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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

Як свідчить практика діяльності Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги серед населення зростає 

тенденція до підвищення рівня правової свідомості, підвищуються потреби 

в одержані правової інформації, у старшого населення зникає страх 

запитати, у молодшого - сором показати свою необізнаність.  

Так, з метою підвищення рівня правової освіти населення у І кварталі 

2020 року працівниками Хмельницького МЦ та бюро правової допомоги 

проводилися правопросвітницькі заходи спрямовані на інформування 

учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності 

формування в учнів поваги до прав людини, навиків гендерної культури та 

формування в суспільстві нульової толерантності до явища булінгу та 

акцентували увагу на можливості дітей отримати безоплатну правову 

допомогу в системі БПД.  

Проте, з 16 березня в Україні заборонено проведення масових заходів, 

тому сучасні реалії вимагають відповідного реагування. Для фахівців 

системи безоплатної правової допомоги Хмельниччини карантин не 

канікули та відпустка, а можливість освоєння нових форм роботи. Так, 

наразі працівники місцевого центру та бюро правової допомоги проводять 

активну інформаційну кампанію щодо роз’яснення прав громадян, 

можливостей їх реалізації, захисту, нововведення у законодавстві, які 

набули чинності, які прийняті задля протидії поширення короновірусної 

інфекції в Україні. 

 

Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

 

Упродовж І кварталу 2020 року 

Хмельницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі - Хмельницький місцевий центр) з 

метою визначення найбільш актуальних 

правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації 

населення та проблемних питань у їх 

взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та 

організаціями у межах територіальної 

юрисдикції МЦ, проведено відповідний 

аналіз і відповідні статистичні дані передано 

для узагальнення всеукраїнської карти 

правових потреб.  
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Карта містить такі елементи: - контакті дані регіонального, місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги; 

- статистичні дані щодо діяльності системи безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- перелік основних правових питань у розрізі кожного місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, що є актуальними для 

кожного регіону; 

- реєстр організацій-партнерів та неурядових провайдерів правової 

допомоги; 

- інформацію про міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи. 

 

Захід 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів закладів 

повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми 

Упродовж звітного періоду проведено 15 заходів для учнів 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 

Так, заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Хмельницького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Мар'яна Пестун задля 

формування в учнів поваги до 

прав людини та навиків гендерної 

культури в НВО №5 м. 

Хмельницький провела 

тематичний урок. 

Під час заходу фахівчиня з 

учнями обговорила поняття «гендер» та «гендерна рівність», зосередивши 

увагу на тому, що чоловіки й жінки в сучасному світі мають рівні 

можливості, права, та обов’язки. 

11 березня працівники відділу «Волочиське 

бюро правової допомоги» провели  урок права 

для учнів 8-х – 11-х класів Війтівецької ЗОШ І-ІІІ 

ст.  

Зокрема, Алла Байда розповіла про права та 

обов’язки неповнолітніх. Також зупинилась на 

деяких аспектах кримінальної та адміністративної 

відповідальності неповнолітніх.  
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27 лютого юристка відділу 

“Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діана Думановська 

взяла участь у семінарі 

“Ризики нелегальної трудової 

міграції” що відбувся на базі 

Городоцької бібліотеки для 

дітей. Участь у даному 

семінарі взяли учнів 9 класу 

Городоцької ЗОШ з польською 

мовою навчання. Фахівчиня ознайомила присутніх з порядком надання 

безоплатної вторинної правової допомоги населенню, надала контактну та 

довідкову інформацію про точки доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги, які забезпечують правове обслуговування мешканців 

Городоцького району та Хмельницької області.  

 

27 лютого фахівчинею 

відділу «Летичівське бюро 

правової допомоги» Оксаною 

Куцоконь спільно з 

представниками 

Старосинявської районної 

філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

та Старосинявського 

сервісного центру Головного 

управління ПФ України в 

Хмельницькій області 

організовано та проведено 

бесіду з учнями старших 

класів Дашковецького НВК на тему «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Булінг та відповідальність за його 

вчинення».  

Учнів поінформували про діяльність системи безоплатної правової 

допомоги. Пізнавальною для них була інформація, що згідно з Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу» вони є суб’єктами права на 

БВПД, тобто, в разі потреби, можуть скористатися послугами адвоката за 

державний кошт.  

 

Захід 1.1.3. Організація та проведення заходів для учнів і студентів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти  

Упродовж звітного періоду провели 2 правопросвітницьких заходи для 

учнів ПТУ та вищої освіти. 
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Так, заступнця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Хмельницького місцевого центру Мар'яна 

Пестун провела для учнів Вищого професійного училища №11 м. 

Хмельницького тематичну бесіду з нагоди Дня Соборності України. Зокрема 

фахівчиня розповіла про обсяг прав, свобод та обов’язків людини, 

громадянина, а також про нормативно-правові акти, якими вони закріплені, 

та про способи захисту порушених прав. 

 
 

Захід 1.1.4. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 

обліку в Центрах зайнятості   

Упродовж звітного періоду фахівці МЦ провели 16 семінарів, тренінгів, 

лекцій для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 

зайнятості. 

24 лютого юристка “Городоцьке бюро 

правової допомоги” Діана Думановська з метою 

підвищення рівня правової свідомості громадян, 

які перебувають на обліку як безробітні у 

Городоцькій районній філії Хмельницького 

ОЦЗ взяла участь у черговому засіданні 

правового клубу “Юридичний провідник” та 

провела семінар на тему: “Порядок призначення 

допомоги малозабезпеченим сім’ям”.  

Фахівчиня розповіла, що допомога малозабезпеченим сім’ям, які постійно 

проживають на території України 

призначається і виплачується у грошовій 

формі, мають середньомісячний сукупний 

дохід нижчий від прожиткового мінімуму 

для сім’ї.  

 

27 лютого на базі Ярмолинецької 

районної філії Хмельницького ОЦЗ 
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Наталія Костюк, заступниця начальника відділу “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” провела бесіду спрямовану на запобігання безробіттю 

для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрі зайнятості. 

Присутні отримали відповіді на питання, які їх цікавили та інформаційні 

буклети. 

  

Захід 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід для осіб 

з інвалідністю 

 

Протягом звітного періоду працівниками Хмельницького місцевого 

центру проведено 2 зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів 

з вадами зору та слуху.  

Так, 19 лютого головна 

спеціалістка відділу 

“Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діана Думановська 

взяла участь у зустрічі що 

відбулася в приміщенні 

Городоцької ТПО УТОС у 

Хмельницькій області. 

Під час зустрічі обговорили 

актуальні, проблемні питання у 

сфері забезпечення захисту 

прав людей з інвалідністю в 

Україні, спрощення їх доступу 

до отримання правових послуг. Фахівчиня розповіла присутнім, що крім 

первинної правової допомоги, яку безкоштовно можуть отримати всі 

громадяни, незалежно від рівня доходів і соціального статусу, люди з 

інвалідністю мають право на вторинну правову допомогу, тобто оформлення 

документів для звернення до суду, захист та представницькі послуги. 

 

Захід 1.1.6. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у трудових колективах 

упродовж звітного періоду 

проведено 15 семінарів, лекцій, 

бесід спрямованих на роз'яснення 

змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у трудових 

колективах. 

Директор Хмельницького 

місцевого центру Григорій 

Гоцький та заступниця начальника 
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відділу правопросвітництва Мар’яна Пестун, провели бесіду із трудовим 

колективом Лісовогринівецької сільської об'єднаної територіальної громади.  

Оскільки зараз наша мета – поглибити знання з основних положень 

земельного законодавства, темою бесіди постали актуальні питання 

земельної реформи, а саме: «Правові аспекти власності на землю» та 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».  

Також детально зупинились на питаннях загальних засад приватизації 

землі громадянами, підстав набуття земельних ділянок у власність, порядку 

безоплатної приватизації ділянок громадянами, пільг учасників АТО щодо 

набуття у власність земельної ділянки, та набуття права власності шляхом 

укладання цивільно-правової угоди. 

 

18 березня начальник відділу 

«Летичівське бюро правової допомоги» 

Анатолієм Харламовим провів робочу 

зустріч із трудовим колективом  

Летичівської ОТГ.   

Під час заходу обговорили питання 

виділення земельних ділянок, що 

надаються громадянам для городництва, 

ведення підсобного господарства.  

  

 12 лютого начальниця відділу «Волочиське 

бюро правової допомоги» Алла Байда провела 

зустріч із трудовим колективом Соломнянської 

середньої школи І-ІІІ ступенів.  

Під час зустрічі Алла Байда охарактеризувала 

діяльність системи безоплатної правової допомоги 

в розрізі захисту прав людини у повсякденному 

житті, зокрема праві особи на безоплатну правову 

допомогу. Також роз’яснила, які види послуг надає 

бюро правової допомоги та про категорії 

населення, що мають праву на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Під час зустрічі було надано 

роз’яснення із правових питань та розповсюджено інформаційні листівки та 

буклети. 

 

Захід 1.1.7 Організація та проведення 

вуличного інформування у територіальних 

громад Хмельницької області 

Задля підвищення правової обізнаності 

громадян, намагання якомога більше правової 

інформації донести до населення області 
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фахівці місцевого центру у тому числі й відділів бюро правової допомоги 

під час виїздів мобільних груп проводили вуличні інформування населення. 

Під час інформування надавали роз’яснення не лише з питань земельного 

законодавства, а з інших галузей права. Спілкуючись із людьми, фахівці 

місцевого центру доводили до їх відома інформацію про діяльність МЦ, 

порядок звернень до центру, роздавали друковані інформаційні матеріали. 

Протягом кварталу проведено 6 вуличних інформувань. 

   

 

Захід 1.1.8 Організація та проведення правопросвітницьких заходів у 

системі органів охорони здоров’я  

Упродовж звітного періоду фахівці МЦ 

провели 6 правопросвітницьких заходів у 

закладах системи охорони здоров’я. 

11 березня начальниця відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» Алла 

Байда провела бесіду з трудовим колективом 

Війтівецької амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини.  Алла Байда розповіла, які 

види послуг надає бюро правової допомоги, 

які категорії населення мають праву на 

безоплатну вторинну правову допомогу та про 

порядок звернення за наданням безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

 

Також працівники амбулаторії 

отримали відповіді на правові 

питання, що їх цікавили. 
 

16 березня Наталією Костюк 

заступницею начальника відділу 

"Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги" проведено 
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правопросвітницький захід в амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини ст. Ярмолинці.  

У ході даного заходу присутніх проінформовано про їх права, про 

можливість звернення за безоплатною правовою допомогою у разі 

необхідності, доведено до відома інформацію про суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу та електронні сервіси МЮ. 

Громадяни отримали інформативні буклети на різну тематику. 

 

Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, навчальних 

семінарів з керівниками громадських організацій (із громадськими 

організаціями, які представляють інтереси учасників АТО та членів їх 

сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств 

населення) 

Упродовж звітного періоду провели 2 зустрічі із керівниками 

громадських організацій (із громадськими організаціями, які представляють 

інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, 

соціально вразливих верств населення). 

 

26 лютого на базі Деражнянського бюро правової 

допомоги провели робочу зустріч з членами 

Громадської організації «Спілка учасників АТО 

Патріоти», де обговорили стан дотримання прав 

учасників АТО в Деражнянському районі. 

 

 

31 січня заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Хмельницького місцевого центру  

Мар'яна Пестун провела робочу зустріч із 

керівником громадської організації, який 

представляє інтереси учасників АТО - 

Володимиром Шрупковським та членами 

організації.  

У ході розмови обговорили правові 

питання, які найбільше виникають в учасників АТО, зокрема щодо допомоги 

в складенні процесуальних документів, щодо оскарження відмов військових 

частин у нарахуванні та виплаті грошової компенсації за невикористані дні 

щорічної та додаткової відпустки, як учасникам бойових дій. 
 

Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної 

присутності у медіа-середовищі 

Протягом поточного кварталу відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги проведено моніторинг інформаційної 



11 

 

присутності результатів та показників роботи Хмельницького місцевого 

центру, підпорядкованих бюро правової допомоги у медіа-середовищі. 

 

Захід 1.3.2. Висвітлення заходів та інформування населення через 

друковані ЗМІ 

Зокрема, розміщено 9 інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ. 

У громадсько-політичному тижневику Ярмолинецького району “Вперед” 

від 20 лютого №8 опубліковано статтю “Мета пробації - безпечне 

суспільство”, про спільно проведений захід, в тому числі за участю 

заступника начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 

Наталії Костюк. 

Анастасією Бояркіною, начальницею відділу "Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги" підготовлено статтю в газеті “Вперед” статтю 

“Відпустка під час карантину”.  

      

Захід 1.3.3. 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення 

через виступи на радіо і інтернет-видання10 лютого директор 

Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький взяв участь у виступі на 

радіо телерадіокомпанії UA:ПОДІЛЛЯ. Тема обговорення: система 

безоплатної правової допомоги та її функціонування. 

Протягом звітного періоду розміщено 27 інформацій щодо інформування 

населення через інтернет. 

27 лютого на офіційній сторінці у Facebook Городоцької бібліотеки для 

дітей розміщено статтю на тему: “Ризики нелегальної трудової міграції”. 

Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 

БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет ресурсах, веб-сайтах, 

соціальних сторінках Facebook 

Протягом звітного періоду було розміщено 3 статті у 

інтернет виданнях, газеті «Є» (рубрика: голос народу ) 

про події та новини системи БВПД. 

Протягом кварталу забезпечено постійне 

інформаційне оновлення сторінки Хмельницького 

місцевого центру у соціальній мережі Facebook. 
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Захід 1.3.6. Забезпечити на офіційних веб-сайтах місцевих органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

наповнення актуальною інформацією постійно діючих рубрик 

«Безоплатна правова допомога» 

З метою поширення інформації щодо діяльності Хмельницького 

місцевого центру на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розміщено 6 

актуальних інформацій діючих рубрик «Безоплатна правова допомога». 

На сайті Хмельницької 

районної ради 24 березня 

розміщено публікацію про те, що 

система безоплатної правової 

допомоги призупиняє особистий 

прийом громадян та надання 

адресної правової допомоги.  

У цей період система БПД 

надаватиме правові послуги 

дистанційно. Ці заходи 

передбачені наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 20 березня №128-аг «Про організацію роботи з громадянами на період 

карантину».  

Захід 1.3.7. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії 

Задля розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 

інформаційних друкованих та електронних матеріалів 

на правову тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії було розповсюджено 840 буклетів та 

листівок, а також газет під час проведення 

правопросвітницьких заходів. 

 

Захід 1.3.8. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої 

реклами як соціальної на вулицях, громадському транспорті, на 

відповідних дошках оголошень в установах, організаціях, спеціально 

відведених місцях  

Працівниками відділів бюро правової допомоги постійно проводиться 

розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційних друкованих матеріалів на відповідних 

дошках оголошень про правову тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії. 
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Так, у м. Деражня розміщено 2 інформаційні 

банери на будівлях автобусної станції та районного 

будинку культури, які були виготовлені за кошти, 

виділені Деражнянською міською радою на виконання 

міської Програми безоплатної правової допомоги 

мешканцям м.Деражні. 

 

Наталією Костюк - заступником начальника відділу “Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги” забезпечується розміщення інформаційних 

матеріалів на відповідних дошках оголошень в установах, організаціях та 

спеціально відведених місцях. 

 
 

Захід 1.3.9. Публічна презентація результатів діяльності центру 

надання БВПД. 

З метою підвищення ефективності діяльності місцевого центру, 

оперативності прийняття відповідних рішень, забезпечення належної 

координації діяльності бюро правової допомоги 9 січня проведено нараду за 

підсумками роботи у 2019 році за участю керівників відділів, в тому числі 

керівників бюро правової допомоги Хмельницького місцевого центру.  

 
 

Захід 1.3.10. Проведення широкомасштабної інформаційної кампанії 

у ЗМІ з метою залучення нових адвокатів до участі у конкурсі адвокатів, 

які надають БВПД 
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Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.01.2020 № 

128/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги» з 20 січня по 30 березня 

2020 року оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги . 

22 січня серед адвокатів Хмельницької області проведено інформаційну 

кампанію щодо проведення конкурсу. Розміщено оголошення про 

проведення конкурсу в приміщеннях судів, правоохоронних органів, органів 

місцевого самоврядування та органах державної влади.  

 

 

Захід 2.1.2. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 

 

Відділом правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги у І 

кварталі було проведено анкетування 

клієнтів щодо якості отриманих послуг, 

наданих працівниками місцевого центру. 

 Загалом протягом звітного періоду 16 

клієнтів центру заповнили анкети у яких 

вказали, чи було вирішено їх правову 

проблему та оцінили рівень надання 

правової допомоги працівниками, який за результатами опитування в 

середньому був оцінений як хороший. 

Захід 2.1.3. Організація та проведення 

навчальних семінарів чи інших заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом 

адвокатів, які надають БВПД 

 

Зареєстрований та фактичний шлюб, 

обов’язки та особисті немайнові правовідносини 

подружжя, а також порядок надання безоплатної 
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правової допомоги – такі питання обговорювали під час заходу для освітян 

області, який відбувся 18 лютого в Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. 

Спікерами виступили адвокат Юрій Дем’янов, який співпрацює з 

системою безоплатної правової допомоги, директор Хмельницького 

місцевого центру Григорій Гоцький та юристка центру Мар’яна Пестун. 

 
 

19 лютого провели круглий стіл з 

адвокатами, які надають БВПД та укладені 

контракти з Хмельницьким місцевим 

центром на тему: “Стан виконання доручень 

виданих у 2015-2019 роках та якість 

надання БВПД”. 

Адвокати висловили власні побажання 

для оптимізації співпраці, а відтак мали можливість обговорити інші 

проблеми, що виникають під час надання безоплатної вторинної правової 

допомоги потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях.  

 

Захід 2.1.4. Організація та проведення навчальних семінарів, робочих 

зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації працівників 

центрів, які надають БПД 

 

03 березня Регіональний центр з 

надання БВПД у Хмельницькій 

області спільно з Хмельницьким 

місцевим центром на базі МЦ  

провели семінар з питань роз’яснення 

земельного законодавства та змін до 

Цивільного процесуального кодексу 

України для працівників місцевих 

центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  
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Під час навчання знаннями й досвідом з юристами ділилися: 

- Іван Костяшкін, завідувач кафедри трудового, земельного та 

господарського права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних наук, доцент, адвокат; 

- Андрій Костенко, суддя, секретар судової палати з розгляду цивільних 

справ Хмельницького апеляційного суду; 

- Олена Халавчук, начальниця юридичного управління Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 
 

 
Захід 2.1.5. Організація та проведення внутрішніх навчальних 

заходів для підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у 

законодавстві, оновлення знань 

працівників) 

Провели 2 внутрішніх навчальних 

заходи для підвищення кваліфікації 

працівників центру. 

06 лютого директор Хмельницького 

місцевого центру Григорій Гоцький за 

участю начальниці відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Наталією Свідерською провели нараду з керівниками бюро у скайп-режимі. 

 Обговорювалися актуальні питання  роботи з комплексною 

інформаційно-аналітичною системою забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги (КІАС), необхідності детального аналізу вимог у 

зверненнях клієнтів, які звертаються в центр. 

 

Захід 2.3.2. Проведення навчання працівників МЦ, що надають 

БВПД, щодо вимог оформлення досьє клієнтів 

22 січня директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький 

за участю заступниці начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ольги Глазунової, провели нараду з 

керівниками бюро у скайп-режимі.  

Обговорювалося удосконалення роботи щодо вимог до оформлення 

досьє клієнтів. Зокрема, проаналізовано та роз’яснено порядок оформлення 

протоколу узгодження правових питань щодо представництва та звіту про 

надання БВПД. 
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Захід 3.1.1. Визначення та аналіз правових потреб територіальних 

громад, органів територіальної самоорганізації населення та 

проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 

населення, насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ 

розроблено «карту правових потреб» громадян на основі їх звернень.  

Працівниками Хмельницького місцевого центру узагальнено та 

сформульовано основні правові проблеми мешканців регіону: 

- Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей; 

- Визнання права власності в порядку спадкування; 

- Встановлення фактів, що мають юридичне значення; 

- Визнання особи такою що втратила право користування житловим 

приміщенням; 

- Виключення з актового запису про народження дитини даних про 

батька дитини. 

Зазначені дані були надіслані до відділу комунікацій та 

правопросвітництва Регіонального центру.  

 

Захід 3.1.2. Проведення робочих зустрічей із представниками органів 

місцевого самоврядування, державних органів, громадських 

організацій з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських 

мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення 

незалежного провайдера на рівні територіальних громад 

З метою налагодження тісної співпраці з керівниками органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування міст і районів 

проведено 17 робочих зустрічей. 

24 лютого відбулась робоча 

зустріч юристки відділу 

“Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діани Думановської 

із працівниками Городоцького 

районного сектору з питань 

пробації, Городоцького 

районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

та Городоцького районного 

відділу державної виконавчої 
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служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Хмельницький). 

На зустрічі обговорили питання, що стосуються належного виконання 

постанов суду про застосування до боржників суспільно корисних робіт. 

Також, визначили механізми подальшої взаємодії та співпраці, серед яких 

виокремлено ефективність таких 

інструментів співпраці як узгодження 

спільних дій, участь у спільних нарадах з 

проблемних питань, надання взаємної 

методичної та консультаційної допомоги. 

16 березня Наталія Костюк 

заступниця начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 

організувала та провела робочу зустріч із 

головою Савинецької сільської ради 

Ярмолинецького району. Під час зустрічі розповіла про діяльність бюро, про 

категорії осіб, які мають право отримати безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. У результаті робочої зустрічі 

домовилися про подальшу співпрацю. 
10 січня начальниця Деражнянського бюро  

правової допомоги Оксана Сідлецька взяла участь у 

засіданні «круглого столу», присвяченому темі:  

«Участь жінок в політичній сфері як невід’ємна 

складова розвитку демократії в Україні», який був 

організований в рамках проекту  Національного 

демократичного інституту: «Сприяння політичній 

участі жінок – політиків у Хмельницькій області» за 

підтримки Уряду Великої Британії. 

  

 

Захід 3.1.3. Надання методичної допомоги органам державної влади, 

міським, районним радам, об’єднаним територіальним громадам з 

питань прав людини; розроблення, затвердження та супроводження 

програм правової освіти населення й надання безоплатної правової 

допомоги 

З метою налагодження співпраці з представниками юридичних служб 

органів державної влади та ОМС з питань прав людини 

проведено 21 робочу зустріч. 

 

11 квітня відбулась зустріч з керівником юридичної 

служби селищної ради Війтовецької ОТГ Миколою 

Зіньком, під час якої було надано методичну допомогу та 

роз’яснення з питань правового забезпечення діяльності 

селищної ради,  також обговорено питання покращення 
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співпраці щодо доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

 

26 лютого начальником відділу 

“Городоцьке бюро правової 

допомоги” проведено зустріч та 

надано методичну допомогу з 

питань доступу до системи 

безоплатної правової допомоги 

працівникам Лісоводської сільської 

ради Городоцького району. 

Під час зустрічі Артем Кляхін роз'яснив механізм реалізації доступу осіб 

до безоплатної правової допомоги, зокрема порядок звернення та прийому 

клієнтів працівниками місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги, порядок 

подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

всіх необхідних документів, а також 

процедура визначення належності осіб до 

однієї із категорій, визначених Законом 

України “Про безоплатну вторинну 

правову допомогу”. 

3 лютого юристка відділу 

«Летичівське бюро правової допомоги» 

Оксана Куцоконь надала методичну 

допомогу юристу КП «Старосинявський 

ЦВК №1» Старосинявської селищної 

ради.  

Під час зустрічі обговорені основні положення трудового законодавства 

щодо порядку укладення, виконання та припинення дії трудових договорів, 

порядку ведення трудових книжок працівників. 

Захід 3.1.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для 

органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 

доступу до БПД 

22 січня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Мар’яна Пестун розробила методичні 

рекомендації “Порядок надання безоплатної правової допомоги органами 

місцевого самоврядування”.  

11 березня, під час робочої поїздки директора МЦ Григорія Гоцького та 

заступника начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мар’яни Пестун до Лісовогринівецької ОТГ зазначені 

методичні рекомендації були презентовані керівництву та юридичній службі 

ОТГ. 
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Захід 3.2.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування 

в установах виконання покарань для засуджених осіб 

Упродовж кварталу здійснено 5 зустрічей в установах виконання 

покарань.  

З метою підвищення рівня правосвідомості 

засуджених відділення господарчого 

обслуговування, які утримуються в державній 

установі «Хмельницький слідчий ізолятор» та з 

метою реалізації заходів із їх правової просвіти 

16.01.2020, 20.02.2020, 26.02.2020, 02.03.2020, 

12.03.2020 консультували засуджених з питань 

процедури оскарження рішень (вироків) суду, 

заміни невідбутої частини покарання більш 

м’яким, про застосування амністії, оспорювання 

батьківства, позбавлення батьківських прав, виплат аліментів на утримання 

дітей. 

Засуджених проінформовано про перелік необхідних документів, які 

необхідно надати, щоб безоплатно скористатися послугами адвоката чи 

юриста Центру. 

 

Захід 3.2.2. Забезпечення роботу дистанційного пункту 

консультування у відділах філії Державної установи «Центр пробації» 

Хмельницької області (на виконання укладених меморандумів) 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького МЦ 

та бюро правової допомоги проведено 21 консультацію у відділах філії 

Державної установи «Центр пробації» . 

3 лютого юристка Мар’яна 

Пестун забезпечила роботу 

дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги у 

Хмельницький МРВ філії ДУ “Центр 

пробації” у Хмельницькій області. 

Фахівчиня надавала відповіді на 

питання, що стосувалися порядку 

відновлення втраченого паспорту, 

пільги для осіб з інвалідністю та 

порядку прийняття спадщини за законом. 

Під час спілкування присутні отримали 

друковані матеріали правової тематики. 

28 січня головною спеціалісткою 

відділу «Летичівське бюро правової 

допомоги» Оксаною Куцоконь забезпечено 

роботу дистанційного пункту доступу до 
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БПД на базі Старосинявського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Хмельницькій області. Для отримання консультації 

звернулись особи, яким надані роз’яснення положень кримінального 

процесуального законодавства та порядку надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

Захід 3.2.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо учасників АТО та осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
 

Протягом звітного періоду 

заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ольга 

Глазунова організувала роботу 

виїзного консультаційного пункту на 

базі Хмельницького обласного 

госпіталю інвалідів Великої 

Вітчизняної війни.  

Під час роботи консультаційного 

пункту отримати консультації та відповіді на питання, які потребують 

правового вирішення мали можливість усі особи, які перебувають на 

лікуванні у медичній установі. Це учасники бойових дій, у тому числі 

учасники АТО, особи з інвалідністю та учасники війни. 

Здебільшого громадян цікавили порядок та підстави отримання 

земельних ділянок, процедура відстрочення та розстрочення сплати коштів 

по кредиту, а також наявність прав та пільг, які гарантує учасникам 

антитерористичної операції держава. 
 

Захід 3.2.4. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів щодо громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, особам із 

особливими потребами, які знаходяться в будинках інтернатах, 

спеціалізованих установах 

Упродовж звітного періоду організовано 9 виїздів у 

будинки-інтернати, спеціалізовані установи для громадян похилого віку, 

інвалідів. 

26 лютого юристкою відділу 

“Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діаною Думановською 

було проведено виїзний прийом 

громадян для осіб з інвалідністю 

на базі Лісоводського 

будинку-інтернату для громадян 
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похилого віку та інвалідів Городоцького району. 

Під час виїзного прийому присутніх проінформувала про перелік 

юридичних послуг, які надаються Городоцьким бюро правової допомоги та 

Хмельницьким місцевим центром з надання БВПД, про категорії громадян, 

які мають право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 

Громадянам надано первинну правову допомогу та вичерпну інформацію з 

питань що їх цікавили. 

23 березня Наталія Костюк заступниця начальника відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” провела в телефонному режимі 

роботу виїзного консультаційного пункту у Солобковецькому 

навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради.  

Для отримання консультації до працівника бюро звернулась 3 особи, 

надано 4 консультацій. Присутніх проінформовано про діяльність бюро 

правової допомоги, про право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу. 

 

Захід 3.2.5. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 

пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ 

З метою розширення доступу мешканців віддалених населених пунктів 

до правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого центру 

здійснено 13 виїздів у складі мобільних консультаційних пунктів для 

громадян на базі сільських рад, ОТГ.  

28 січня начальниця відділу 

«Віньковецьке бюро правової допомоги” 

Ольга Біла здійснила виїзд в с. 

Пилипи-Олександрівські Віньковецького 

району.  

Прийом громадян проводився в 

рамках виконання плану та з метою 

розширення доступу громадян, що 

проживають в сільській місцевості до 

безоплатних правових послуг. 

Громадяни цікавились питаннями спадкового, 

земельного та договірного права. На усі поставлені 

питання надано ґрунтовні відповіді, окрім того, 

додатково їх проінформовано щодо системи надання 

безоплатної правової допомоги, порядку доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

повідомлено, що безоплатну правову допомогу. 

12 лютого начальниця відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Алла Байда провела виїзний 

прийом громадян в с. Соломна Волочиської ОТГ, де 

на прийом звернулись 6 громадян. Більшість питань 
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стосувались спадкового, земельного, сімейного права. Усім було надано 

правову інформацію та роз’яснення. 
 

Оскільки в силу об´єктивних причин сільські мешканці не завжди 

вчасно можуть скористатися 

правом на отримання 

безоплатних правових послуг, 

спрямованих на забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і 

громадянина, їх захисту та 

відновлення у разі порушення - 

вирішити проблему допомагають 

виїзні прийоми громадян. 

Так, директор центру 

Григорій Гоцький та заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мар’яна 

Пестун забезпечили роботу виїзних консультаційних пунктів для громадян 

на базі Лісогринівецької ОТГ та Розсошанської ОТГ.  

Переважну більшість громадян цікавили питання з цивільного та 

земельного права, а також порядок оскарження постанови у справі про 

адміністративне правопорушення. 

З метою здійснення інформаційного супроводу, серед присутніх були 

поширені буклети системи безоплатної правової допомоги. 

 

Захід 3.2.6. Організація та робота дистанційних пунктів 

консультування громадян на базі центрів зайнятості 

Загалом, упродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького 

МЦ та бюро правової допомоги проведено 27 консультацій у міськрайонних 

центрах зайнятості. 

14 січня головною 

спеціалісткою відділу 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

Оксаною Куцоконь 

забезпечено роботу 

дистанційного пункту 

консультування для 

громадян в 

Старосинявській районній 

філії Хмельницького 

обласного центру 

зайнятості.  



24 

 

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги звернулось 2 

особи, яким надано роз’яснення положень цивільного та трудового 

законодавства, а також роздані інформаційні 

буклети.  

11 лютого фахівчинею відділу «Летичівське 

бюро правової допомоги» Наталією Небесною 

забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування для громадян в Летичівській 

районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Для отримання безоплатної 

первинної правової допомоги звернулось 2 

особи, яким надано консультації по нормах 

КЗпП України, зокрема підстави звільнення та 

прийому на роботу. Гарантії працівників при 

звільненні, а також переваги працівникам при 

скороченні штату без ліквідації юридичної 

особи. Роздані інформаційні буклети. 

 

Захід 3.2.7. Організація та робота 

дистанційних пунктів консультування 

громадян на базі центрів надання 

адміністративних послуг 

У рамках виконання Меморандуму про 

співпрацю між центром надання 

адміністративних послуг Хмельницької РДА 

та Хмельницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу, а саме 8 січня, 4 лютого. 5 березня на базі ЦНАПу. 

Протягом січня-березня юристкою 

відділу «Летичівське бюро правової 

допомоги» Оксаною Куцоконь 

щовівторка та щоп’ятниці   

забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування громадян на базі 

центру надання адміністративних послуг 

Старосинявської селищної ради.  

Під час роботи пункту зареєстровано 101 звернення клієнтів, 88 особам 

було надано правову консультацію, прийнято 13 звернень про надання 

БВПД. 
 



25 

 

Захід 3.2.8. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 

приміщеннях бібліотек за програмою «Бібліоміст»  

За звітний період здійснено 3 Skype-консультування мешканців 

Хмельниччини на базі Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека. 

На базі Хмельницька обласна 

універсальна наукова бібліотека 31 

січня відбулось Skype-консультування 

мешканців с. Лісові Гринівці 

Хмельницького району, с. Сутківці 

Ярмолинецького району та м. Ізяслав. 

Переважна кількість запитань 

стосувалася цивільного права та права 

соціального забезпечення. З 

юридичних питань громадян консультували Регіональний представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Кізаєва, 

юрист Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Мар’яна Пестун та 

юрист ГО "Подільська правова ліга" Анастасія Площинська. 

 

Захід 3.2.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до 

БПД на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

Спеціалістами Хмельницького місцевого центру 

забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

БПД на базі Хмельницького обласного фонду 

«Хесед-Бешт». Під час консультування до фахівців 

центру правової допомоги зверталися з питань 

соціального забезпечення та оформлення спадщини, 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

малозабезпеченим особам, дітям-сиротам. 

У ході консультування громадяни отримали роз’яснення чинного 

законодавства, щодо поставлених питань та буклети на правову тематику. 

 

Захід 3.2.11. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Хмельницького окружного 

адміністративного суду 

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між 

Хмельницьким окружним адміністративним судом та 

Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги - Ольга Глазунова забезпечувала роботу 

дистанційного пункту доступу, а саме 03 січня, 06 лютого, 05 

березня 2020 року. 
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Захід 3.3.1. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з ОМС 

з метою розроблення та прийняття місцевих прогарам надання БПД 

залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 

організацій відповідного профілю 

Про те, як працює система безоплатної правової допомоги на 

Хмельниччині, які виклики їй доводиться долати та якої допомоги від влади 

потребує, 17 січня голові Хмельницька обласна державна адміністрація 

Дмитрові Габінету розповіли керівники центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталія Стьопіна і Григорій Гоцький. Йшлося, 

зокрема, про можливості організації спільних з представниками обласної 

державної 

адміністрації 

виїздів у віддалені 

населені пункти 

задля 

консультування 

громадян та 

проведення 

навчань для 

фахівців центрів 

щодо новацій у 

законодавстві та їх впровадження, а також про співпрацю з органами 

виконавчої влади на місцях задля поглиблення обізнаності населення 

Хмельниччини про право на безоплатну правову допомогу. 

Рішенням сесії Деражнянської районної ради 21 лютого затверджено 

Програму безоплатної правової допомоги населення Деражнянського 

району на 2020-2023 роки, якою передбачено, зокрема, забезпечення 

діяльності виїзного консультаційного пункту для надання консультацій 

мешканцям району та проведення спільних правопросвітницьких заходів 

соціальними партнерами БПД. Співрозробниками Програми є 

Хмельницький місцевий центр з надання БВПД та Деражнянська РДА. 

Захід 3.4.1. Участь у реалізації загальнонаціональної 

правопросвітницької стратегії системи надання БПД 

24 березня директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький 

за участю заступниці начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги - Мар’яною Пестун, 

провели нараду з керівниками бюро у 

скайп-режимі.  

Обговорювалося питання організації 

роботи щодо покращення та донесення 

людям інформації про систему безоплатної 
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правової допомоги. Проведення заходів спрямованих на підвищення 

спроможності системи БПД до інформаційної та правопросвітницької 

роботи з вразливими групами населення, з метою підвищення обізнаності 

населення про можливості захисту своїх прав за допомогою центру та бюро 

правової допомоги, а також – підвищення правової спроможності 

територіальних громад. 

 

 Захід 3.6.1. Підписання Меморандумів про співпрацю (зустрічі, 

обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів) 
 

 Здійснювати спільні заходи, спрямовані на 

підвищення правової освіти населення, сторін 

соціально-трудових відносин, домовилися у 

Хмельницькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділенні Національної служби посередництва і 

примирення в Хмельницькій області, 21 січня 

підписавши відповідну угоду про співпрацю. 

У документі визначено, що основною метою 

співпраці є підвищення правової культури учасників соціально-трудових 

відносин та громадян, а також забезпечення їх конституційного права знати 

свої права і обов’язки. Крім того, 

представники сторін домовилися про 

надання юридичних консультацій. 

Зобов’язалися також сприяти врегулюванню 

розбіжностей між сторонами 

соціально-трудових відносин та в разі 

потреби утворювати спільні 

консультативно-дорадчі органи відповідно 

до чинного законодавства України. 
 

Захід 4.1.2. Аналіз результатів роботи МЦ, бюро правової допомоги, 

проблемних питань та шляхи їх вирішення 

Забезпечено збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом І кварталу 2020 

року.  

 

Захід 4.1.3. Надання методичної допомоги бюро правової допомоги, 

здійснення технічного супроводу оргтехніки 

Протягом звітного періоду Віньковецькому, Волочиському, 

Городоцькому бюро правової допомоги надавалася дистанційно методична 

допомога, віддалено здійснювався технічний супровід оргтехніки. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Хмельницьким місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 2110 звернень 

клієнтів, 1746 особам надано правову консультацію, 364 із них написали 

письмову заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги, в 

тому числі на складання процесуальних документів - 62 особи, здійснення 

представництва інтересів в суді - 302 особи. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, прийнято 

378 рішення про надання БВПД та надано 189 доручень адвокатам та 200 

наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). За результатами звернень не 

підтверджено належність 4 осіб, у зв’язку з чим прийнято рішення про 

відмову у наданні БВПД. 

В І кварталі 2020 року клієнти зверталися з наступних питань: 

соціального забезпечення 151 (14%), спадкового 260 (12%), сімейного 370 

(18%), трудового 74 (4%), адміністративного 176 (8%), земельного 141 (7%), 

договірного 119 (6%), житлового 187 (9%), іншого цивільного права 116 

(5%), з питань виконання судових рішень 76 (4%), з інших питань 65 (3%), з 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

 

 

 

 

769 580 189 

2 Відділ “Віньковецьке бюро 

правової допомоги” 

177 165 12 

3 Відділ “Волочиське бюро правової 

допомоги” 

222 197 25 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 

допомоги” 

180 154 26 

5 Відділ “Деражнянське бюро 

правової допомоги” 

232 178 54 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 

допомоги” 

302 268 34 

7 Відділ “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” 

228 204 24 

 Разом по МЦ 2110 1746 364 
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кримінально-процесуального питань 71 (3,36%), з цивільних питань 304 

(14%), з неправових питань 0 (0%) та з медичних питань 0 (0%). 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД в результаті перевірки 

належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, у I 

кварталі 2020 року найбільше позитивних рішень про надання БВПД було 

прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму 

- 196 (54,%), учасникам бойових дій 78 (21%), інвалідам 68 (19%), 

внутрішньо переміщенні особи 10 (3%), осіб, щодо яких суд розглядає 

справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи 0 (0%), жертви домашнього насильства 2 (1%), діти, які не належать 

до окремих категорій 5 (1%), особи щодо яких суд розглядає справи про 

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 1 (0%), засуджені 

4 (1%). 

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 

правової допомоги, у І кварталі 2020 року організовано:  

 30 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 29 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням 

консультацій та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 310 осіб, в тому числі 

114 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз’яснень під час роботи мобільних консультаційних пунктів та 196 

осіб на дистанційних пунктах доступу;  

 надано методичну допомогу 36 органам місцевого 

самоврядування та установам - провайдерам БПД (громадським 

організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного 

права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги;  

 проведено 63 правопросвітницьких заходи.  

 розміщено у ЗМІ 56 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 

 надано 22 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

місцевого центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведени

х 

право-про

світницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів, 

розміщени

х у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
30/114 29/196 36 63 22 56 

1 Хмельницький МЦ 14/42 12/40 5 12 0 14 

2 

Відділ Волочиське 

бюро правової 

допомоги” 

2/10 2/12 5 7 0 11 

3 

Відділ 

“Віньковецьке бюро 

правової допомоги” 

3/15 2/18 5 9 0 6 

4 

Відділ “Городоцьке 

бюро правової 

допомоги” 

2/9 2/11 5 9 0 9 

5 

Відділ 

“Деражнянське 

бюро правової 

допомоги” 

3/14 3/13 5 9 2 5 

6 

Відділ “Летичівське 

бюро правової 

допомоги” 

3/11 5/94 6 9 8 6 

7 

Відділ 

“Ярмолинецьке 

бюро правової 

допомоги” 

3/13 3/8 5 8 10 5 

 


