнтаційних семіна-

рах для безробітних. Принагідно сторони обговорили можливість здійснення 

спільних виїзних консультувань у віддалених населених пунктах Старокостян-

тинівської міської територіальної громади.  
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 19 травня 2021 року заступницею на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» проведено робочу зустріч із ди-

ректором Центру надання соціальних послуг 

Теофіпольської селищної ради  Мирославою 

Майдан щодо налагодження співпраці між 

суб’єктами протидії домашньому насильству з 

метою ефективного реагування на факти здій-

снення насильства в сім’ї. Учасники заходу активно обговорили норми діючого 

законодавства щодо покарання осіб, які вчиняють насильство, проведення ко-

рекційної роботи із кривдниками, та надання правової допомоги особам, які по-

страждали від домашнього насильства. По завершенню заходу підписано Ме-

морандум про співпрацю між центрами. 

21 травня 2021 року фахівчиня місцево-

го центру на базі Немиринецького старостин-

ського округу з метою налагодження співпраці 

та проведення виїзних консультувань поспіл-

кувалися зі старостою Тетяною Ільчук, де об-

говорили питання порядку надання безоплат-

ної правової допомоги для жителів старостин-

ського округу та наголошено, які категорії 

громадян, визначенні статтею 14 Закону Укра-

їни “Безоплатну правову допомогу” мають право на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

  27 травня 2021 року з метою налаго-

дження співпраці в напрямку надання правової 

допомоги жителям Чорнянського старостинсь-

кого округу, проведено робочу зустріч із ста-

ростою Надією Реп’юк. Обговорено, що право 

на безоплатну правову допомогу - гарантована 

Конституцією України можливість громадя-

нина України отримати в повному обсязі безо-

платну первинну правову допомогу та порядок 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги окремими категоріями громадян. Сторони досягли домовленостей щодо 

консолідації зусиль у напрямку забезпечення доступу жителів старостинського 

округу до безоплатної правової допомоги. 

З метою зміцнення партнерських відно-

син, надання інформації про зміни в законо-

давстві України та в системі безоплатної пра-

вової допомоги України, 03 червня 2021 року 

директор місцевого центру Олександр Петлюк 

на базі управління соціального захисту насе-

лення виконавчого комітету Старокостянти-

нівської міської ради, ініціював і провів робо-

чу зустріч із очільницею управління Наталією Кот. Під час зустрічі сторони об-
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говорили питання щодо способів захисту прав громадян. Директор центру роз-

повів про практику роботи місцевого центру в напрямі надання безоплатної 

правової допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

15 червня 2021 року директор місцево-

го центру Олександр Петлюк провів робочу 

зустріч із начальником Старокостянтинівсько-

го відділу обслуговування громадян управ-

ління обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду України в Хме-

льницькій області — Олександром Савіним. 

Під час зустрічі керівники установ домовили-

ся про співпрацю в напрямку надання вторинної правової допомоги громадя-

нам, зокрема, у справах щодо встановлення фактів що мають юридичне значен-

ня для призначення пенсії громадянам. Позаяк, такі справи вирішуються в судо-

вому порядку, налагоджена співпраця між установами сприятиме якнайкращому 

захисту права громадян на пенсію. 

17 червня 2021 року заступницею 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” на базі Кульчинівського 

старостинського округу Красилівської 

міської територіальної громади проведено 

робочу зустріч зі старостою Людмилою 

Янкович, під час якої надано вичерпну інформацію щодо роботи системи 

безоплатної правової допомоги в Україні. Зауважили також, що вторинна 

правова допомога, а саме представництво інтересів у суді та складання 

процесуальних документів надається як адвокатами так і працівниками центрів 

та бюро правової допомоги. На завершення зустрічі фахівчиня відділу 

ознайомила старосту з мобільним додатком “Безоплатна правова допомога” та 

надали рекомендації щодо користування ним.  
 24 червня 2021 року заступницею на-

чальника відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги»  проведено  зустріч із дирек-

тором - Любов Тарасюк та головним спеціа-

лістом Теофіпольського районного сектору 

управління Державної міграційної служби 

України в Хмельницькій області на тему: 

«Права біженців та осіб, які потребують до-

даткового захисту». Під час тематичної бесі-

ди обговорено права та обов’язки біженців у законодавстві України, які закріп-

лені належним чином згідно до міжнародно-правових стандартів, так як дотри-

мання законодавства про права біженців у сучасній Україні потребує удоскона-

лення. 
 

 

 

З метою розширення доступу до БПД для усіх категорій громадян, про-

тягом  ІІ кварталу 2021 року Старокостянтинівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 18 пунктів 

консультування на базі сільських рад, старостинських округів  територіальних 
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громад та забезпечено роботу 30 пункту консультування в центрах зайнятос-

ті, установах пробації та інших установах:  

 

01 квітня 2021 року головним спеціа-

лістом відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу дистанційно-

го консультативного пункту громадян на базі 

Теофіпольського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги 

осіб, засуджених до покарання не пов’язаного з позбавленням волі. За отриман-

ням первинної правової допомоги до фахівчині бюро звернулися двоє громадян 

із питаннями щодо порядку та умов дострокового звільнення.  

 07 квітня 2021 року консультаційні 

пункти доступу до правової допомоги грома-

дян, які перебувають на обліку у секторі про-

бації, працювали на базі Старокостянтинів-

ського міськрайонного та Красилівського ра-

йонного секторів філії Державної установи 

«Центр пробації» в Хмельницькій області. 

Задля отримання консультації до юристів за-

галом звернулися семеро громадян, які отримали консультації з питань трудо-

вого, цивільного та сімейного та кримінально-процесуального законодавства.  

Відвідувачам секторів пробації надано виче-

рпні консультації з їхніх питань.  Принагідно 

громадянам роз'яснено їхні права щодо 

отримання безоплатної правової допомоги, а 

також наголошено на тому, що задля отри-

мання безоплатної правової допомоги грома-

дяни можуть звертатися до центрів та бюро 

правової допомоги дистанційно. Традиційно 

на завершення охочих ознайомлено з мобіль-

ним додатком “Безоплатна правова допомога” та надано методичні рекоменда-

ції щодо роботи з додатком. 

28 квітня 2021 року консультаційний 

пункт для мешканців Сковородківського ста-

ростинського округу провели фахівчині Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. У 

зв’язку із карантинними обмеженнями, зустріч 

відбулася за допомогою онлайн-ресурсу 

ZOOM. Юристками місцевого центру надано 

безоплатну первинну правову допомогу для 

чотирьох громадян. Під час спілкування з міс-

цевими жителями юристки системи БПД нада-
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вали консультації з питань земельного та сімейного законодавства, на що гро-

мадяни отримали юридичні консультації та алгоритм дій в конкретній ситуації.  

12 травня 2021 року з метою підви-

щення правової обізнаності осіб, засуджених 

до покарань, не пов'язаних з позбавленням 

волі заступник начальника відділу правопро-

світництва та надання безоплатної правової 

допомоги забезпечила роботу дистанційного 

консультативного пункту громадян на базі 

Старокостянтинівського міськрайонного сек-

тору філії Державної установи “Центр про-

бації” у Хмельницькій області. За юридичною допомогою звернулися четверо 

громадян, яких цікавили питання щодо залучення адвоката у кримінальному 

проваджені; зняття з реєстрації місця проживання; порядку подання апеляцій-

ної скарги на рішення суду; поновлення працівника на роботі та стягнення за-

боргованості по заробітній платі. Принагідно для клієнтів пробації проведено 

інформаційний захід на тему: “Як не потрапити у кредитну пастку”. 

14 травня 2021 року консультаційний 

пункт для мешканців Воронковецького ста-

ростинського округу провели фахівчині Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Юристками місцевого центру надано 

безоплатну первинну правову допомогу для 

шести громадян. Під час спілкування з міс-

цевими жителями юристки системи БПД на-

давали консультації з питань земельного законодавства, спадкового та цивіль-

ного права, на що вони отримали юридичні консультації та алгоритм дій в кон-

кретній ситуації. 

19 травня 2021 року заступник нача-

льник відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” відвідала Вереміївський будинок-

інтернат для громадян похилого віку та інва-

лідів. Під час зустрічі з мешканцями закладу 

йшлося про перелік послуг, які надає відділ 

“Красилівське бюро правової допомоги”, ка-

тегорії громадян, які можуть звернутись до 

відділу за допомогою та документами, які необхідно надати для підтвердження 

права на безоплатну вторинну правову допомогу. До юристки за отриманням 

первинної правової допомоги звернулись троє громадян, питання яких стосува-

лись спадкового, житлового права та права соціального забезпечення. 
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26 травня 2021 року головна спеціаліст-

ка відділу правопросвітництва та надання  без-

оплатної  правової  допомоги відвідала Самчи-

ківський будинок-інтернат для громадян похи-

лого віку та інвалідів, де провела правопросві-

тницький захід для мешканців закладу. Темою 

заходу стало актуальне питання — підвищення 

пенсій у 2021 році. Юристка зазначила, що за-

галом підвищення пенсій у 2021 році, відбуватиметься у 5 етапів для різних ка-

тегорій. Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий 

стаж. Також мешканці будинку-інтернату мали змогу почути компетентні від-

повіді на питання, які їх цікавили. Проблеми, з якими зверталися підопічні за-

кладу, стосувалися, зокрема, права на забезпечення безкоштовними медичними 

препаратами, прийняття та оформлення спадщини, умов договору довічного 

утримання, соціального захисту, а також підвищення пенсій. 

Того ж дня заступницею началь-

ника відділу “Красилівське бюро право-

вої допомоги”, у рамках реалізації проєк-

ту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», у 

Западинському старостинському округу 

Красилівської міської територіальної 

громади проведено консультування меш-

канців громади. До юристки звернулись п’ять громадян, які отримали безопла-

тну правову допомогу у формі консультацій з питань земельного, трудового, 

сімейного та житлового права. 

27 травня 2021 року виїзний консуль-

таційний пункт для мешканців Чорнянського 

старостинського округу провели фахівчині 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової до-

помоги.  Юристками місцевого центру надано 

безоплатну первинну правову допомогу для 

п’яти громадян. Під час спілкування з місце-

вими жителями юристки системи БПД надавали консультації з питань земель-

ного законодавства, спадкового та сімейного права. 

28 травня 2021 року заступницею нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу консультацій-

ного пункту громадян на базі Теофіпольської 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. До фахівчині звернулися 

троє осіб за консультацією, зокрема, з питань 

житлового, сімейного та спадкового права. Згі-

дно норм чинного законодавства громадянам 

надано роз’яснення. 
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02 червня 2021 року заступницею на-

чальника відділу “Красилівське бюро право-

вої допомоги” разом із керівником Красилів-

ського районного сектору філії Державної 

установи “Центр пробації” у Хмельницькій 

області В’ячеславом Філіпчуком забезпечено 

роботу пункту консультування громадян, які 

перебувають на обліку у секторі пробації. За 

отриманням правових консультацій до юристки звернулися двоє громадян. Пи-

тання стосувались, зокрема, трудового та сімейного права. Відвідувачам надано 

ґрунтовні відповіді на їх запитання. Принагідно громадянам роз'яснено їхні 

права щодо отримання безоплатної правової допомоги.  

09 червня 2021 року, в рамках роботи 

виїзного консультаційного пункту,  заступ-

ниця начальника відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» провела прийом гро-

мадян у с. Волиця, під час якого надавала 

мешканцям громади правові консультації. З 

метою розповсюдження інформації щодо ре-

алізації проєкту “Програма “Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство“, провела для жителів села пра-

вопросвітницький захід на тему «Продаж земель сільськогосподарського приз-

начення». За правовими консультаціями звернулися п’ять громадян, зокрема 

питання стосувалися сімейних правовідносин, спадкування за законом, житло-

вого та адміністративного права. 

Того ж дня виїзний консультаційний 

пункт для мешканців Радковецького старос-

тинського округу провели фахівчині відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги. Під час консультування 

юристки місцевого центру надали безоплатну 

первинну правову допомогу для п’яти грома-

дян. Громадяни цікавилися такими питання-

ми, як-от: порядок пошуку вільної земельної ділянки, порядок спадкування за 

законом та за заповітом, легалізація самовільного будівництва, порядок отри-

мання безоплатної вторинної правової допомоги, порядок визнання батьківства. 

10 червня 2021 року заступниця нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» забезпечила роботу консультацій-

ного пункту на базі Центру надання адмініст-

ративних послуг Теофіпольської селищної 

ради з метою розширення доступу до безо-

платної правової допомоги та можливості її 

отримання соціально незахищеними верства-

ми населення. За консультаціями з правових 

питань до фахівчині бюро звернулися троє громадян. Питання стосувалися по-
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рядку оформлення спадщини за законом, порядку реєстрації права власності на 

житло, отримання витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. 

15 червня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро пра-

вової допомоги” на базі Красилівської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості забезпечено роботу кон-

сультаційного пункту. За отриманням кон-

сультацій до юриста звернулися четверо 

громадян, питання яких стосувались адміністративного, спадкового та сімейно-

го права. Фахівцем бюро надано вичерпні консультації; всі бажаючі отримали 

друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги.  

17 червня 2021 року виїзний консу-

льтаційний пункт для мешканців Баглаїв-

ського старостинського округу провели 

фахівчині Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснювався на базі Баглаївського старос-

тинського округу. Юристками місцевого 

центру надано безоплатну первинну право-

ву допомогу для чотирьох громадян. Під час спілкування з місцевими жителя-

ми фахівці системи БПД надавали консультації з питань земельного, спадково-

го та сімейного права. Громадяни отримали правові консультації та практичні 

поради щодо реалізації прав громадянами у конкретних ситуаціях. 

Також 17 червня 2021 року фа-

хівцями відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” в рамках проєкту 

“Програма “Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство” на 

базі Кульчинівського старостинського 

округу Красилівської міської територі-

альної громади проведено правопросвітницький захід на тему “Земельна рефо-

рма в Україні”. Фахівці бюро повідомили про новели законодавства у сфері 

врегулювання земельних правовідносин. За правовими консультаціями зверну-

лися вісім осіб. Звернення, зокрема, стосувалися спадкового, сімейного, трудо-

вого, земельного та житлового права. 

Під час проведених консультаційних пунктів поширено інформаційні ма-

теріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та доведено до відома порядок звернення 

для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Старокостянтинів-

ському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для доступу громадян 

до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Доступ до електронних 

сервісів Мін'юсту надано 16 громадянам.  
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На виконання завдання щодо розвитку мережі волонтерів БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у ІІ кварталі 2021 року укладено 4 договори про 

провадження волонтерської діяльності та здійснено наступні заходи: 

 

08 квітня 2021 року перші волонтери 

безоплатної правової допомоги в Старокос-

тянтинові офіційно розпочали співпрацю з 

центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Директор місцевого 

центру Олександр Петлюк, спільно з коор-

динаторкою волонтерів у Старокостянтинів-

ському місцевому центрі Анастасією Андрє-

євою, провів зустрічі з волонтерами, де зауважив, що волонтери допомагати-

муть юристам центрів підвищувати рівень правової свідомості та обізнаності 

мешканців громад, а також братимуть участь у забезпеченні доступу населення 

до безоплатної правової допомоги. Щоб стати волонтерами безоплатної право-

вої допомоги, претенденти спочатку пройшли дистанційний навчальний курс, 

отримали відповідні сертифікати, а відтак, за результатами співбесід, з ними пі-

дписали договори про провадження волонтерської діяльності. 

03 червня 2021 року команда волон-

терів БПД Старокостянтинівщини поповни-

лася. Заступниця директора місцевого 

центру за участі координаторки волонтерів 

місцевого центру провели зустріч із претен-

дентом у волонтери, який уже пройшов дис-

танційний навчальний курс «Основи волон-

терської діяльності» та отримав відповідний сертифікат. Під час зустрічі май-

бутньому волонтеру розповіли про те, що таке первинна та вторинна безоплат-

на правова допомога та яким категоріям населення вона надається та уклали  

договір з волонтером, яким став психолог Старокостянтинівський МРС філії 

ДУ "Центр пробації" у Хмельницькій області Олександр Рябов. Серед найбли-

жчих спільних планів виокремили проведення правопроствітницьких заходів в 

онлайн-форматі, зокрема для підоблікових пробації. 

 
 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою,  

інноваційною, ефективною 

 

На виконання завдання щодо розвитку людських ресурсів, в тому числі 

пулу юристів місцевого центру для виконання функції представництва, 

підвищення ефективності діяльності МЦ, підвищення професійного рівня та 

кваліфікації працівників центру проведено та взято участь у наступних 

заходах:  
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16 квітня 2021 року директором, Олександром Петлюком, проведено 

оперативну нараду з працівниками місцевого центру про підсумки роботи від-

ділів місцевого центру за І квартал 2021 року, а також обговорено стан роботи 

мобільних пунктів доступу до правової допомоги у віддалених населених пунк-

тах. 

 14 травня 2021 року директором, 

Олександром Петлюком, проведено опе-

ративну нараду з працівниками місцевого 

центру про роботу відділів місцевого 

центру в напрямку представництва інте-

ресів громадян, а також обговорено ре-

зультати роботи місцевого центру щодо 

повноти та якості перевірки актів надання 

послуг адвокатів. Того ж дня для працівників місцевого центру проведено вну-

трішнє навчання на тему: «Види та порядок надання щорічних відпусток». 

11 червня 2021 року директором 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Олександром Петлю-

ком, проведено оперативну нараду з пра-

цівниками місцевого центру про резуль-

тати роботи відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомо-

ги та про результати роботи відділу орга-

нізації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надава-

чами. Того ж дня для працівників місцевого центру проведено внутрішнє на-

вчання на тему: «Забезпечення інформаційної безпеки при роботі в мережі Ін-

тернет» та «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають без-

оплатну вторинну правову допомогу».  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 квітня по 30 червня 2021 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 919 звернень клієнтів. Для 857 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 62 громадяни подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

89 рішеннь про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 4 

доручення адвокатам та 86 – штатним працівникам для складення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. 

Прийнято 3 рішення про відмову в наданні БВПД. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в ІІ кварталі 2021 року 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенапра-

влень до 

інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

377 327 50 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

248 242 6 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

294 288 6 0 

 Разом по МЦ 919 857 62 0 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративного — 182 (19,8%),  

сімейного — 169 (18,4%), 

спадкового — 103 (11,2%),   

житлового — 98 (10,7%), 

іншого цивільного — 85 (9,2%), 

земельного — 73 (7,9%),  

соціального забезпечення — 65 (7,1%),  

трудового — 52 (5,7%), 

з питань виконання судових рішень — 50 (5,4%), 

з інших питань — 42 (4,6%), 

договірного — 0 (0%). 

медичного — 0 (0 %), 
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Діаграма по розподілу звернень клієнтів за звітний період  

за категорією питань 

 

 
 

 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 532 

(57,9%); від 18 до 35 років — 214 (23,3%); понад 60 років — 172 (18,7%); до 18 

років — 1 (0,1%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 471 (51,3%), а 

від жінок — 448 (48,7%),  
 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від:  

  ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 68 (76,4%),  

  малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) — 8 (9%),  

  осіб з інвалідністю — 7 (7,8%),  

  осіб, які постраждали від домашнього насильства — 3 (3,4%), 

  внутрішньо переміщених осіб — 3 (3,4%). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

 
 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД 

 

 
 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

звітний період: 

● забезпечено роботу 18 виїзних консультаційних пунктів, в тому числі в 

режимі онлайн та забезпечено діяльність 30 постійних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час консультаційних пунктів склала 183 осіб, в тому числі 96 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень до виїзних 

консультаційних пунктів та 87 осіб до постійних консультаційних пунктів дос-

тупу до БПД; 

● надано методичну допомогу 3 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 82 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 64 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 57 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 15 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в ІІ кварталі 2021 року 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїзних 

консультацій

них 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

консультацій

них 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

18/96 18/87 3 64 15 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/25 5/37 1 15 0 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/41 6/14 1 18 5 

 


