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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 ІV 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: 
 

05 жовтня 2021 року з учнями 7 класу 

Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Теофі-

польської селищної ради проведено правоп-

росвітницький захід на тему: «Відповідаль-

ність неповнолітніх за вчинення булінгу». 

Фахівчинями Теофіпольського бюро право-

вої допомоги  роз’яснено учням, які є види 

відповідальності неповнолітніх, з якого віку 

настає адміністративна та кримінальна від-

повідальність. Школярі розглядали різні си-

туації, на які вони намагалися дати правову оцінку та спільно із юристками бю-

ро шукали правильні шляхи їх вирішення. Під час заходу учні дізналися, що в 

Україні існує безоплатний цілодобовий номер системи безоплатної правової 

допомоги 0 800 213 103, а також зрозуміли, наскільки важливо не порушувати 

Закон та вчасно реагувати на правопорушення. 

06 жовтня 2021 року юристки місцевого центру провели два правових 

уроки у Ладигівському навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня шко-

ла І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Староостропільської сільсь-

кої ради. Для учнів 6-8 класів проведено урок під назвою “Мої права: знаємо, 

реалізовуємо та захищаємо від 

булінгу”, а для школярів 9-11 класів 

– “Права та обов’язки дітей в різно-

му віці”. Під час правопросвітниць-

кої зустрічі з молодшими класами 

фахівчиня детально розповіла: що 

таке булінг, його види та форми, яка 

відповідальність за булінг, а також 

надала цінні поради що робити, 

якщо дитина є жертвою або свідком булінгу. Особливу увагу дітей акцентовано 

на відповідальності за вчинення цього виду насильства. Із старшими учнями 

розглянуто, які права та обов’язки набувають діти в різному віці. Також юрист-

ка роз’яснила поняття “юридична відповідальність”, які її види, хто відповідає 

за “погані” вчинки дітей та з якого віку, і за які порушення нестимуть 

відповідальність особисто неповнолітні. 
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11 жовтня 2021 року працівниця 

Красилівського бюро правової допомоги 

відвідала Митинецьку ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Для учнів 6 класу проведено лекцію на 

тему: “Права та обов’язки учнів під час 

перебування в закладі освіти”. Учнів 

ознайомлено, які вони мають права, куди 

звертатись, щоб відстояти свої права. Зо-

середжено увагу школярів  на обов’язках 

та відповідальності неповнолітніх, наголосили, з якого віку настає кримінальна 

відповідальність та що варто пам’ятати аби не порушувати законодавство. 

13 жовтня 2021 року фахівці Кра-

силівського бюро правової допомоги на 

базі Красилівської міської бібліотеки для 

учнів 8 класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 провели правопросвітниць-

кий захід на тему: «Права та обов’язки 

учнів в закладах освіти». Фахівці бюро 

повідомили школярів про те, хто є учнем 

відповідно до чинного законодавства та що статус учнів (вихованців) як учас-

ників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, їх права та 

обов’язки визначаються Законами України “Про освіту” та «Про загальну сере-

дню освіту» та іншими нормативно-правовими актами. Фахівцями повідомлено 

про те, що серед основних прав учнів можна виділити наступні: навчання впро-

довж життя; якісні освітні послуги; право на інші необхідні умови для здобуття 

освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально 

незахищених верств населення. А також визначили, що входить в обов’язки уч-

нів. 

 13 жовтня 2021 року в рамках 

проведення місячника правових знань, 

правової культури та правової освіти 

«Бережи мене, законе мій» в Староко-

стянтинівському ліцеї імені М.С. Рудяка 

заступником начальника відділу право-

просвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведено правопро-

світницький захід для учнів 3-го класу. 

Юристка ознайомила дітей з системою безоплатної правової допомоги та роз-

повіла про особливості роботи місцевого центру. Учні в ігровій формі пригада-

ли права дітей та розібрали приклади відомих художніх творів на предмет по-

рушення прав казкових героїв. Школярі задавали багато питань, активно брали 

участь у вирішенні правових завдань та вікторин. Також фахівчиня центру за-

значила, що необхідною умовою існування суспільства є обов’язки, адже саме 

вони забезпечують здійснення прав людини. 
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21 жовтня 2021 року працівники 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провели правопросвітниць-

кий захід на базі Теофіпольського про-

фесійного аграрно-промислового ліцею 

у формі семінару зі студентами II курсу. 

Студенти дізналися про види відповіда-

льності неповнолітніх, а також про особ-

ливості функціонування системи безо-

платної правової допомоги. Зокрема, фахівці бюро зазначили, що чимало зло-

чинів вчиняються неповнолітніми, щороку кількість неповнолітніх злочинців 

на жаль зростає. Студентам повідомили, що хибною є думка, що неповноліт-

ньому ніщо не загрожує та він зможе уникнути відповідальності. Адже, кримі-

нальній відповідальності підлягають усі, кому до вчинення злочину виповнило-

ся 16 років. Під час заходу обговорено особливості відповідальності неповнолі-

тніх зокрема за порушення адміністративного і кримінального законодавства. 

12 листопада 2021 року на базі 

Красилівського Державного професійно-

технічного навчального закладу “Краси-

лівський професійний ліцей” фахівцями 

Красилівського бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницький захід на 

тему: “Протидія булінгу”. Фахівці відді-

лу пояснили ліцеїстам, що таке булінг, 

які форми булінгу бувають, як розпізна-

ти прояви булінг та куди звертатися за 

допомогою. Принагідно юристами відді-

лу проінформовано учасників про функції Красилівського бюро правової допо-

моги. 

24 листопада 2021 року перебу-

ваючи у сільській місцевості юристки 

відвідали Губчанський НВК "Загальноо-

світня школа І-ІІІ ступенів - ДНЗ", де для 

учнів 7-9 класів проведено інформаційну 

бесіду на тему: “Ми – проти булінгу”. 

Обговорили ознаки та види булінгу, а 

також способи протидії цьому явищу. У 

ході заходу дітям пояснили, що якщо 

вони стали жертвою цькування — цього 

не слід соромитись. Навпаки потрібно розказати друзям, знайомим чи рідним 

про те, що її ображають у школі. Розповіли учням і про те, куди вони разом з 

батьками можуть звернутися по допомогу у випадку булінгу.  

Детальніше: https://bit.ly/33p2BxG  

 

 

http://gubcha-nvk.edukit.km.ua/
http://gubcha-nvk.edukit.km.ua/
https://bit.ly/33p2BxG
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29 листопада 2021 року фахівці 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» відвідали Новоставецький лі-

цей Теофіпольської селищної ради, де 

організували інформаційно-пізнавальний 

захід, в межах Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства». Лекцію прове-

дено для учнів 10 класу на тему: «Про-

тидій домашньому насильству!». Пра-

цівниками бюро акцентовано увагу на 

питаннях способів захисту від домашнього кривдника та відповідальності за 

вчинення домашнього насильства. Вкрай важливо, щоб діти вміли розпізнавати 

домашнє насильство, знали, яких форм воно буває, та чітко розуміли алгоритм 

дій – що робити, куди звернутися за допомогою, про що й повідомлено школя-

рів. 

30 листопада 2021 року фахівцями відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги» для учнів 6-В класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Красилів-

ської міської ради проведено 

правопросвітницький захід 

на тему: “Булінг в закладах 

освіти”. Юристи відділу по-

відомили школярам, що ж 

таке булінг, які його ознаки 

та види, хто може стати жер-

твою булінгу. Також наголо-

сили на головному правилі – 

не залишатися з проблемою 

булінгу наодинці, а говорити про проблему з тим, кому довіряєш: батькам, ста-

ршим братам та сестрам, вчителю, шкільному психологу. Або ж зателефонува-

ти на дитячу «гарячу телефонну лінію» 116 117. 

 01 грудня 2021 року юристкою 

місцевого центру спільно із волонтером 

Олександром Рябовим, для здобувачів 

освіти Старокостянтинівського аграрно-

промислового ліцею, проведено право-

просвітницький урок у форматі пе-

регляду та обговорення документально-

го фільму “Мова”. В ході зустрічі обго-

ворено і питання запобігання випадкам 

насильства. Учасники заходу ділилися 

своїми враженнями та обговорили можливості надання правової та психологіч-

ної допомоги постраждалим жінкам (жінкам з дітьми). Присутні погодилися, 

що для подолання наслідків домашнього насильства потрібен комплексний 

підхід: консультації психолога, соціального працівника, правова допомога юри-

ста, адже проблема насильства в сім’ї є масштабною, але не кожен готовий про 

це говорити. 
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08 грудня 2021 року фахівчинями 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» в приміщенні Теофіпольсь-

кої районної бібліотеки проведено захід 

для школярів. Спільно з інспектором 

сектору ювенальної превенції відділу 

превенції Хмельницького районного 

управління поліції ГУНП в Хмельниць-

кій області Петром Яцюком для учнів 9 

класу Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів №1 проведено лекцію на тему:«Права та обов’язки дітей в Україні. Злочин-

ність серед неповнолітніх». Захід приурочено до Міжнародного дня прав люди-

ни. Фахівці відділу спілкувалися на різні правові питання, цікаві для школярів, 

розповіли школярам про Загальну Декларацію прав людини та Конвенцію ООН 

про права дитини; про види відповідальності неповнолітніх; як подати заяву 

про злочин до правоохоронних органів. Під час заходу розповсюджено буклети, 

які інформують про права дітей в Україні. 

Того ж дня юристки місцевого 

центру відвідали Староостропільський 

ліцей, де провели правопросвітницький 

захід для учнів 9-11 класів під назвою 

“Від народження до повноліття: права 

та обов’язки дітей в різному віці”. Під 

час правопросвітницької зустрічі шко-

лярам детально розповіли про права та 

обов’язки кожної вікової категорії. На-

прикінці заходу зі старшокласниками проведено правовий брейринг. Детальні-

ше: https://bit.ly/3n9sAAv  

23 грудня 2021 року з метою профілактики булінгу у шкільному середо-

вищі фахівчиня бюро правової допомоги Красилівщини провела лекцію для уч-

нів Кузьминського ліцею Щиборівської сільської ради на тему “Протидія булі-

нгу у шкільному середови-

щі”. Під час заходу школя-

рів поінформовано, що кож-

ного року дві третини украї-

нських дітей стають жерт-

вами цькувань, кривдника-

ми або свідками. Україна 

входить в десятку європей-

ських країн за рівнем поши-

реності булінгу серед 11-15 річних школярів. Булінг – це агресивна поведінка 

однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжу-

ється фізичним і психологічним впливом. По завершенню заходу діти дізнали-

ся, куди слід звертатися в разі виникнення цькування в школі. 
 

 

 

https://bit.ly/3n9sAAv
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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: 

 

06 жовтня 2021 року фахівчині 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» взяли участь у проведенні 

спільного профінформаційного семінару 

для безробітних осіб. Семінар проведено 

на тему: «Молодь на ринку праці» на  

платформі Zoom. Під час заходу акцен-

тувалася увага на стан ринку праці в ре-

гіоні, порядок прийняття та особливості 

звільнення з роботи молоді, гарантії та 

пільги при працевлаштуванні молоді, 

наслідки «тіньової» зайнятості. Крім цього, роз’яснено норми чинного законо-

давства, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу.  

18 жовтня 2021 року фахівці від-

ділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» взяли участь у проведенні спі-

льного профінформаційного семінару на 

тему: «Праця жінок в Україні» для без-

робітних осіб. Захід проведено на базі 

Теофіпольської районної філії Хмель-

ницького обласного центру зайнятості 

членами клубу «Правова абетка». Зокрема, присутнім заходу роз’яснено про 

працю жінок, пільги та гарантії, права працюючих матерів в Україні, порядок 

оскарження незаконної відмови у прийняті на роботу тощо. Окрім цього, фахі-

вцями бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право 

громадян на безоплатну правову допомогу.  

25 листопада 2021 року голов-

ним юристом відділу “Красилівське 

бюро правової допомоги” спільно з 

провідним фахівцем з профорієнтацієн-

тації Красилівської районної філії Хме-

льницького обласного центру зайнятос-

ті Оленою Поліщук з метою інформу-

вання осіб, які шукають роботу, прове-

дено онлайн семінар на тему: “Ризики нелегальної трудової міграції”. Учасники 

семінару обговорили законодавство України у сфері працевлаштування за кор-

доном; наслідки нелегальної трудової міграції (шахрайство при працевлашту-

ванні, економічна експлуатація, торгівля людьми); переваги легального працев-

лаштування за кордоном; правовий захист громадян за кордоном (організації та 

установи, які здійснюють підтримку громадян України за кордоном). Принагід-
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но юрист бюро повідомив присутнім як отримати безоплатну правову допомогу 

на Красилівщині.  
 

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 

соціальних закладів, громадських об’єднань проведено правопросвітницькі за-

ходи, зокрема: 

 

08 жовтня 2021 року головна 

юристка відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

завітала до Самчиківського будинку-

інтернату, де провела правопросвітниць-

кий захід для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю. Темою заходу стало 

актуальне питання - соціальний захист 

людей похилого віку та ветеранів в Укра-

їні. Юристка зазначила, що держава гарантує кожному ветерану праці та гро-

мадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних 

життєвих потреб, подання різних видів допомоги. Юристка принагідно розпо-

віла і про систему безоплатної правової допомоги, нагадала про види правових 

послуг, які надають адвокати та працівники системи безоплатної правової до-

помоги, роз’яснила порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову 

допомогу окремим категоріям громадян. 

Того ж дня заступником начальника відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід у Базалійському будинку-

інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалі-

дністю на тему: «Соціальний захист людей похилого 

віку та ветеранів в Україні». Під час заходу фахівчиня 

бюро зазначила, що люди похилого віку мають право 

на користування всіма соціально-економічними та 

особистими правами і свободами, закріпленими Кон-

ституцією України та іншими законодавчими актами, 

які регулюють відносини у соціальній сфері. При-

сутніх поінформовано про документи, які підтверджують статус ветерана, куди 

звертатися по допомогу та які пільги надаються ветеранам праці.  

11 жовтня 2021 року працівни-

ками відділу “Красилівське бюро пра-

вової допомоги” проведено зустріч із 

мешканцями Вереміївського будинку-

інтернату для громадян похилого віку 

та осіб з інвалідністю. Під час зустрічі 

йшлося про перелік послуг, які надає 

відділ “Красилівське бюро правової до-

помоги”, категорії громадян, які можуть звернутись за правовою допомогою та 

документами, які необхідно надати для підтвердження права на безоплатну 
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вторинну правову допомогу. Наголосили на можливості отримання правових 

консультацій за допомогою телефоного зв’язку за єдиним номером системи 

БПД  0 800 213 103. 
 

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:  
 

 06 жовтня 2021 року начальниця 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги на базі 

Ладигівського старостинського округу, в 

межах проєкту “Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське госпо-

дарство”, поспілкувалися зі старостою 

Оксаною Бачук, а також з трудовим ко-

лективом, для яких під тематикою заходу 

“Продаж земельних ділянок (паїв), які передані у користування за договором 

оренди” розповіли про суть земельної реформи.  

Того ж дня на запрошення трудо-

вого колективу Центральної бібліотеки 

Красилівської міської ради в рамках ти-

жня правових знань та з нагоди відзна-

ченння Дня юриста, у читальній залі від-

булась зустріч заступниці начальника 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” з трудовим колективом бібліотеки. Юристка бюро правової допомоги 

провела годину права “Мої права — моє життя”, під час якої ознайомила при-

сутніх з усіма тонкощами професії юриста, зазначивши, що кожна людина від 

народження має свої права. Принагідно юристка відповіла на питання, які ціка-

вили присутніх, а також роз'яснила право громадян щодо отримання безоплат-

ної правової допомоги. 

13 жовтня 2021 року юристка міс-

цевого центру взяла участь в правопрос-

вітницькому заході у якості експерта при 

перегляді та обговоренні документально-

го фільму “Точка відліку” в режимі он-

лайн на платформі Zoom, організатором 

якого виступив Хмельницький районний 

сектор №7 філії Державної установи 

“Центр пробації” у Хмельницькій облас-

ті. Під час заходу юристка зробила акцент на процес ресоціалізації засуджено-

го, що являє собою двобічний процес, який, з одного боку, знищує старі анти-

гуманні та незаконні звички, а з іншого боку, сприяє виробленню нових, соціа-

льно корисних звичок, покращенню життя особи та включення її у життя суспі-

льства. Так, основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є 
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встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, 

суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і профе-

сійно-технічне навчання, громадський вплив. Детальніше: https://bit.ly/3qedaNd  

19 жовтня 2021 року працівники 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провели правопросвітниць-

кий захід на тему: «Забезпечення прав 

осіб з інвалідністю та маломобільних 

груп населення» на базі комунальної 

установи «Центр надання соціальних по-

слуг» Теофіпольської селищної ради. 

Під час тематичної бесіди з фахівцями 

відділу соціальної роботи та соціальних послуг за місцем проживання акценту-

вали увагу на питаннях забезпечення прав осіб з інвалідністю на належні умови 

праці, соціальне забезпечення та виплати пенсії. Крім цього, фахівцями бюро 

роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право громадян на 

безоплатну правову допомогу. 

 21 жовтня 2021 року з метою 

посилення правової спроможності гро-

мадян та громад у сфері земельних від-

носин шляхом покращення правової 

обізнаності, в рамках реалізації проєкту 

«Програма прискорення приватних ін-

вестицій у сільське господарство, фахі-

вчині місцевого центру організували та 

провели правопросвітницький захід для 

землевласників та землекористувачів Григоровецького старостинського округу 

на тему «Ринок землі. Порядок приватизації земельних паїв та виділення їх в 

натурі». Достатньо актуальним було ознайомлення присутніх із новелами зако-

ну про земельну реформу, зокрема, поінформовано громадян про: порядок на-

буття та реалізації права власності на земельну ділянку; встановлення меж зе-

мельних ділянок; присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам. Насам-

кінець присутні отримали роз’яснення з актуальних питань, зокрема, щодо по-

рядку приватизації земельних паїв та виділення їх в натурі.  

25 жовтня 2021 року фахівчиня 

відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” на базі Севрюківського ста-

ростинського округу провела правопро-

світницький захід на тему: «Земельна 

реформа в Україні», де повідомила про 

основні цілі земельної реформи, зокре-

ма визначили, що земельна реформа - це 

запровадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, а 

також прозоре та ефективне управління земельними ресурсами. Під час заходу 

також обговорено порядок надання безоплатної первинної та вторинної право-

вої допомоги, які правові послуги включає безоплатна первина та вторинна 

https://bit.ly/3qedaNd
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правова допомога, хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову до-

помогу, який порядок звернення за отриманням безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

25 жовтня 2021 року начальниця 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький 

захід на тему: «Повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері на-

дання безоплатної первинної правової 

допомоги», який відбувся на базі Теофі-

польської селищної ради для представ-

ників трудового колективу селищної ра-

ди. Зокрема, присутнім роз’яснено, що Законом України «Про безоплатну пра-

вову допомогу» обов’язок забезпечення населення первинною правовою допо-

могою покладено на органи місцевого самоврядування. Присутніх поінформо-

вано про порядок розгляду таких звернень громадян. З метою розширення дос-

тупу до безоплатної правової допомоги присутнім доведено до відома інформа-

цію про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення. 

10 листопада 2021 року інтегра-

торка місцевого центру взяла участь в 

правопросвітницькому заході у якості 

експерта при перегляді та обговоренні 

документального фільму “Хоттабич та 

його команда” в режимі онлайн на плат-

формі Zoom, організатором якого висту-

пив волонтер БПД, психолог Хмельни-

цького районного сектору №7 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області Олександр Ря-

бов. Під час заходу юристка зробила акцент на юридичну сторону волонтерсь-

кої діяльності та основні засади її провадження, а саме на Закон України “Про 

волонтерську діяльність”. 

18 листопада 2021 року  начальни-

цею Теофіпольського бюро правової до-

помоги проведено правопосвітницький 

захід на тему «Карантин – не привід для 

домашнього насильства» із працівниками 

відділу культури та туризму Теофіпольсь-

кої селищної ради. Захід проведено з ме-

тою забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги особам, постраждалим 

від домашнього насильства або насильст-

ва за ознакою статі та налагодження подальшої співпраці у подоланні такого 

явища. Під час зустрічі присутні розглянули Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» та визначили алгоритм дій – що робити та 

куди звернутися за допомогою потерпілому від домашнього насильства. 
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 З нагоди відзначення Міжнародного 

дня боротьби за ліквідацію насильства що-

до жінок на тему “Запобігання та протидія 

домашньому насильству” з метою висвіт-

лення проблематики прав жінок і дітей у 

родинах 25 листопада 2021 року юристка 

місцевого центру взяла участь у якості екс-

перта при перегляді та обговоренні доку-

ментального фільму “Ліза, ходи додому” в 

режимі онлайн на платформі Zoom, органі-

затором якого виступив Хмельницький районний сектор №7 філії державної 

установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. Фахівчиня зазначила, щоб 

довести обставини домашнього насильства, краще звернутися за професійною 

правовою допомогою. Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 14 Закону України “Про без-

оплатну правову допомогу”, особи, які постраждали від домашнього насильства 

або насильства за ознакою статі є суб’єктом права на безоплатну вторинну пра-

вову допомогу. Детальніше: https://bit.ly/3r513kM   

03 грудня 2021 року юристки Старо-

костянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової до-

помоги взяли участь у перегляді та обгово-

ренні документального фільму “Мир”, по-

каз якого приурочено до відзначення 05 

грудня Міднародного дня волонтера. Орга-

нізатором показу виступив Хмельницький 

районний сектор №7 філії Державної уста-

нови "Центр пробації" у Хмельницькій 

області. Під час заходу юристки місцевого 

центру зробили акцент на юридичну сторо-

ну волонтерської діяльності та основні за-

сади її провадження, а саме на Закон України “Про волонтерську діяльність”. 

Волонтерство - унікальне явище, яке не знає кордонів і не залежить від рівня 

матеріального достатку. Детальніше: https://bit.ly/3GgzMT1  

06 грудня 2021 року заступниця 

начальника відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» взяла участь у 

правопросвітницькому заході на тему: 

«Захист соціальних прав людини та бо-

ротьба з насильством», який відбувся на 

базі Комунальної установи Центр на-

дання соціальних послуг Теофіпольсь-

кої селищної ради. За участі представ-

ників соціальних служб, пробації та поліції Теофіпольщини обговорено соціа-

льні права людини та можливості забезпечення належних соціальних умов жит-

тя, а також як протидіяти домашньому насильству. 

https://bit.ly/3r513kM
https://www.facebook.com/groups/1054747551589083/?__cft__%5b0%5d=AZUO8FCRraeVyodjq5qzgC0RA4OxPhsRrrrDWX_4O5Psnyq16OIjYQtmjvzlnX-ERaJnaNKM6gMSVR1QANbGSGNX0Ux3DtZz1aA-8Bg-vqMMrOQq9tUTwOFAcwr6y7vHgneR7ii0IThkehUuJgemc4iH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1054747551589083/?__cft__%5b0%5d=AZUO8FCRraeVyodjq5qzgC0RA4OxPhsRrrrDWX_4O5Psnyq16OIjYQtmjvzlnX-ERaJnaNKM6gMSVR1QANbGSGNX0Ux3DtZz1aA-8Bg-vqMMrOQq9tUTwOFAcwr6y7vHgneR7ii0IThkehUuJgemc4iH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1054747551589083/?__cft__%5b0%5d=AZUO8FCRraeVyodjq5qzgC0RA4OxPhsRrrrDWX_4O5Psnyq16OIjYQtmjvzlnX-ERaJnaNKM6gMSVR1QANbGSGNX0Ux3DtZz1aA-8Bg-vqMMrOQq9tUTwOFAcwr6y7vHgneR7ii0IThkehUuJgemc4iH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1054747551589083/?__cft__%5b0%5d=AZUO8FCRraeVyodjq5qzgC0RA4OxPhsRrrrDWX_4O5Psnyq16OIjYQtmjvzlnX-ERaJnaNKM6gMSVR1QANbGSGNX0Ux3DtZz1aA-8Bg-vqMMrOQq9tUTwOFAcwr6y7vHgneR7ii0IThkehUuJgemc4iH&__tn__=-UK-R
https://bit.ly/3GgzMT1
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07 грудня 2021 року працівники 

Теофіпольського бюро правової допо-

моги завітали до Філії «Рідний край» 

ПрАТ «Зернопродукт МХП», одним із 

напрямків діяльності якої є аграрна дія-

льність. З трудовим колективом підпри-

ємства проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Продаж земель сільськогосподарського призначення». Під час 

зустрічі проаналізовано етапи запуску ринку землі в України. 

10 грудня 2021 року фахівчинею 

Красилівського бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницький захід в 

рамках завершення Всеукраїнської акції 

“16 днів проти насилля”, на базі кому-

нальної установи Красилівський центр 

надання соціальних послуг. Юристка 

бюро розповіли для трудового колекти-

ву установи про те, як можна протидіяти 

домашньому насиллю, зокрема про видачу обмежувального припису щодо кри-

вдника; порядок розірвання шлюбу; визначення місця проживання дитини; стя-

гнення аліментів; порядок поділу майна подружжя.  

20 грудня 2021 року фахівці Кра-

силівського бюро правової допомоги 

провели правопросвітницький захід на 

тему: “Право осіб на захист під час за-

тримання, взяття під варту, обмеження в 

праві на вільне пересування” для полі-

цейських Відділу поліцейської діяльнос-

ті № 2 (м. Красилів) Хмельницького районного управління поліції Головного 

управління національної поліції України в Хмельницькій області. Юристи бюро 

правової допомоги роз’яснили присутнім, що кожному заарештованому чи за-

триманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затриман-

ня; роз’яснено його права; надано можливість з моменту затримання захищати 

себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника (як приватно, 

так і за рахунок держави). 

 22 грудня 2021 року заступниця 

начальника відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» провела захід на 

базі Сектору поліцейської діяльності на 

тему «Право осіб на захист під час за-

тримання, взяття під варту, обмеження 

права на вільне пересування».  В ході 

заходу фахівчиня бюро поінформувала 

присутніх про права громадян на безо-

платну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави і порядок 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та зазначила категорії осіб, 
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які мають право на таку допомогу та особливе місце, яке займає правоохоронна 

функція. 

 

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 ІV кварталу 2021 року юристами місцевого центру/бюро  

проведено вуличні інформування жителів сіл Гальчинці та Гаврилівка Теофі-

польської селищної територіальної громади.  

 

25 листопада 2021 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти на-

сильства», яка щорічно стартує з 25 листопада по 10 грудня фахівчині Староко-

стянтинівського місцевого центру з надання БВПД долучилися до маніфесту 

“Скажи “НІ” домашньому насильст-

ву”. У ході соціального заходу містя-

нам запропонували на спеціально 

встановленому банері написати свої 

меседжі проти домашнього насильст-

ва, побажання постраждалим і заклики 

щодо викорінення проблеми домаш-

нього насильства. У свою чергу фахів-

чині місцевого центру інформували, 

що особи, які постраждали від домаш-

нього насильства, відповідно до чинного законодавства, є суб’єктами права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на складання процесуальних до-

кументів та правовий захист в суді адвокатами або юристами правової допомо-

ги.  

З громадянами спілкувалися про їх права, способи їх захисту та розпо-
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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: 

 

04 жовтня 2021 року про соці-

альний та правовий захист військово-

службовців Збройних Сил України 

розповіла заступниця директора міс-

цевого центру на зустрічі з військово-

службовцями військової частини А-

2502. Під час зустрічі юристка місце-

вого центру розповіла військовослу-

жбовцям, як працює система безопла-

тної правової допомоги. Особливу увагу звернула на те, що право на безоплат-

ну первинну правову допомогу, яка включає отримання правової інформації, 

консультацій та роз’яснень з правових питань, мають всі громадяни України, 

особи без громадянства. А вторинну правову допомогу, що включає складення 

документів процесуального характеру, представництво в судах та інших держа-

вних органах можуть отримати окремі категорії населення, а саме: особи, сере-

дньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 

внутрішньо переміщені особи, ветерани війни та інші, визначені законом, кате-

горії осіб. Детальніше: https://bit.ly/3FhnCHZ  

13 жовтня 2021 року фахівчині 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» на базі бюро, з нагоди від-

значення 14 жовтня Дня захисника та 

захисниць України, провели правопрос-

вітницький захід на тему: «Трудові га-

рантії та пільги для військовослужбов-

ців». Зокрема, слухачам - учасникам 

бойових дій роз’яснено про трудові га-

рантії та пільги. Зазначено, що багато з 

цих пільг доводиться виборювати, оскільки існує колізія в законодавстві. Це 

стосується також і виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, в 

результі яких утворилася заборгованість по їх сплаті. Принагідно проведено 

робочу зустріч з головою Громадської організації «Теофіпольська районна ор-

ганізація учасників антитерористичної операції» Василем Яцухом, під час якої 

обговорено проблемні питання з якими звертаються учасники бойових дій та 

члени їх сімей до Теофіпольського бюро правової допомоги. 

https://bit.ly/3FhnCHZ
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14 жовтня 2021 року головним 

юристом та волонтером БПД, з нагоди 

відзначення свята “Дня захисників і за-

хисниць України”, для учасників бойо-

вих дій проведено правопросвітницький 

захід на тему: “Трудові гарантії та пільги 

військовослужбовців”. Проінформовано 

учасників заходу про основні права та 

пільги учасників АТО/ООС. Крім цього 

фахівцями відділу проінформовано учасників заходу про те, що учасники бойо-

вих дій можуть скористатися правом на безоплатну правову допомогу, яка 

включає в себе як первину правову допомогу (консультація) так і вторинну 

правову допомогу (складення процесуальних документів, представництво інте-

ресів в суді). Присутнім роз’яснено алгоритм звернення за безоплатною вто-

ринною правовою допомогою.  

07 грудня 2021 року на базі місце-

вого центру організовано та проведено 

правопросвітницький захід для учасни-

ків бойових дій. Під час зустрічі з війсь-

ковослужбовцями Збройних Сил Украї-

ни юристки розповіли, що відповідно 

до Закону України “Про безоплатну пра-

вову допомогу” право на вторинну пра-

вову допомогу, а саме на захист, здійс-

нення представництва в судах та інших державних органах і складення докуме-

нтів процесуального характеру мають певні категорії осіб. Важливо, що серед 

цих категорій і ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

 

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:  

 

 29 жовтня 2021 року фахівцями 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” проведено робочу зустріч з на-

чальником Хмельницького районного 

сектору №5 Державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області 

В’ячеславом Філіпчуком. Юристи відді-

лу обговорили проблемні питання, які 

виникають у громадян, які перебувають 

на обліку у секторі пробації. Принагідно обговорено права громадян щодо 

отримання безоплатної правової допомоги, а також наголошено на тому, що за-

для отримання безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до 
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Красилівського бюро правової допомоги. 

30 листопада 2021 року юристка відділу «Те-

офіпольське бюро правової допомоги», в межах Все-

української акції «16 днів проти насильства», прове-

ла робочу зустріч із начальником Хмельницького 

районного сектору №9 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області Сергієм 

Аньолом та провідним фахівцем з профорієнтації 

відділу надання соціальних послуг Теофіпольської 

районної філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості Оленою Хрустальовою. Обговорено, що 

жертвами насильства можуть бути люди будь-якого 

віку, статі, рівня освіти та соціального статусу. В хо-

ді зустрічі визначено стратегії взаємодії між суб’єктами у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству з метою надання захисту і підтримки постра-

ждалим особам.  

 09 грудня 2021 року заступницею 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” проведено робочу 

зустріч з керівником Хмельницького ра-

йонного сектору №5 філії Державної 

установи “Центр пробації” у Хмельниць-

кій області Вячеславом Філіпчуком. Тема 

бесіди – зміни внесені до Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу”. Зокрема внесеними змінами громадяни 

України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право 

на правові послуги на послуги передбаченні законодавством України щодо на-

дання безоплатної правової допомоги.  

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, зокрема:  

 

05 жовтня 2021 року на офіцій-

ному веб-сайті Теофіпольської селищної 

ради, з метою підвищення правової обі-

знаності населення, фахівчинею відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» опубліковано консультаційний ма-

теріал щодо порядку виплати разової 

щорічної грошової допомоги до 5 трав-

ня. 
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06 жовтня 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет ЗМІ Старокостянтинів-

щини “УНАС.NEWS” розміщено консульта-

ційний матеріал на тему: “Харчування дітей 

учасників бойових дій у загальноосвітніх на-

вчальних закладах: платно чи безоплатно? Ді-

знатись більше: https://bit.ly/3wc4B76  

 

21 жовтня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ м. Старокос-

тянтинів «Старкон.City» опубліковано 

консультаційний матеріал на тему: «Мов 

на різних планетах: як розірвати шлюб 

переселенцям».  

Детальніше: https://bit.ly/3mxbqN6  

 

23 жовтня 2021 року на офіційному ве-

бсайті Миролюбненської сільської територіа-

льної громади опубліковано консультаційний 

матеріал, підготовлений заступницею дирек-

тора місцевого центру на тему: «Спалювати 

опале листя шкідливо не лише для здоров’я, 

але й для гаманця». Детальніше: 

https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1634982499/  

 

26 жовтня 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет-ЗМІ УНАС.NEWS опу-

бліковано консультаційний матеріал на те-

му: «Податкова знижка: як повернути час-

тину сплачених коштів за навчання?».  

Детальніше: https://bit.ly/2ZL39fW  

 

04 листопада 2021 року сторінках га-

зети "Життя Теофіпольщини" начальницею 

Теофіпольського бюро правової допомоги 

опубліковано матеріал на тему: «Законодавчі 

новели щодо одночасного переходу прав на 

земельну ділянку та розташоване на ній не-

рухоме майно». 

 

 

https://bit.ly/3wc4B76
https://bit.ly/3mxbqN6
https://myrolubne-rada.gov.ua/news/1634982499/
https://bit.ly/2ZL39fW
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09 листопада 2021 року на сторін-

ках самостійного інтернет-ЗМІ 

УНАС.NEWS опубліковано консульта-

ційний матеріал на тему: «Актуально для 

водіїв: штраф за червоні поворотники ви-

явився незаконним».  

Детальніше: https://bit.ly/3Ep0Zly  

 

17 листопада 2021 року на офіційних вебсайтах Антонінської громади, 

Щиборівської територіальної громади та Красилівської міської ради фахівцями 

Красилівського бюро правової допомоги розміщено інформаційний матеріал на 

тему «Емфітевзис чи оренда; що обрати?».  

 

 

23 листопада 2021 року на офіційно-

му вебсайті Теофіпольської селищної тери-

торіальної громади опубліковано консуль-

таційний матеріал на тему: «Як отримати 

земельну ділянку учасникам АТО». 

Детальніше: https://bit.ly/3FoQ1fg  

 

 

25 листопада 2021 року на сторін-

ках самостійного інтернет-ЗМІ 

УНАС.NEWS опубліковано матеріал на 

тему: «Можливість правового захисту від 

домашніх кривдників». 

Детальніше: https://bit.ly/3Dimxi0  

 

 

25 листопада 2021 року на сторінках 

газети "Наше місто" опубліковано матеріал 

директора місцевого центру Олексанра Пет-

люка на тему: «Не мовчи! Між терпінням і 

приниженням - надто тонка межа!». 

 

https://bit.ly/3Ep0Zly
https://bit.ly/3FoQ1fg
https://bit.ly/3Dimxi0
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01 грудня 2021 року завдяки співпраці зі Ста-

рокостянтинівською міською радою зовнішню соціа-

льну рекламу, спрямовану на протидію булінгу, роз-

містили на п’яти сітілайтах у Старокостянтинові. Те-

пер школярі міста та їхні батьки можуть дізнатися, де 

отримати правову допомогу, якщо дитина зазнає 

цькування. Дізнатись більше: https://bit.ly/3fiDShu  

 

 

03 грудня 2021 року на сторінках само-

стійного інтернет-ЗМІ УНАС.NEWS опублі-

ковано матеріал на тему: «Про діяльність во-

лонтерів Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання БВПД», приурочений до від-

значення 05 грудня Міжнародного дня волон-

тера. Детальніше: https://bit.ly/3nkl6L1  

 

 

14 грудня 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет-ЗМІ УНАС.NEWS 

опубліковано консультаційний матеріал на 

тему: «Як мешканцям окупованого Криму 

отримати безоплатну вторинну правову до-

помогу?». Детальніше: https://bit.ly/3rdSQee  

 

16 грудня 2021 року на офіційному 

вебсайті Щиборівської територіальної гро-

мади фахівці Красилівського бюро правової 

допомоги інформують громадян на тему: 

«Чи зобов’язаний водій мати при собі до-

кументи на право керування автомобілем у 

паперовому вигляді?». 

 

17 грудня 2021 року на офіційному веб-

сайті Красилівської міської територіальної гро-

мади фахівці Красилівського бюро правової до-

помоги інформують громадян на тему: «Переп-

ланування квартири: що можна змінювати, а що 

- ні?». 

 

https://bit.ly/3fiDShu
https://bit.ly/3nkl6L1
https://bit.ly/3rdSQee
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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:  
 

01-02 листопада 2021 року начальниця відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги взяла участь у дводенному тренінгу 

«Посилення ефективності взаємодії суб'єктів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству», який відбувся у місті Старокостянтинові представ-

никами Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.  

Впродовж двох днів учасники обговорювали чинний стан державної полі-

тики й законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

та насильству за ознакою статі, розбирали реальні ситуації домашнього насиль-

ства в контексті налагодження взаємодії між основними суб’єктами реагування, 

визначали свою роль у цій взаємодії, планували подальшу роботу, обговорюва-

ли стан впровадження спеціальних заходів щодо кривдників, ролі поліції та су-

дів у цьому процесі. 

 02-05 листопада та 06-09 грудня 

2021 року заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги взяла участь в 

комплексній сертифікованій навчальній 

програмі “Базові навички медіатора”, яка 

проходила на базі правового клубу 

PRAVOKATOR.Київ. Захід організова-

ний в рамках проєкту "Розвиток системи 

надання безоплатної правової допомоги в 

забезпеченні допомоги в доступі до медіації", який реалізується за підтримки 

Програми розвитку ООН в Україні в рамках Програми "Права людини для 

України".  
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 21-22 грудня 2021 року з метою на-

буття нових професійних навичок і умінь 

для здійснення правопросвітницької та ко-

мунікаційної діяльності у сфері земельних 

відносин начальниця відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової до-

помоги взяла участь у тренінгу «Правопрос-

вітницька та комунікаційна діяльність у 

сфері земельних відносин» для фахівців си-

стеми надання безоплатної правової допо-

моги у м. Одеса. 

 28 грудня 2021 року закінчила прохо-

дження навчання за програмою «Надання допо-

моги в забезпеченні доступу до медіації: спеціа-

лізовані знання» начальниця Теофіпольського 

бюро правової допомоги. Навчання організовано 

в межах проекту Програми розвитку ООН в 

Україні "Розвиток спроможності безоплатної 

правової допомоги в забезпеченні доступу до 

медіації" за навчальною програмою, розробленою в рамках проекту "Розвиток 

системи надання безоплатної правової допомоги в забезпеченні допомоги в до-

ступі до медіації"  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

місцевого центру, які надають безоплатну правову допомогу, протягом звітного 

періоду з 01.10.2021 по 31.12.2021 працівники Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали участь у 

навчальних вебінарах з правових питань, організованих Координаційним 

центром з 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, 

старостами, головами територіальних громад та керівниками держаних 

органів, які були передбачені у Плані роботи на ІV квартал 2021 року та інші 

заходи, які працівниками були виконанні позапланово:  
 

 05 жовтня 2021 року фахівці відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» з ме-

тою налагодження співпраці в напрямку надан-

ня правової допомоги жителям села Гаврилівка 

Теофіпольської селищної територіальної грома-

ди провели зі старостою Людмилою Бишук ро-

бочу зустріч. Під час зустрічі погодили майбут-
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ню співпрацю із старостинським округом в напрямку онлайн консультування 

жителів старостату, а також надали роз’яснення, які категорії громадян мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Завершили зу-

стріч передачею в користування громади друкованих матеріалів на правову те-

матику. 

21 жовтня 2021 року з метою налаго-

дження співпраці в напрямку надання правової 

допомоги жителям Григоровецького старостин-

ського округу заступницею директора проведе-

но робочу зустріч із старостою Іваном Гаєвсь-

ким. Обговорено порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги окремим категорі-

ями громадян та досягнено домовленостей щодо 

консолідації зусиль у напрямку забезпечення 

доступу жителів старостинського округу до без-

оплатної правової допомоги. 

05 листопада 2021 року фахівцями Красилівського бюро правової допо-

моги з трудовим колективом Красилівського районного відділу державної ре-

єстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управ-

ління Міністерства юстиції проведено зу-

стріч на тему “Реалізація права на доступ до 

публічної інформації та права на звернен-

ня”. Юристи бюро повідомили присутніх 

про вимоги до оформлення звернень, тер-

міни їх розгляду, а також про 

обов’язковість повідомлення громадян про 

результати розгляду їх звернень. Акценту-

вали увагу присутніх на алгоритм розгляду запитів на отримання інформації, 

які подаються у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до пуб-

лічної інформації».  

12 листопада 2021 року заступниця 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги»  взяла участь у засідан-

ні координаційної ради з питань сім'ї, ген-

дерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому наси-

льству та протидії торгівлі людьми, яке від-

булося  на базі Теофіпольської селищної 

ради. Під час заходу учасники розглянули 

питання про виконання ЗУ "Про запобіган-

ня та протидію домашньому насильству" та організацію надання соціальних 

послуг сім’ям, дітям, молоді в громаді. На заході звертали увагу на надання со-

ціальних послуг за місцем проживання для осіб, що перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у здійсненні оцінки 

потреби дитини та її сім'ї з метою виявлення ознак складних життєвих обста-

вин. У свою чергу фахівчиння Теофіпольського бюро правової допомоги акцен-
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тувала увагу на категорії громадян, які мають право на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу. 

16 листопада 2021 року фахівцями 

відділу «Красилівське бюро правової допо-

моги» на базі Чепелівського старостинського 

округу Красилівської міської територіальної 

громади проведено робочу зустріч із старос-

тою Чепелівського старостинського округу 

Василем Шемчуком, де обговорено питання 

надання безоплатної правової допомоги жи-

телям сільської місцевості, зокрема землекористувачам та власникам земельних 

ділянок.  

24 листопада 2021 року з метою нала-

годження співпраці в напрямку надання пра-

вової допомоги жителям Губчанського ста-

ростинського округу проведено робочу зу-

стріч із старостою Петром Левчуком та ад-

міністратором Любов’ю Гнатюк. Обговорено 

порядок надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги окремим категоріями грома-

дян та досягнено домовленостей щодо консолідації зусиль у напрямку забезпе-

чення доступу жителів старостинського округу до безоплатної правової допо-

моги. 

25 листопада 2021 року заступницею 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено зустріч з 

представниками прокуратури Теофіпольсь-

кого відділу Волочиської окружної прокура-

тури на тему: «Запобігання та протидія до-

машньому насильству». В ході заходу фахів-

чиня бюро поінформувала присутніх про 

права громадян на безоплатну правову до-

помогу, порядок реалізації цього права, підс-

тави і порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги та зазначила 

категорії осіб, які мають право на таку допомогу від держави та особливе місце, 

яке займає правоохоронна функція. Під час зустрічі домовлено про подальшу 

співпрацю та проведення спільних інформаційно-роз’яснювальних заходів та 

обміном досвідом. 

 02 грудня 2021 року фахівчині відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

на базі агенції місцевого розвитку в Парт-

нерстві з Гончаренко центром ініціювали і 

провели робочу зустріч з працівниками 

центру. Юристки поінформували про прак-

тику роботи бюро в напрямі надання безо-

платної правової допомоги соціально неза-
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хищеним верствам населення та зауважила, що усі громадяни України, незале-

жно від їх матеріального становища можуть безоплатно отримати юридичні 

консультації та роз’яснення. Присутніх також поінформовано про види безо-

платної правової допомоги та категорії суб’єктів, які мають право на безоплат-

ну вторинну правову допомогу. Обговорено і можливість проведення правоп-

росвітницьких заходів на базі агенції місцевого розвитку. 

Того ж дня фахівчинею Красилівсь-

кого бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч зі старостою Волицького 

старостинського округу Валентиною Сто-

рожук. Старосту ознайомлено з роботою 

бюро правової допомоги та видами послуг, 

які можна отримати безоплатно. Обгово-

рено порядок надання безоплатної пер-

винної та вторинної правової допомоги, хто є суб’єктом права на безоплатну 

вторинну правову допомогу, який порядок звернення за отриманням безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

07 грудя 2021 року проведено ро-

бочу зустріч із заступником начальника 

Красилівської районної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості Юрієм 

Патюком. Темою зустрічі стали зміни 

внесені до Закону України “Про безопла-

тну правову допомогу”. Зокрема внесени-

ми змінами передбачено, що громадяни 

України, які проживають на тимчасово 

окупованій території, матимуть право на правові послуги, передбаченні законо-

давством України щодо надання безоплатної правової допомоги. 

15 та 16 грудня 2021 року проведено робочі зустрічі щодо прав та пільг 

внутрішньо переміщених осіб у Теофіпольському та Красилівського секторах  

Управління державної міграційної служби України в Хмельницькій області. В 

ході проведених зустрічей юристи бюро інформували, що відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», за-

значена категорія осіб користуються тими ж правами та обов’язками, як і інші 

громадяни України. Законодавством забороняється щодо них будь-яка дискри-

мінація. Принагідно учасникам заходу повідомлено, що відповідно до статті 14 

Закону України “Про безоплатну правову допомогу” визначено пра-

во внутрішньо переміщених осіб на всі види правових послуг.  
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З метою розширення доступу до БПД для усіх категорій громадян, про-

тягом  ІV кварталу 2021 року Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 18 пун-

ктів консультування на базі сільських рад, старостинських округів  територі-

альних громад та забезпечено роботу 31 пункту консультування в центрах за-

йнятості, установах пробації та інших установах:  

 

06 жовтня 2021 року начальниця 

відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами забезпечила роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Хмельницького 

районного сектору №7 філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. З метою роз'яснення питань чин-

ного законодавства до фахівчині місцевого 

центру звернулися п'ятеро громадян, що 

перебувають на обліку уповноваженого органу пробації, які отримали консуль-

тації з різних питань, що стосувалися порядку поділу майна подружжя, отри-

мання податкової знижки на навчання, виплати допомоги по безробіттю, сплати 

заборгованості за спожитий газ, а також порядку залучення захисника у кримі-

нальному провадженні. 

07 жовтня 2021 року фахівцями від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» проведено консультування громадян 

на базі Хмельницького районного сектору 

№9 філії Державної установи «Центр про-

бації» у Хмельницькій області з метою ро-

зширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та можливості її отримання соці-

ально незахищеними верствами населення. За первинною правовою допомогою 

звернулися троє громадян з питань сімейного, адміністративного права та ви-

конання судових рішень.  

12 жовтня 2021 року головним юри-

стом відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” на базі Красилівської районної 

філії Хмельницького об-ласного центру за-

йнятості проведено консультування осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайня-

тості. Задля отримання консультацій до 

юриста звернулися чотири громадянина. 

Питання громадян стосувались трудового, цивільного, спадкового та сімейного 

права. Юристом відділу надано консультації охочим та розповсбджено буклети, 

які містять правову інформацію щодо отримання безоплатної правової допомо-

ги. 
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22 жовтня 2021 року юристкою 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги”, з метою надання адресної право-

вої допомоги, відвідано жительку 

м.Красилів Романову Тетяну Дмитрівну. 

Клієнтка звернулася до бюро за телефо-

ном з проханням допомогти розірвати до-

говір дарування, який укладено між нею 

та її дочкою. Юристкою уважно розглянуто документи, зокрема договір дару-

вання та роз’яснено громадянці, в яких випадках договір дарування може бути 

розірваний, зокрема згідно умови вищевказаного договору, останній може бути 

розірваний у випадку, якщо обдарований вчинить злочин проти життя та здо-

ров’я дарувальника. 

 

28 жовтня 2021 року фахівчинею відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» забез-

печено роботу консультаційного пункту в режимі 

Skype-зв'язку програми «Бібліоміст» на базі Тео-

фіпольської районної бібліотеки. За консультаці-

ями з правових питань до працівниці бюро звер-

нулися четверо громадян. Питання, з якими звер-

талися громадяни стосувалися порядку спадку-

вання за заповітом, порядку отримання субсидії, 

порядку перерахунку пенсії та права на безопла-

тний або пільговий відпуск лікарських засобів.  

 

03 листопада 2021 року відбувся 

консультаційний пункт доступу до право-

вої допомоги засудженими до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, які пере-

бувають на обліку в Хмельницькому ра-

йонному секторі №7 філії Державної уста-

нови «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. Заступниця директора Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги, надала первинну правову допомогу у вигляді юридичних консультацій 

для чотирьох мешканців Старокостянтинівщини. Клієнтів пробації цікавили 

питання соціального забезпечення та цивільного права. 

 

 04 листопада 2021 року в рамках 

реалізації проєкту «Програма «Приско-

рення приватних інвестиції у сільське гос-

подарство» фахівці відділу “Кра-силівське 

бюро правової допомоги” на базі Тереш-

ківського старостинського округу Анто-

нінської селищної територіальної громади 



29 

 

провели виїзний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги. Юристи розповідали мешканцям громади про ринок землі, типові помил-

ки у договорах оренди землі, порядок купівлі-продажу землі, орендні відноси-

ни, електронні ресурси, можливості для захисту прав власників землі. Первинну 

правову допомогу отримали шість громадян. 

11 листопада 2021 року фахівчині Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги забезпечили 

роботу консультаційного пункту доступу до безо-

платної правової допомоги для жителів Пашкове-

цького старостинського округу. За правовими кон-

сультаціями до фахівчинь місцевого центру звер-

нулися п'ять місцевих мешканців. Здебільшого лю-

дей цікавили роз'яснення чинного законодавства з 

питань, що стосувалися порядку розгляду звернень 

громадян, розірвання договорів дарування та орен-

ди земельної ділянки, оподаткування об'єктів спа-

дщини, а також особливості відповідальності споживача за договорами спожи-

вчого кредитування тощо.  

16 листопада 2021 року фахівцями 

відділу «Красилівське бюро правової до-

помоги» на базі Чепелівського старос-

тинського округу Красилівської міської 

територіальної громади для мешканців 

села діяв пункт консультування. До юри-

стів за правовими консультаціями з пи-

тань як земельного, так і сімейного, спадкового та трудового права, звернулися 

семеро місцевих жителів. Під час зустрічі обговорили в чому різниця між дого-

вором емфітевзису і договором оренди землі. Зокрема юристи повідомили уча-

сникам про основні відмінності, які полягають у цільовому призначені право-

чину, термінах дії, розмірі та порядку внесення плати за умовами кожного з 

правочинів. Серед присутніх на зустрічі розповсюджено буклети на правову 

тематику. 

18 листопада 2021 року заступни-

ця начальника відділу правопросвітницт-

ва та надання безоплатної правової до-

помоги забезпечила роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Старокостян-

тинівського міського Кризового центру. 

Під час роботи пункту консультування 

до фахівчині звернулася жінка, яка ціка-

вилася питанням зняття з реєстрації місця проживання. По завершенню консу-

льтування працівниця центру залишила в користування відвідувачів установи 

друковані матеріали правового характеру. 
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23 листопада 2021 року забезпечено 

роботу виїзного консультаційного пункту з 

надання безоплатної правової допомоги у 

с. Карабіївка, Теофіпольської селищної те-

риторіальної громади. За консультаціями 

до юристів звернулися вісім громадян, 

яких цікавили питання пільг, які має учас-

ник АТО, порядок нарахування субсидії, 

підстави відмови власника від поновлення договору оренди землі, порядок при-

ватизації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, порядок по-

новлення договору оренди землі, порядок оформлення спадщини тощо. Праців-

никами бюро надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства, а також 

громадян поінформовано про безоплатну правову допомогу та порядок її отри-

мання.  

26 листопада 2021 року заступни-

цею начальника відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги» забезпечено ро-

боту консультаційного пункту на базі Тео-

фіпольської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. До фахівчині 

звернулися троє осіб за правовою консуль-

тацією, яким надано роз'яснення згідно 

норм чинного законодавства. Крім цього, 

працівницею бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують 

право громадян на безоплатну правову допомогу.  

01 грудня 2021 року заступниця на-

чальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

забезпечила роботу консультаційного пун-

кту доступу до безоплатної правової допо-

моги на базі Хмельницького районного се-

ктору №7 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

З метою роз'яснення питань чинного зако-

нодавства до фахівчині місцевого центру 

звернулися четверо громадян, що перебувають на обліку уповноваженого орга-

ну пробації, які отримали консультації з питань щодо порядку примусового ви-

конання рішення суду, оформлення спадкових прав, укладання трудового дого-

вору, а також порядку залучення захисника у кримінальному провадженні. 
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02 грудня 2021 року фахівці відді-

лу «Красилівське бюро правової допомо-

ги» здійснили виїзд до Волицького ста-

ростинського округу Красилівської місь-

кої територіальної громади, де провели 

для жителів старостату правопросвітни-

цький захід на тему: «Земельна реформа 

в Україні». Під час заходу говорили, яка різниця між договором емфітевзису і 

договором оренди землі. Зокрема юристи повідомили присутнім про основні 

відмінності, які полягають у цільовому призначені правочину, терміни дії, роз-

міри та порядок внесення плати за умовами кожної із правочинів. Задля отри-

мання консультацій до юристів звернулися вісім осіб. Звернення, зокрема, сто-

сувалися земельного, цивільного, житлового, адміністративного права. Серед 

присутніх на зустрічі розповсюджено буклети з контактами бюро право-

вої допомоги. 

07 грудня 2021 року в с. Новоста-

вці Теофіпольської селищної територіа-

льної громади працював виїзний консу-

льтаційний пункт з надання безоплатної 

правової допомоги за участі юристок 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги». Фахівчинями здійснено при-

йом громадян з надання правової допо-

моги, а також проведено просвітницький 

захід для жителів села, які є власниками 

земельних ділянок про реалізацію програми «Прискорення приватних інвести-

цій у сільське господарство» на тему: «Зміни в земельному законодавстві». Під 

час спілкування з місцевими жителями за консультаціями звернулися шість 

громадян з питань земельного законодавства, пенсійного, житлового, соціаль-

ного права. Громадянам надано консультації з питань земельного законодавст-

ва. 

14 грудня 2021 року працівники 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» здійснили прийом громадян з 

надання правової допомоги та юридич-

них консультацій у с. Турівка, що на Те-

офіпольщині. За консультаціями в сіль-

ській місцевості до фахівців звернулися 

семеро громадян. Питання з якими звер-

талися громадяни стосувалися житлово-

го, сімейного права та права соціального 

забезпечення. Працівниками бюро нада-

но роз'яснення згідно норм чинного законодавства. Також громадян поінфор-

мовано про безоплатну правову допомогу та порядок її отримання.  
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15 грудня 2021 року фахівчині місце-

вого центру забезпечили роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної пра-

вової допомоги для жителів Капустинського 

старостинського округу. За правовими кон-

сультаціями до фахівчинь місцевого центру 

звернулися четверо місцевих мешканців, які 

отримали консультації та роз'яснення з питань чинного законодавства. Здебі-

льшого людей цікавили питання, що стосувалися порядку призначення субсидії 

на оплату житлово-комунальних послуг, розірвання договору оренди земельної 

ділянки, усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, а також по-

рядок та підстави розірвання трудового договору тощо.  

16 грудня 2021 року заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги забез-

печила роботу консультаційного пункту на 

базі Старокостянтинівського міського Кри-

зового центру. Під час роботи пункту консу-

льтування до фахівчині звернулися двоє осіб 

із питаннями щодо розподілу спільного 

майна подружжя та відповідальності за вчинення правопорушення, передбаче-

ного статтею 173-2 КУпАП. По завершенню консультування працівниця центру 

залишила в користування установи друковані матеріали правового характеру. 

23 грудня 2021 року працівниками 

відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” на базі Кузьминського старостинсько-

го округу Щиборіської сільської територіа-

льної громади провели виїзний консульта-

ційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги. В рамках проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сіль-

ське господарство» юристами проведено 

правопросвітницький захід, під час якого місцевих жителів повідомили про ос-

новні цілі земельної реформи. Після цього фахівці бюро консультували грома-

дян з питань земельного, спадкового, трудового, житлового, пенсійного, адміні-

стративного та цивільного права. Загалом первинну правову допомогу отрима-

ли шестеро громадян. 

 24 грудня 2021 року начальником 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» забезпечено роботу консультацій-

ного пункту для осіб, які перебувають на 

обліку в Теофіпольській районній філії 

Хмельницької обласного центру зайнятості. 

До фахівчині звернулися п’ятеро осіб, які 

отримали первинну правову допомогу з пи-

тань порядку видачі дозволу на зброю, прийняття спадщини, укладення цивіль-
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но-правового договору, отримання державної допомоги на поховання та вста-

новлення факту родинних відносин. Крім цього, працівницею бюро роз’яснено 

норми чинного законодавства, що забезпечують право громадян на безоплатну 

правову допомогу.  

 

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 9 громадянам.  

 

[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:  
 

 

13 жовтня 2021 року директором Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександром Пет-

люком, проведено оперативну нараду з працівниками місцевого центру, зокре-

ма з працівниками бюро правової допомоги в онлайн-режимі, про стан роботи 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за 9 місяців 2021 року. 

 

15 листопада 2021 року директо-

ром Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Олександром Петлю-

ком, проведено оперативну нараду з пра-

цівниками місцевого центру, зокрема з 

працівниками бюро правової допомоги в 

онлайн-режимі, про стан роботи Староко-

стянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у напрямку представництва. Під час наради розглянуто також питан-

ня про роботу місцевого центру щодо повноти та якості перевірки актів надан-

ня послуг адвокатів, а також про роботу місцевого центру зі зверненнями гро-

мадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Того ж дня для працівників місцевого центру проведено внутрішнє на-

вчання на тему «Страховий стаж: поняття та обчислення». 
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17 грудня 2021 року директором 

Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Олександром Петлюком, про-

ведено оперативну нараду з працівниками 

місцевого центру в онлайн-режимі, про 

підсумки роботи відділів правопросвітни-

цтва та надання безоплатної правової до-

помоги та організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та ро-

боти з її надавачами за 2021 рік. Окрім цього для працівників місцевого центру 

проведено внутрішнє навчання на тему «Забезпечення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги громадянам України, які проживають на тимчасо-

во окупованій території». 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1448 звернень клієнтів. Для 773 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 675 громадян подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

681 рішення про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 9 

доручень адвокатам та 672 – штатним працівникам для складення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. 

Прийнято 3 рішення про відмову в наданні БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в ІV 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 

772 122 650 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

302 284 18 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

374 367 7 0 

 Разом по МЦ 1448 773 675 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

адміністративного — 731 (50,5%),  

сімейного — 162 (11,2%), 

спадкового — 104 (7,2%),  

соціального забезпечення — 97 (6,7%),  

житлового — 79 (5,4%), 

цивільного — 78 (5,4%), 

трудового — 64 (4,4%), 

земельного — 57 (4%),  

пенсійного — 31 (2,1%) 

з інших питань — 26 (1,8%), 

з питань виконання судових рішень — 19 (1,3%). 
 

 

 

Діаграма по розподілу звернень клієнтів за звітний період  

за категорією питань 
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Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 36 до 60 років — 969 

(67%); від 18 до 35 років — 305 (21%); понад 60 років — 172 (11,9%); до 18 ро-

ків — 2 (0,1%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 1032 (71,3%), а 

від жінок — 416 (28,7%),  
 

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” — 655 (96,3%), 

 малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) — 14 (2,1%),  

  осіб з інвалідністю — 7 (1%),  

 осіб, які постраждали від домашнього насильства — 4 (0,5%), 

 власників земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості — 1 

(0,1%), 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

0,1%

21%

67%

11,9%

вік клієнта до 18 років

вік клієнта 18-35 років

вік клієнта 36-60 років

вік клієнта понад 60 років
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 

 
 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД 
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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 31 постійних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час консультаційних пунктів склала 210 осіб, в тому числі 105 

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

консультаційних пунктів та 105 осіб до постійних консультаційних пунктів до-

ступу 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 71 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 71 правопросвітницький захід. 

● розміщено у ЗМІ 80 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 9 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в ІV 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: 

18/105 18/105 3 71 9 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/36 5/42 1 23 1 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/40 6/38 1 23 4 

 


