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Розділ І.  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

[1.1.]  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

 

 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 І кварталу 2020 року Старокостянтинівським  місце-

вим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  міс-

цевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги про-

ведено 16 правопросвітницьких заходів у навчальних загальноосвітніх, профе-

сійно-технічних закладах, бібліотеках зокрема: 
 

15 січня 2020 року фахівці Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, перебу-

ваючи в сільській місцевості, поспілкувалася зі 

школярами 1-4 класів Пашковецького навчаль-

но-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» на тему: «Права дитини». Юристами 

наголошувалось, що кожен має право на повагу 

честі та гідності, захист від насильства, повагу до приватного життя тощо. В ін-

терактивній формі учні ознайомилися зі своїми правами та переглянули навча-

льне відео. 

Того ж дня фахівці відділу ―Красилівське 

бюро правової допомоги‖ з робочим візитом ві-

двідали Дружненський старостинський округ 

Красилівської міської об‘єднаної територіаль-

ної громади, де відвідали  сільський навчальний 

заклад, а саме Дружненську загальноосвітю 

школу І-ІІ ступенів та для учнів 7-9 класів про-

вели лекцію. Дітям роз‘снено основні права ди-

тини та способи їх захисту. Начальник бюро правової допомоги пояснив школя-

рам, як працює в Україні система безоплатної правової допомоги та хто, як і ку-

ди може по неї звернутися. Учням вручено буклети з правовою інформацією та 

контактами бюро правової допомоги. 

24 січня 2020 року начальник відділу ―Кра-

силівське бюро правової допомоги‖ на запрошення 

дирекції Красилівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3 взяв участь у проведенні загаль-

ношкільних батьківських зборів. Фахівець бюро 

правової допомоги розповів батькам про пробле-

матику булінгу в шкільному середовищі. Наголо-

сив на види, форми, ознаки та особливості притяг-
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нення неповнолітніх до відповідальності за 

цькування. Окремо юристом зазначалось, що ді-

ти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені ба-

тьківського піклування, діти, які перебувають у 

складних життєвих обставинах мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Акцен-

тувалась увага, що відповідно до ст. 268 КУпАП 

особа, яка притягається до адміністративної від-

повідальності має право при розгляді справи ко-

ристуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, 

який за законом має право на надання правової допомоги від держави.  

29 січня 2020 року фахівчині відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правовї 

допомоги місцевого центру відвідали Великома-

цевицький НВК ―Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад‖, де з 

учнями 5-7 класів проведено правовий урок з 

елементами інтерактивної гри на тему: ―Твої 

права - твій надійний захист‖. Під час правопро-

світницької зустрічі присутні ознайомились із ключовими позиціями Закону 

України ―Про охорону дитинства‖ та Конвенції про права дитини. В проведенні 

правопросвітницького заходу взяли участь 22 учні. 

Того ж дня правовий урок «Я знаю свої 

права та виконую обов‘язки» з іграми, віктори-

нами та конкурсами відбувся на базі Старокос-

тянтинівської районної бібліотеки для дітей. Про 

свої основоположні права учні Старокостянти-

нівської ЗОШ №8 дізналися від фахівчинь Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Юри-

стки розповіли школярам про права, які вони 

мають від народження та які гарантуються й захищаються державою, пояснили, 

що з віком в них з‘являються обов‘язки та відповідальність. Діти дізналися, які 

нормативно-правові документи покликані забезпечити їхні права і свободи.  

У другій частині уроку діти переглянули відео-

ролик із поясненнями про їхні права та 

обов‘язки; проаналізували ситуації з порушен-

ням прав дитини на прикладі літературних тво-

рів та визначили, яке право казкового персонажа, 

на їхню думку, було порушено. Краще за-

пам‘ятати почуте дітям допоможуть тематичні 

розмальовки, а засвідчать отримані школярами 

правові знання паспорти прав дитини, які насам-

кінець роздали юристки місцевого центру. 
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30 січня 2020 року заступниця началь-

ника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги провела занят-

тя із учнями 9-11 класів Пашковецького НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - до-

шкільний навчальний заклад» на тему: ―Ген-

дерна рівність: паритет і ролі в суспільстві‖. 

Під час заходу учні засвоїли поняття гендеру 

та гендерної рівності між чоловіками та жін-

ками, усвідомили, який негативний вплив чинять стереотипи на свободу вибору 

і як важливо виражати себе згідно своїх уявлень. Під час проведення заходу уч-

ні були задіяні в колективній роботі та активному обговоренні її результатів. За-

вершився захід наданням в користування учням матеріалів правового характеру 

системи БПД. 

30 січня 2020 року фахівці відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ з ро-

бочим візитом відвідали Заставківський ста-

ростинський округ Красилівської міської 

об‘єднаної територіальної громади, де у За-

ставківській загальноосвітій школі І-ІІ ступе-

нів із учнями 5-го та 7-9-х класів проведено 

бесіду на тему: ―Мої права . Знаю. Захищаю‖. 

Дітям роз‘яснений порядок подання звернень про надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги з питань, що стосуються захисту прав дітей та вручено 

буклети з правовою інформацією та контактами бюро. 

 12 лютого 2020 року юристи Красилів-

ського бюро правової допомоги спілкувалися 

із учнями 9-х та 11-х класів Антонінського лі-

цею, що на красилівщині. Фахівці розповіли 

про відповідальність неповнолітніх, нагадали, 

що визнається  дміністративним правопору-

шенням. Коротко акцентовано на заходах 

впливу на порушників. З старшокласниками 

також обговорено питання шлюбного віку. Юристами зазначено, що право на 

шлюб мають особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, проте за заявою осо-

би, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право 

на шлюб. 

 Принагідно фахівці бюро відвідали Ан-

тонінську спеціальну загальноосвітню школу-

інтернат Хмельницької обласної ради, де в ро-

змові з 28 дітьми юристи розповіли, що діти, 

у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені ба-

тьківського піклування, діти, які перебувають 

у складних життєвих обставинах мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Принагідно директору школи-інтернату надано методичні рекомендації щодо 
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звернення з позовом до суду про позбавлення батьківських прав. Зазначено, що 

звернутись до суду з позовом має право один з батьків, опікун, піклувальник, 

особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або 

інший дитячий заклад, в якому вона перебуває. 

12 лютого 2020 року перебуваючи у 

сільській місцевості для школярів Волице-

Керекешинської ЗОШ І ступеня фахівчиня-

ми місцевого центру проведено правопрос-

вітницький захід, в ході якого діти змогли 

більше дізнатись про свої права та 

обов‘язки, а також, в цікавій ігровій формі, 

закріпити отримані знання виконуючи за-

вдання. Адже дуже важливо з ранніх років 

сформувати в дитини правильне уявлення про її обов‘язки  та, що найголовні-

ше, про її права.   

Про те, як отримати безоплатну пра-

вову допомогу в цивільних та адміністрати-

вних справах, порядок її надання, повнова-

ження та завдання центрів і бюро правової 

допомоги, категорії осіб, що мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, ро-

зповів студентам Красилівського професій-

ного ліцею 18 січня 2020 року начальник 

Красилівського бюро правової допомоги. Захід організовано в форматі відкри-

того діалогу студентів з представником системи БПД. В результаті молодь діз-

налася, як функціонує система, які послуги можна отримати, звернувшись до 

фахівців місцевих центрів чи бюро, які документи слід надавати, щоб підтвер-

дити своє право на безоплатну вторинну правову допомогу, яка передбачає по-

слуги захисту й представництва інтересів клієнта в суді. Обговорили також 

правові аспекти створення сім‘ї.  

25 лютого 2020 року в приміщенні 

Красилівської центральної районної бібліо-

теки начальник відділу ―Красилівське бюро 

правової допомоги‖ провів лекцію на тему: 

―Виконання сімейних обов‘язків‖ для учнів 

Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5. З при-

сутніми школярами вияснено, що особисті 

немайнові та майнові відносини між под-

ружжям, між батьками та дітьми та іншими 

членами сім‘ї регулює Сімейний кодекс 

України, яким визначено, що сім'ю склада-

ють особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов'язки. Жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних 

відносинах, шлюбі та сім'ї. Уточнені особисті немайонові обов‘язки подружжя, 

батьків та дітей, права і обов‘язки матері, батька та дитини. 
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26 лютого 2020 року фахівці Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідали Ладигівський НВК, 

де з учнями 9-10 класів провели урок-дискусію на тему: ―Гендерна рівність: 

наші ролі однаково важливі‖. Пояснили школярам поняття «гендер», а в ігровій 

формі учні довідалися про поняття гендерної рівності, про рівність прав і 

обов‗язків жінок та чоловіків, а також про необхідність відмови від стереотипів, 

що склалися в суспільстві стосовно ролей чоловіка і жінки. Учасники заходу 

отримали роздаткові матеріали системи БПД правового характеру.   

 

27 лютого 2020 року фахівці відділу ―Красилівське бюро правової допо-

моги‖, перебуваючи в сільській місцевосці, 

відвідали Щиборівську загальноосвітню шко-

лу І-ІІІ ступенів Красилівського району, де 

провели правовий урок для школярів. На уро-

ці проведеному працівниками бюро, учні 

ознайомилися із порядком доступу до безо-

платної вторинної правової допомоги. Адже 

діти є однією з категорій громадян, що мають 

право на таку допомогу. Юристи нагадали, куди звертатись у разі цькування та 

надали тематичні буклети «Твої права – твій надійний захист» із контактними 

даними найближчого бюро правової допомоги.  

11 березня 2020 року урок-тренінг ґендерної освіти під назвою ―Права 

жінок та чоловіків у сучасному світі‖ юристки місцевого центру провели для 

учнів 7-9 класів Самчиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Зі шко-

лярами спілкувалися про гендерну рівність та стереотипи, які існують у підліт-

ків стосовно жіночої та чоловічої статі. Учні з‘ясували, що ролі чоловіків і жі-

нок у суспільстві є однаково важливими. В результаті обговорення найголовні-

ше, що засвоїли підлітки: ґендерна рівність — це рівність ролей чоловіків і жі-

нок у суспільстві. Загалом у заході взяли участь понад 50 школярів.   
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11 березня 2020 року начальником 

відділу ―Красилівське бюро правової допо-

моги‖ у Манівецькій загальноосвітній школі 

І-ІІ ступенів для 22 учнів 5-9 класів, прове-

дено урок, під час якого діти ознайомились 

із порядком отримання БВПД. Юрист пояс-

нив, що відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» абсолютно 

всі діти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що полягає в 

отриманні захисту, представництва інтересів у судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення доку-

ментів процесуального характеру. Її надають юристи місцевих центрів з надан-

ня БВПД, а також адвокати, які співпрацюють із місцевими центрами. Серед 

учнів поширено брошури із адресою та номером телефону бюро, за якими мож-

на отримати правову допомогу від держави. 

  

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: 
 

16 січня 2020 року фахівчині відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

взяли участь у проведенні спільного профі-

нформаційного семінару для безробітних 

осіб. Семінар проводився членами клубу 

«Правова абетка» на базі Теофіпольської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Зокрема, присутнім захо-

ду роз‘яснено останні новини та зміни в пенсійному законодавстві на 2020 рік. 

Спеціалісткою Теофіпольського бюро правової допомоги також роз‘яснено но-

рми чинного законодавства, що забезпечують право громадян на безоплатну 

правову допомогу.  

21 січня 2020 року з метою інформу-

вання осіб, які перебувають на обліку у Кра-

силівській районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості відбувся семі-

нар на тему: «Протидія торгівлі людьми», 

який провели фахівці Красилівського бюро 

правової допомоги. З учасниками семінару 

обговорили законодавство України у сфері 

протидії торгівлі людьми; працевлаштування за кордоном; наслідки нелегаль-

ної трудової міграції (шахрайство при працевлаштуванні, економічна експлуа-

тація, торгівля людьми); правовий захист громадян за кордоном (організації та 

установи, які здійснюють підтримку громадян України за кордоном). Кожному 

з присутніх тринадцятьох громадян вручено буклети на тему семінару ―Як про-
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тидіяти торгівлі людьми й не стати жертвою злочинців‖.   

Того ж дня з метою підвищення право-

вої освіти населення та реалізацією конститу-

ційного права громадян на правовий захист за-

ступниця начальника відділу правопросвітниц-

тва та надання безоплатної правової допомоги 

місцевого центру на базі Старокостянтинівсь-

кої міськрайонної філії Хмельницького облас-

ного центру зайнятості взяла участь в інфор-

маційному семінарі для безробітних громадян, 

під час якого виступила з темою: «Право на бе-

зоплатну правову допомогу». Фахівчиня міс-

цевого центру озвучила питання щодо видів правових послуг, які надаються в 

межах системи безоплатної правової допомоги, акцентувала увагу на категоріях 

громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та розпо-

віла про алгоритм отримання такої допомоги. 

23 січня 2020 року з метою інформу-

вання осіб, які перебувають на обліку в 

Старокостянтинівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнято-

сті щодо права на отримання безоплатної 

правової допомоги, заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання бе-

зоплатної правової допомоги взяла участь в 

інформаційному семінарі, під час якого виступила з темою: ―Безоплатна право-

ва допомога - ефективний інструмент вирішення правових проблем громадян‖. 

Під час семінару фахівчинею місцевого центру поінформовано про порядок 

отримання безоплатної правової допоомги та категорії осіб, які згідно ст. 14 За-

кону України «Про безоплатну правовову допомогу» мають право на таку до-

помогу. Наприкінці заходу юристка розповіла про можливості довідково-

інформаційної платформи правових консультацій  WikiLegalAid та забезпечила 

надання безоплатної первинної правової допомоги усім охочим. 

18 лютого 2020 року заступниця начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Старокостянтинівської 

міськрайонної філії  Хмельницького обласного центру зайнятості провела 

інформаційну годину для працівників та відвідувачів центру зайнятості на тему: 

«Особливості регулювання сімейних правовідносин в Україні». Фахівець 

центру роз‘яснила присутнім порядок розірвання шлюбних відносин, поділу 

спільного майна подружжя. З-поміж питань, які цікавили аудиторію – стягнення 

аліментів на утримання неповнолітніх дітей та на утримання повнолітніх дітей 

за умови навчання до досягнення дитиною 23 років. 

21 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги взяла участь у проведенні спільного про-

фінформаційного семінару для безробітніх осіб з інвалідністю на тему: «Особ-

ливості працевлаштування осіб з інвалідністю».  

https://wiki.legalaid.gov.ua/
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Семінар проводився членами клубу 

«Правова абетка» на базі Теофіпольської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості за участі фахівців Теофі-

польського відділу обслуговування громадян. 

На зустрічі обговорили права громадян на  

працю, у тому числі громадян з інвалідністю. 

Фахівцем бюро роз‘яснено присутнім, що 

особам з інвалідністю гарантовано рівні з 

усіма іншими громадянами можливості у всіх сферах суспільного життя. 

Участь у працевлаштуванні таких осіб підприємствами, установами і організа-

ціями полягає в обов'язку створювати для осіб з інвалідністю робочі місця. 

Юристкою Теофіпольського бюро правової допомои принагідно розповсюдже-

но буклети на правову тематику. 

 

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

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

громадських об’єднань проведено правопросвітницькі заходи, зокрема: 

 

07 лютого 2020 року з метою інформу-

вання громадян про їхні права і способи їх за-

хисту заступниця начальника відділу правоп-

росвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги взяла участь в засіданні звітно-

виборчої конференції громадської організації 

―Старокостянтинівська районна організація 

воїнів-інтернаціоналістів‖. Фахівчиня місце-

вого центру виступила з темою: ―Безоплатна 

правова допомога - ефективний інструмент 

вирішення правових проблем громадян‖. Під 

час конференції фахівчиня центру продемонструвала, як отримати правову ін-

формацію з певного питання в довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій WikiLegalAid. Після завершення виступу юристка центру надала 

відповіді на питання учасників конференції, що стосувались порядку перераху-

нку пенсій, порядку перерахунку розміру аліментів на дитину, порядку виплати 

пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги та ін. 

13 лютого 2020 року начальник відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ на 

базі Красилівського територіального центру 

соціального обслуговування провів інформа-

ційну годину для осіб похилого віку. Присут-

ніх поінформовано про доступу до безоплат-

ної вторинної правової допомоги. Важливою 

інформацією стало те, що право на неї мають 

особи з інвалідністю, які отримують пенсію 

або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 

https://wiki.legalaid.gov.ua/
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двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Кожному із присутніх 

вручено брошури системи безоплатної правової допомоги із правовою інфор-

мацією та координатами відділу.  

14 лютого 2020 року з метою 

підвищення правової обізнаності населення 

та реалізацією конституційного права осіб з 

інвалідністю на правову допомогу заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання  безоплатної  правової допомоги 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на базі Старокостянтинівської 

центральної районної бібліотеки провела 

лекцію для членів громадської організації ―Старокостянтинівське відділення 

українського товариства сліпих‖ на тему: ―Реалізація особою з інвалідністю 

свого права на працю‖. Під час лекції юристка місцевого центру ознайомила 

присутніх з порядком укладення трудового договору, зазначила про необхідний 

пакет документів при влаштуванні на роботу, звернула увагу на трудові гарантії 

та пільги осіб з інвалідністю та розповіла про можливості отримання 

одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності. Принагідно 

фахівчиня місцевого центру озвучила питання щодо видів правової допомоги та 

роз‘яснила алгоритм отримання безоплатної вторинної правової допомоги за 

рахунок держави. 
 

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

трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме:  
 

16 січня 2020 року заступниця начальни-

ка відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги з метою інформу-

вання трудового колективу Старокостянтянти-

нівського районного територіального центру 

соціального обслуговування про функціонуван-

ня системи безоплатної правової допомоги в 

Україні, провела тематичну бесіду на тему: ―Бе-

зоплатна правова допомога як інструмент соці-

альної справедливості‖. Під час бесіди фахів-

чиня місцевого центру роз‘яснила присутнім 

про правові послуги, які надають адвокати та працівники системи безоплатної 

правової допомоги, хто має право їх отримати, роз‘яснила порядок реалізації 

права на безоплатну вторинну правову допомогу, розповіла про можливості до-

відково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».  
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17 січня 2019 року фахівці відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ ор-

ганізували та провели робочу зустріч із тру-

довим колективом Красилівського районного 

відділу державної виконавчої служби 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмель-

ницький). Учасників заходу поінформовано, хто є суб'єктами права на безопла-

тну вторинну правову допомогу, особлива увага акцентувалась на змінах, що 

вступили в дію з початку 2020 року, зокрема щодо нової категорії громадян – 

викривачі корупції. Обговорено і алгоритм отримання такої допомоги за раху-

нок держави. Після проведення зустрічі, на інформаційних стендах районного 

відділу ДВС розміщено буклети на правову тематику з координатами Красилів-

ського бюро правової допомоги. 

З метою підвищення правової освіти 

населення та реалізацією конституційного 

права громадян на правовий захист, 21 січня 

2020 року, заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги організувала та провела 

інформаційну годину для відвідувачів та пра-

цівників Старокостянтинівської центральної 

районної бібліотеки на тему: ―Безоплатна правова допомога про зміни законо-

давства, які діють з 01 січня 2020 року‖. Під час бесіди фахівчиня місцевого 

центру поінформувала присутніх про внесення змін до ЗУ ―Про запобігання ко-

рупції‖, що стосується правового статусу викривачів корупції, зміни до ЗУ ―Про 

судовий збір‖, а саме щодо встановлення нових розмірів ставок судового збору, 

зупинилась на нових правилах вступу абітурієнтів до вищих навчальних закла-

дів тощо. Традиційно юристка центру озвучила питання щодо видів правових 

послуг, які надаються системою безоплатної правової допомоги. 

21 січня 2020 року, перебуваючи в 

сільській місцевості працівниці Теофіпольсь-

кого бюро правової допомоги провели зустріч 

із педагогічним колективом Гаврилівської за-

гальноосвітньої школи I-III ступенів. Про 

право кожного громадянина на отримання бе-

зоплатної первинної правової допомоги, яка 

включає надання правової інформації, юри-

дичних консультацій, складання заяв, скарг та інших документів правового ха-

рактеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в за-

безпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації обгово-

рили з учасниками заходу. Під час тематичної бесіди говорили і про основні 

зміни у законодавстві, що діють з 01 січня 2020 року.  
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 Які зміни відбулися в електронному де-

кларуванні у 2020 році? Як підготуватися до 

чергового етапу подання декларації про май-

новий стан? Про це розповіли фахівчині міс-

цевого центру 12 лютого 2020 року під час 

тематичної бесіди з працівниками Волице-

Керекешинської сільської ради. Принагідно 

юристки наголосили про алгоритм отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги окремими категоріями громадян, та 

надали методичну допомогу для надання правових консультацій органами міс-

цевого самоврядування для жителів територіальної громади. 

Того ж дня юристки місцевого центру 

не оминули і педагогічний колектив Волице-

Керекешинського навчального закладу. З пе-

дагогами говорили про правове регулювання 

фактичних шлюбних відносин, адже уник-

нення сімейних прав та обов‘язків подружжя 

ускладнює захист інтересів учасників сім‘ї. 

Говорили про правовий статус спільного май-

на подружжя, яке майно є спільною сумісною власністю та який порядок поділу 

спільного майна подружжя при розірванні шлюбу.  

 12 лютого 2020 року фахівці відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ від-

відали Антонінську селищну раду, на базі 

якої проведено бесіду з трудовим колективом 

на тему сімейних правовідносин. У форматі 

―питання-відповідь‖ прозвучало тлумачення 

поняття ―фактичних шлюбних відносин‖, та  

роз‘яснено, що відносини між чоловіком і жінкою можна називати «фактичним 

шлюбом», коли, по-перше, пара проживає разом, по-друге, веде спільне госпо-

дарство і не реєструє свої відносини в органах державної влади. Пояснено, що 

відсутність «штампа в паспорті» тепер не рятує ні від аліментів, ні від поділу 

майна. 

13 лютого 2020 року головний спеціа-

ліст відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» взяла участь у засіданні круглого 

столу на тему: «Механізм взаємодії суб‘єктів 

соціальної роботи з різними категоріями на-

селення». Захід відбувся на базі Теофіпольсь-

кого районного центру соціальних служб для 

сім‘ї, дітей та молоді за участі представників 

територіальних служби Теофіпольського районну. Під час обговорення розгля-

нуто питання щодо зосередження на ранньому виявленні сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, з метою надання необхідної допомоги у вирі-

шенні проблем (збереженні сімейного середовища для дитини, запобіганні ви-

лученню дітей із сімей, допомозі соціально неадаптованим сім‘ям у набутті на-
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вичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійно-

го розв‘язання життєвих проблем сім‘ї). Фахівчиння Теофіпольського бюро 

правової допомоги зазначила, що у разі вчинення будь-якого виду домашнього 

насильства постраждалі мають право звернутися до бюро правової допомоги за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги щодо видачі обмежува-

льного припису стосовно кривдника. 

18 лютого 2020 року, в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту, голов-

ний спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» задля поширення інфор-

мації про функції бюро правової допомоги, 

порядок отримання безоплатної первинної і 

вторинної правової допомоги, доступу до еле-

ктронних сервісів Міністерства юстиції Укра-

їни провела тематичну бесіду з сільським головою, Лідією Поліщук, та трудо-

вим колективом Лідихівської сільської ради. Спеціалісткою роз‘яснено про ка-

тегорії осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 21 лютого 2020 року головний спеціа-

ліст відділу «Красилівське бюро правової до-

помоги», про юридичні проблеми, що вини-

кають в результаті фактичних шлюбних від-

носин, розповіла трудовому колективу Краси-

лівської районної філії Хмельницького облас-

ного центру зайнятості. Під час розмови при-

сутні дізналися, що у випадку, коли фактич-

ний союз не виправдав сподівань і мирних шляхів поділу майна не знайдено, 

учаснику таких стосунків потрібно переконати суд насамперед у тому, що це 

майно є спільним. Для цього слід довести не сам факт перебування у ―фактич-

них шлюбних відносинах‖, які ще називають цивільним шлюбом, а факт прид-

бання конкретного майна за кошти або внаслідок трудової участі обох фактич-

них чоловіка та дружини. 

 25 лютого 2020 року з темою про алі-

ментні зобов‘язання для бібліотекарів Старо-

костянтинівщини виступила інтеграторка 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правовоїдопо-

моги. Під час семінару на базі Старокостянти-

нівської центральної районної бібліотеки інте-

гратор місцевого центру розповіла що таке 

аліменти, як визначається розмір аліментів та чи може він збільшуватися, про 

особливості виплат аліментів на утримання дитини у 2020 році. По завершенню 

фахівчиня також розповіла бібліотекарям про те, як користуватися довідково-

інформаційною платформою правових консультацій «WikiLegalAid», щоб шви-

дко отримувати відповіді на щоденні юридичні запитання. 
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27 лютого 2020 року фахівці відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ від-

відали Щиборівську сільську раду, де з пра-

цівниками сільської ради обговорено зміни в 

порядку заповненя Е-декларації, що вступили 

в дію з 01 січня 2020 року. Присутніх також 

поінформовано про види послуг безоплатної 

правової допомоги, хто має право на отриман-

ня безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави та розповсю-

джено інформаційні буклети на правову тематику. 

28 лютого 2020 року начальник відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ орга-

нізував та провів зустріч із вчителями правоз-

навства м. Красилів на базі Красилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. З передагогами обго-

ворено явище булінгу в шкільному середови-

щі. Юрист бюро правової допомоги зазначив, 

що у Законі про булінг, прийнятому у 2019 

році, йдеться про всіх учасників освітнього 

процесу: і про булінг дітей щодо вчителів, і вчителів щодо дітей, і дітей між со-

бою. Якщо керівник закладу знає про такі випадки і не повідомляє в правоохо-

ронні органи, він також буде нести відповідальність. Принагідно фахівець бюро 

розповів, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та повідомив алгоритм надання такої допомоги через 

систему БПД. Крім цього із вчителями обговорені актуальні питання пов‘язані 

із вирішенням спорів, що виникають у трудовому законодавстві та можливі 

шляхи їх правового врегулювання. 

 

Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 

громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфо-

рмування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання БВПД. 
 

Так, 12 лютого 2020 року, перебуваючи в сільській місцевості, фахівця-

ми відділу «Красилівське бюро правової допомоги» задля інформування грома-

дян про можливість отримання безоплатної правової допомоги проведено вули-

чне інформування жителів селища Антоніни, а 25 лютого 2020 року юристами 

проведено вуличне інформування жителів м. Красилів, з якими спілкувалися 

про права, способи їх захисту та розповсюдили інформаційні брошури з роз'яс-
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неннями чинного законодавства. Пересічним громадянам повідомили про робо-

ту та функції Красилівського бюро правової допомоги, категорії громадян, які 

можуть скористатись послугами, умови отримання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. Працівники бюро вручили громадянам друковані матеріали та 

при необхідності надавали детальні роз‘яснення.   

 

 

[1.2] Розвиток мережі партнерів та волонтерів, надання їм методичної  

допомоги для налагодження роботи з метою поширення інформації про 

БПД та спрощення доступу до правової допомоги 

 

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: 

 

11 лютого 2020 року з метою домовленос-

тей про співпрацю, популяризації системи безо-

платної правової допомоги,  надання інформації 

про зміни в законодавстві України та в системі 

безоплатної правової допомоги України, заступ-

ник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги провела 

робочу зустріч із головою Хмельницького облас-

ного підрозділу Всеукраїнської громадської ор-

ганізації ‖Об‘єднання українок ―Яворина‖, Тетя-

ною Бондарчук. Під час зустрічі фахівчиня місцевого центру ознайомила голо-

ву організації з напрямками роботи Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги, а саме поінформувала про 

види правових послуг, які надаються системою безоплатної правової допомоги, 

звернула увагу на категорії осіб, які мають право їх отримати, роз‘яснила поря-

док реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу. По завершенню 

сторони дійшли згоди щодо укладення меморандуму про співпрацю. 

26 лютого 2020 року фахівцями Красилів-

ського бюро правової допомоги проведено робо-

чу зустріч із керівником громадської організації 

Красилівського районного товариства інвалідів 

―Захист‖, Юрієм Янзюком. Метою зустрічі стала 

необхідність надання правової допомоги членам 

організації. Начальником бюро правової допомо-

ги надано розяснення щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги 

громадянами та акцентовано увагу на категоріях осіб, які мають право на безо-

платну вторинну правову допомогу та наведено перелік  документів необхідних 

для звернення за отриманням вторинної правової допомоги такій категорії гро-

мадян. 
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 05 березня 2020 року фахівці відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ провели 

робочу зустріч із головою районної ради органі-

зації ветеранів України, Володимиром Боднарчу-

ком. Спільно обговорено важливі питання пільг 

для учасників бойових дій та осіб прирівняних 

до них, зміни в законодавство стосовно яких 

вносились у 2019 році. Фахівці відділу «Краси-

лівське бюро правової допомоги» наголосили, що ветерани війни, є однією із 

ключових категорій клієнтів системи безоплатної правової допомоги та розпо-

віли як отримати правову допомогу від держави. 

 

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:  

 

02 січня 2020 року начальником відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ разом із 

начальником Красилівського районного сектору 

пробації, В‘ячеславом Філіпчуком, проведено 

робочу зустріч, де обговорено категорії грома-

дян, які можуть скористатися послугами адвока-

та та працівника бюро за рахунок держави, та які 

документи необхідні для підтвердження такого 

права. Принагідно розповсюджено серію буклетів з роз'ясненням актуальних 

правових питань. 

 12 лютого 2020 року головним спеціаліс-

том відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги місцевого центру 

проведено робочу зустріч із працівниками Старо-

костянтинівського міськрайонного сектору філії 

Державної установи ―Центр пробації‖ у Хмель-

ницькій області, під час якої обговорили питання 

збільшення мінімального гарантованого держа-

вою розміру аліментів, пов‘язаного із зростанням прожиткового мінімуму та ві-

дповідальності за їх не сплату, зокрема застосування санкцій до боржників у ви-

гляді суспільно корисних робіт. Сторони домовились про подальше проведення 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

засуджених осіб щодо захисту своїх прав. 

13 березня 2020 року з метою налагодження співпраці та обговорення ді-

яльності у напрямку підвищення правової культури засуджених, відбулася ро-

боча зустріч головного спеціаліста відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» та начальника Теофіпольського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницької області, Сергія Гринюка. Відповід-

но до Закону України «Про пробацію» суб‘єкти пробації мають право на 
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роз‘яснення своїх прав та обов‘язків, отримувати інформацію про можливу до-

помогу і консультації. Саме тому співпраця з системою безоплатної правової 

допомоги є необхідною та актуальною. Під час зустрічі обговорено стан проба-

ції в Теофіпольському районі, проаналізовано 

плани роботи у даному напрямку, узгоджено 

проведення заходів правового характеру для за-

суджених та осіб, які відбули покарання. З ме-

тою розширення доступу засуджених до безо-

платної правової допомоги Теофіпольському ра-

йонному сектору з питань пробації передано ін-

формаційні буклети на правову тематику. 

 

[1.3] Комунікаційна діяльність для реалізації  інформаційної стратегії 

системи БПД 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

15 січня 2020 року на офіційному веб-сайті Ста-

рокостянтинівської районної ради опубліковано Резуль-

тативні показники діяльності роботи Старокостянтинів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги за 2019 рік. 

 

 17січня 2020 року в газеті «Життя Староко-

стянтинівщини» опубліковано консультаційний ма-

теріал на тему: «Викривачі корупції - нова катего-

рія осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу». 

20 січня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено матеріал на тему: «Порядок  звільнення  працівника за станом здо-

ров‘я». 

22 січня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено матеріал на тему: «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

29 січня 2020 року на веб-сайті Старокостян-

тинівської централізованої бібліотечної системи 

висвітлено правопросвітницький захід організова-

ний та проведений юристками Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги для школярів Староко-

стянтинівщини за темою ««Я знаю свої права та ви-

коную обов‘язки». 
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14 лютого 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Дії водія  в разі  настання  дорожньо-

транспортної  пригоди». 

  26 лютого 2020 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської районної державної 

адміністрації, з метою підвищення правової ку-

льтури населення, фахівцями Теофіпольського 

бюро правової допомоги підготовлено та висвіт-

лено матеріал про реєстрацію шлюбу в Україні. 

26 лютого 2020  року на веб-сайті Централь-

ної бібліотеки Красилівської міської ради висвітле-

но засідання правового лекторію «Закони нашого 

життя», проведеного начальником відділу «Краси-

лівське бюро правової допомоги» Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на тему: «Права: що 

ми знаємо про них». 

  

02 березня 2020 року на сторінках самос-

тійного інтернет – ЗМІ Старокостянтинівщини 

«УНАС.NEWS» фахівці Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги консультують щодо по-

рядку призначення пенсії у разі втрати годува-

льника. 

05 березня 2020 року в щотижневій газеті 

―Життя Теофіпольщини‖  головним спеціалістом 

відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

опубліковано інформаційний матеріал на тему: «Про 

реєстрацію шлюбу в Україні». 

  

20 березня 2020 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської районної державної адмініст-

рації, з метою підвищення обізнаності населення, 

фахівчинею Теофіпольського бюро правової допо-

моги висвітлено матеріал на тему: «Надання відпу-

стки на період оголошення карантину». 

22 березня 2020 року на сторінках самостій-

ного інтернет – ЗМІ Старокостянтинівщини 

«УНАС.NEWS» фахівці Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги консультують ро оплату праці 

працівників закладів освіти під час карантину. 
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25 березня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Оплата праці працівників закладів освіти  під 

час карантину». 

26 березня 2020 року в щотижневій газеті 

―Життя Теофіпольщини‖  головним спеціалістом 

відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

опубліковано матеріал про взаємодію системи БПД 

з органами пробації на тему: «Пробація  та безо-

платна  правова допомога - співпраця заради інте-

ресів засуджених». 

На сторінках інформаційно-аналітичного тижневика м. Старокостянтинів 

"Наше місто", в місцевій газеті «Життя Старокостянтинівщини»,  в щотижневій 

газеті ―Життя Теофіпольщини‖, а також на веб-сайтах органів державної влади 

та місцевого самоврядування опубліковано ряд оголошень шодо призупинення 

прийому громадян системою БПД на період карантину та про модливість  

отримання правової допомоги від держави дистанційно.  

 

 На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Координаційного центру 

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

режі Facebook   

 

12 лютого 2020 року опубліковано успішну справу, у якій фахівчиня 

Красилівського бюро правової допомоги Тетяна Мельничук домоглася в суді 

розгляду заяви клієнта про призначення пенсії за віком з дня, що настає за днем 

досягнення пенсійного віку, а також проведення відповідного перерахунку та 

виплати пенсії. Детально тут - https://bit.ly/2URp6Vj  

10 березня 2020 року опубліковано успішну справу, де адвокат Юрій 

Сторожук, який співпрацює зі Старокостянтинівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги, домігся в суді визнання за клі-

єнткою Теофіпольського бюро правової допомоги права власності на квартиру 

за набувальною давністю. Детально тут - https://bit.ly/2JNLysr  

26 березня 2020 року опубліковано успішну справу, у якій фахівчиня 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександра Боровик довела в суді факт перебування жінки-

переселенки на утримані померлого чоловіка. Тепер клієнтка зможе реалізувати 

своє право на призначення пенсії у зв‘язку з втратою годувальника. Детально 

тут - https://bit.ly/34ltor8  

 

https://bit.ly/2URp6Vj
https://bit.ly/2JNLysr
https://bit.ly/34ltor8
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[1.4] Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи  

правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

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‖, а також  розроблено дві консульта-

ції та здійснено інформаційне наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій ―WikiLegalAid‖. Так, 20 січня 2020 року розміщено кон-

сультацію на тему: «Нечесна підприємницька практика» (детально тут - 

https://bit.ly/2UQCJ7q ) та  04 березня 2020 року створено статтю на тему: «Ска-

сування державної реєстрації земельної ділянки (скасування кадастрового номе-

ра)» (детально тут - https://bit.ly/2RlfYGu ).   

 

 

Розділ ІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав 

 

[2.1] Незалежні провайдери БПД. Співпраця з територіальними гро-

мадами. 
 

З метою розвиток мережі незалежних провайдерів, налагодження 

підтримки та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу 

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

територіальних громад та керівниками держаних органів, які були передбачені 

у Плані роботи на І квартал 2020 року та інші заходи, які працівниками були 

виконанні позапланово:  
 

16 січня 2020 року з метою зміцнення пар-

тнерських відносин, популяризації системи безо-

платної правової допомоги, надання інформації 

про зміни в законодавстві України та в системі 

безоплатної правової допомоги, заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провела робочу зу-

стріч із директором Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки, 

Світланою Білан. Під час зустрічі обговорили питання щодо організації і прове-

дення масштабних правопросвітницьких заходів для працівників і відвідувачів 

бібліотеки, активізації роботи правознавчого клубу ―Ти і закон‖ для учнівської 

молоді міста та району, домовились про запровадження рубрики ―Безоплатна 

правова допомога інформує‖ на веб-сайті центральної районної бібліотеки та 

про початок співпраці з районною дитячою бібліотекою.  

https://bit.ly/2UQCJ7q
https://bit.ly/2RlfYGu
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 21 січня 2020 року, заступник начальника 

відділу «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги», в рамках роботи мобільного консультаційно-

го пункту, провела робочу зустріч із головою Га-

врилівської сільської ради, Василем Гандовсь-

ким, обговорено перспективи співпраці та нала-

годження скайп-зв‘язку щодо дистанційного кон-

сультування громадян, які проживають на тери-

торії Гаврилівської сільської ради.  

30 січня 2020 року фахівці відділу ―Краси-

лівське бюро правової допомоги‖ з робочим візи-

том відвідали Заставківський старостинський 

округ Красилівської міської об‘єднаної територі-

альної громади та провели робочу зустріч із сіль-

ським старостою, Надією Стасюк, де обговорили 

питання щодо співпраці при наданні правових 

консультацій для жителів територіальної громади 

та надали методичні рекомендації щодо порядоку вчинення нотаріальних дій 

органами місцевого самоврядування. 

31 січня 2020 року заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги взяла участь у черговому 

засіданні Координаційної ради з питань сім‗ї, ге-

ндерної рівності, демографічного розвитку, запо-

бігання домашньому насильству та протидії тор-

гівлі людьми, що відбулася на базі Територіаль-

ного центру соціального обслуговування. На за-

сіданні фахівчиня місцевого внесла пропозиції стосовно проходження кривдни-

ками корекційних програм. На засіданні обговорили можливість видавати тим-

часові заборонні приписи стосовно кривдників. Проаналізували судову практи-

ку стосовно видачі обмежувальних приписів щодо кривдника. 

31 січня 2020 року начальник відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ взяв 

участь у проведенні навчання із секретарями 

сільських рад Красилівщини, яке проводилося на 

базі Красилівського районного відділу ДРАЦС. 

Юрист системи БПД, з метою підвищення квалі-

фікації працівників органів місцевого самовряду-

вання роз‘яснив порядок надання безоплатної пе-

рвинної правової допомоги органами місцевого 

самоврядування, які є одним із суб‘єктів надання 

БППД. Серед питань, які обговорювались, були і 

питання забезпечення доступу до правосуддя та захист прав жителів територіа-

льних громад. На завершення заходу начальник бюро правової допомоги та 

представники сільських рад Красилівщини обговорили можливості співпраці, 

підтримки постійного контакту з представниками громади, своєчасного реагу-
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вання на проблеми жителів територіальних громад.  

11 лютого 2020 року фахівчиння Теофі-

польського бюро правової допомоги взяла 

участь у робочій зустрічі на тему «Соціальне 

партнерство як важлива складова організації 

ефективної профорієнтаційної роботи з насе-

ленням», яка проводилася на базі Теофіпольсь-

кої районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Мета робочої зустрічі – організація та проведення профоріє-

нтаційної роботи серед учнівської молоді та активізація співпраці соціальних 

партнерів щодо вирішення актуальних проблем профорієнтації молоді, яка на-

вчається. Учасники зустрічі розробили рекомендації щодо забезпечення чіткої 

взаємодії всіх сторін соціального партнерства щодо організації та проведення 

системної та цілеспрямованої профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. 

12 лютого 2020 року з метою розширен-

ня доступу до безоплатної правової допомоги 

жителів Теофіпольського району, головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» проведено робочу зустріч із го-

ловою та секретарем Новоставецькогої ОТГ, 

Анатолієм Вальчуком та Любов‘ю Козак, яких 

ознайомлено з напрямками діяльності бюро правової допомоги, порядком 

отримання безоплатної правової допомоги та категоріями осіб, які є суб‘єктами 

права на безоплатну вторинну правову допомогу, згідно ст. 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». Додатково повідомлено, що реалізувати 

своє право на безоплатну правову допомогу громадяни зможуть, звернувшись 

до Теофіпольського бюро правової допомоги. 

 28 лютого 2020 року головний спеціа-

ліст відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» провела робочу зустріч із начальником 

Центру надання адміністративних послуг Тео-

фіпольської РДА, Галиною Сторожук, на пред-

мет поглиблення співпраці між установами. Під 

час зустрічі також обговорено основні пробле-

ми правового характеру, які найчастіше вини-

кають у мешканців територіальної громади та 

надано в користування інформаційно-роз‘яснювальні друковані матеріали. 

06 березня 2020 року юристи  відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ прове-

ли робочу зустріч із представниками Вереміїв-

ського будинку-інтернату для громадян похи-

лого віку та інвалідів на чолі із директором Сві-

тланою Побережною. Результатом спілкування, 

для забезпечення можливості отримання безо-

платної правової допомоги, усвідомлюючи ва-

жливість відстоювання інтересів мешканців будинку-інтернату стало рішення 
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укласти між організаціями меморандум про співпрацю. 

11 березня 2020 року фахівчині місцевого 

центру провели прийом громадян на базі Самчи-

ківської сільської ради та, принагідно, зустрілися 

із сільським головою Володимиром Мельничу-

ком, з котрим обговорили питання порядку звер-

нення до центрів і бюро правової допомоги для 

отримання безоплатної правової допомоги. Пос-

пілкувалися і на тему проблемних питань, що 

виникають в процесі реалізації громадянами сво-

го права на землю, а також про особливості декларування у 2020 році.  

11 березня 2020 року в приміщенні Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості за участі представників орга-

нів влади, соціальних партнерів, роботодавців, в рамках профорієнтаційного 

проєкту «Успішна молодь – успішна громада», відбулось засідання круглого 

столу на тему: «Соціальне партнерство як 

важлива складова організації ефективної 

профорієнтаційної роботи з населенням». 

Участь у засіданні взяла заступниця дире-

ктора Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, яка поінформувала 

про результати спільної профорієнтацій-

ної роботи з молоддю та особоми, що пе-

ребувають на обліку в центрі зайнятості. По закінченню заходу учасники внес-

ли пропозиції до проєкту рекомендацій щодо організації комплексної профорі-

єнтаційної роботи з населенням. 

 

[2.2] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення  

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів. 

 
 

 

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

тягом  І кварталу 2020 року Старокостянтинівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 15 виїздів мобільних 

консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 

2 виїзди до громадян за місцем їх проживання з метою надання адресної право-

вої допомоги та забезпечено роботу 46 дистанційних пунктів консультування в 

центрах зайнятості, центрах надання адміністративних послуг та інших 

установах:  

 

02 січня 2020 року начальник відділу ―Красилівське бюро правової до-

помоги‖ провів прийом громадян на базі Красилівського районного сектору фі-

лії Державної установи ―Центр пробації‖ у Хмельницькій області для надання 

правової допомоги громадянам, що перебувають на обліку уповноваженого ор-

гану пробації. За отриманням консультацій з правових питань до фахівця звер-
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нулися  двоє громадян із питань щодо вирішення житлового спору та розірван-

ня трудового договору з ініціативи роботодавця.  

Того ж дня головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги забезпечила роботу дистанційного 

консультативного пункту громадян на базі Старо-

костянтинівського міськрайонного сектору філії 

Державної установи ―Центр пробації‖ у Хмельни-

цькій області з метою розширення доступу до бе-

зоплатної правової допомоги та можливості її 

отримання особами засудженими до покарань, не пов‘язаних з позбавленням 

волі. З правовими питаннями до фахівця центру звернулися четверо громадян, 

що перебувають на обліку уповноваженого органу пробації, які отримали кон-

сультації та роз'яснення норм чинного законодавства з питань сімейного, трудо-

вого та адміністративного права.  

09 січня 2019 року начальник відділу ―Кра-

силівське бюро правової допомоги‖ забезпечив 

роботу дистанційного пункту консультування 

громадян на базі Красилівської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. За 

правовими роз‘ясненнями, що стосувались трудо-

вого законодавства та законодавства про загаль-

нообов‘язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, до юриста звернулися четверо 

відвідувачів центру зайнятості. 

15 січня 2020 року фахівці відділу ―Краси-

лівське бюро правової допомоги‖ з робочим візи-

том відвідали Дружненський старостинський 

округ Красилівської міської об‘єднаної територіа-

льної громади, де провели мобільний консульта-

ційний пункт для мешканців територіальної гро-

мади. На консультування до юристів бюро звер-

нулися п‘ятето громадян, які отримали роз‘яснення з питань земельного, сімей-

ного права та права соціального забезпечення.  

23 січня 2020 року заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги провела прийом громадян в 

приміщенні Центру надання адміністративних по-

слуг Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації. Під час прийому громадян до фахі-

вця звернулися двоє громадян. Звернення стосу-

вались порядку перепланування  житлового буди-

нку, пільг при сплаті земельного податку та по-

рядку зняття з реєстрації місця проживання в су-

довому порядку. Громадяни отримали вичерпні правові консультації та алго-

ритм дій по конкретному питанню.  
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28 січня 2020 року, в рамках роботи мобіль-

ного консультаційного пункту, заступниця началь-

ника відділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» взяла участь у «виїзному» прийомі громадян 

на базі Гальчинецької сільської ради Теофіпольсь-

кого району для надання правової допомоги та 

юридичних консультацій жителям громади. За 

консультаціями в сільській місцевості звернулися 

четверо громадян, які отримали первинну правову допомогу з питань адмініст-

ративного та цивільного права. 

29 січня 2020 року головний спеціаліст від-

ділу «Красилівське бюро правової допомоги» за-

безпечила роботу дистанційного пункту консуль-

тування громадян на базі Центру надання адмініс-

тративних послуг Красилівської районної держав-

ної адміністрації. Двоє осіб, що відвідали ЦНАП, 

скористались можливістю отримати правову кон-

сультацію у юриста з питання, що стосувались спадкування майна, а також ре-

єстрації права власності на земельну ділянку.  

30 січня 2020 року фахівці відділу ―Краси-

лівське бюро правової допомоги‖ з робочим візи-

том відвідали Заставківський старостинський 

округ Красилівської міської об‘єднаної територіа-

льної громади, де забезпечили роботу мобільного 

консультаційного пункту. Прийом юристів відвіда-

ли четверо громадян із питаннями, що стосувались 

сімейного права, особливостей посвідчення нотаріальних довіреностей, отри-

мання соціальної допомоги та реєстрації права власності на земельну ділянку.  

04 лютого 2020 року заступник директора 

Старкостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги забезпе-

чила роботу дистанційного консультативного пун-

кту громадян в приміщенні Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. З метою роз'яснення питань 

чинного законодавства до фахівця місцевого центру звернулися двоє громадян, 

яким надано консультації з правових питань. Громадян, зокрема, цікавили пи-

тання щодо порядку призначення пенсії за віком та порядку здійснення виплат 

по безробіттю.   

05 лютого 2020 року головним спеціалістом 

відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу дистанційного консультатив-

ного пункту громадян на базі Теофіпольського ра-

йонного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області з метою розши-

рення доступу до безоплатної правової допомоги 
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та можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення. За 

консультацією з правових питань звернулися двоє громадян. Спеціалістом на-

дано роз'яснення згідно норм чинного законодавства та роздано буклети на 

правову тематику. 

12 лютого 2020 року мобільний консульта-

ційний пункт провели фахівчині Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснювався на базі Волице-Керекешинської сіль-

ської ради Старокостнятинівського району. Юрис-

тки місцевого центру надали первинну правову до-

помогу для шести громадян. Присутніх на зустрічі 

турбували питання нарахування пенсій та збіль-

шення пенсійного віку. Також громадян поінформовані про систему безоплат-

ної правової допомоги та порядок її отримання. 

18 лютого 2020 року заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги забезпечила роботу 

дистанційного консультативного пункту громадян 

на базі Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. За 

отриманням консультацій з правових питань 

звернулися троє громадян, яких цікавили питання 

цивільного сімейного та трудового права. Фахівчи-

нею  надано кваліфіковані консультації та 

роз‘яснення норм законодавства України. 

21 лютого 2020 року головний спеціаліст 

відділу «Красилівське бюро правової допомоги» 

забезпечила роботу дистанційного пункту консуль-

тування громадян, які перебувають на  обліку в  

Красилівській районній філії Хмельницького обла-

сного центру зайнятості. За отриманням консуль-

тацій звернулися четверо громадян, питання яких, 

зокрема, стосувались сімейного, трудового та жит-

лового права. Присутнім роз‘яснено норми чинного законодавства, що забезпе-

чують право громадян на безоплатну правову допомогу. 

25 лютого 2020 року головний спеціаліст 

відділу «Красилівське бюро правової допомоги» 

для жителів Малоклітнянської сільської ради у фо-

рматі бібліомоста провела скайп-консультування. 

Звернулись четверо громадян, що потребували 

правової допомоги з питань податкового та соціа-

льного права, цивільно-процесуального судочинст-

ва, порядку виконання судового рішення. 
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26 лютого 2020 року фахівці Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання  безопла-

тної вторинної правової допомоги здійснили виїз-

ний прийом громадян на території Ладигівської 

сільської ради Старокостянтинівського району. 

Під час прийому за правовими консультаціями до 

фахівців центру звернулися чотири особи. Питан-

ня, з якими зверталися громадяни, стосувалися 

порядку посвідчення довіреності сільським головою, встановлення факту, що 

має юридичне значення, укладення договору дарування нерухомого майна та 

порядку призначення пенсії за віком.  

27 лютого 2020 року фахівці відділу ―Кра-

силівське бюро правової допомоги‖ відвідали 

Щиборівську сільську раду, де забезпечили робо-

ту мобільного консультаційного пункту для гро-

мадян територіальної громади. За юридичними 

консультаціями звернулись троє громадян. Пи-

тання стосувались порядку укладення договору 

довічного утримання, підстав здійснення перера-

хунку пенсії за віком та встановлення опіки та 

піклування над неповнолітніми дітьми.  

 

Також фахівцями, з метою надання адресної 

правової допомоги, відвідано місцевого жителя – 

Івасюка Михайла Васильовича, 1938 року наро-

дження. З ним обговорено питання отримання 

допомоги, передбаченої Законом України ―Про 

соціальний захист дітей війни‖. 

 

03 березня 2020 року начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами забезпечила роботу дис-

танційного консультативного пункту громадян в приміщенні Старокостянти-

нівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. З ме-

тою роз'яснення питань чинного законодавства до фахівця місцевого центру 

звернулися двоє громадян, яким надано консультації з правових питань.  

04 березня 2020 року головним спеціаліс-

том відділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» забезпечено роботу дистанційного консу-

льтативного пункту громадян на базі Теофіполь-

ського районного сектору філії Державної уста-

нови «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

За консультацією з правових питань звернувся 

один громадян, щодо отримання роз‘яснення по-

рядку призначення іспитового строку при звіль-

ненні від відбування покарання. 

 



29 

 

04 березня  2020 року на  виконання квартального плану заходів ―Краси-

лівського бюро правової допомоги‖ головний спеціаліст відділу провела при-

йом громадян, які перебувають на  обліку  Красилівського районного сектору 

пробації. За отриманням консультацій звернулися троє громадян. Питання, зок-

рема, стосувались сімейного, трудового та спадкового права. Присутнім 

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

безоплатну правову допомогу, ознайомлено з переліком послуг, які можна 

отримати в бюро та порядком їх отримання. 

11 березня 2020 року мешканці села Сам-

чики, що на Старокостянтинівщині, мали змогу 

отримати правові консультації під час роботи мо-

більних консультаційних пунктів Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Фахівчині місцево-

го центру провели прийом громадян на базі Сам-

чиківської сільської ради та Самчиківського бу-

динку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. З правовими питан-

нями до юристок звернулися п'ятеро громадян, які отримали консультації та 

роз'яснення чинного законодавства. Літніх людей 

здебільшого цікавили питання порядку перераху-

нку пенсій. Серед іншого також були питання, 

котрі стосувалися погашення заборгованості за 

кредитами тощо. Громадян поінформовано про 

порядок отримання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та залишено для користування дру-

ковані буклети на правову тематику. 

11 березня 2020 року начальник відділу 

―Красилівське бюро правової допомоги‖ здійснив 

виїзд мобільного пункту до Манівецької сільської 

ради Красилівського району. Так, за отриманням 

первинної правової допомоги до юристів зверну-

лись четверо громадян. Кожен отримав змістовну 

відповідь на поставлені питання, що відносились 

до житлового, цивільного права та особливостей 

виконання судових рішень. Отримавши відповіді, 

громадян ознайомлено із порядком надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів поширено 

інформаційні матеріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та доведено до відома поря-

док звернення для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Ста-

рокостянтинівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для 

доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Дос-

туп до електронних сервісів Мін'юсту надано 26 громадянам.  
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Розділ ІІІ.  Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 

 

На виконання завдання щодо підвищення ефективності діяльності МЦ, 

підвищення професійного рівня та кваліфікації працівників центру проведено 

та взято участь у наступних заходах:  
 

17 січня 2020 року директором Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Петлюком проведено оперативну 

нараду з працівниками місцевого центру про 

основні підсумки діяльності Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги за 2019 рік 

та обговорено завдання на 2020 рік. За резуль-

татами проведення оперативної наради вирішено забезпечити якісну та ефекти-

вну діяльність відділів місцевого центру; покращення роботи щодо інформу-

вання громадян про послуги системи безоплатної правової допомоги, викорис-

товуючи ЗМІ та інші можливості; якісне надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги працівниками місцевого центру.  

Того ж дня з працівниками місцевого центру проведено внутрішнє на-

вчання на тему: «Право на безоплатну вторинну правову допомогу викривачів 

корупції».  

07 лютого 2020 року директором Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги Олександром Петлюком проведено опе-

ративну нараду з працівниками місцевого 

центру про роботу місцевого центру в напря-

мку представництва інтересів громадян та до-

триманням чинного законодавства при при-

йомі звернень громадян. Того ж дня з праців-

никами місцевого центру проведено внутрішнє навчання на тему: «Е-

декларація 2020 року».  

03 березня 2020 року директор, Олек-

сандр Петлюк, та юристи Старокостянтинів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги взяли участь 

у семінарі для працівників центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

бюро правової допомоги, які працюють на 

Хмельниччині, який відбувся на базі Хмель-

ницького місцевого центру з надання БВПД. Юристи вчилися вирішувати про-

блеми, що виникають в ході реалізації права на землю, та ознайомлювалися із 

новелами цивільного процесуального законодавства. Під час семінару розгля-

нули актуальні проблеми регулювання земельних відносин в умовах завершен-
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ня земельної реформи в Україні, практичні аспекти регулювання земельних ві-

дносин, а також новели цивільного процесуального законодавства щодо здійс-

нення представництва у цивільних справах.  

13 березня 2020 року директором Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександром Пет-

люком, проведено з працівниками місцевого центру внутрішнє навчання на те-

ми: «Поняття корупції та відповідальність за вчинення корупційних правопо-

рушень» та «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

БВПД». 

 

Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 02 січня по 31 березня 2020 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 832 звернення клієнтів. Для 763 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 69 громадян подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

66 рішень про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 17 

доручень адвокатам та 49 – штатним працівникам для складення процесуальних 

документів та представництва інтересів клієнтів у суді. У наданні БВПД 

відмовлено 3 рази. 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в І кварталі 2020 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 

355 301 54 0 

2  Відділ 

―Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

212 198 14 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

265 264 1 0 

 Разом по МЦ 832 763 69 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного — 131 (15,7%), 

сімейного — 122 (14,7%), 

адміністративного — 114 (13,7%),  

соціального забезпечення — 87 (10,5%),  

житлового — 85 (10,2%), 

з інших питань — 72 (8,6%), 

спадкового — 68 (8,2%),   

трудового — 65 (7,8%),  

земельного — 50 (6%),  

з питань виконання судових рішень — 29 (3,5%), 

договірного — 9 (1,1%),  

медичного — 0 (0 %),  

з не правових питань —0 (0%). 
 

 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 
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Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 480 

(57,7%); понад 60 років — 184 (22,1%); від 18 до 35 років — 166 (20%); до 18 

років — 2 (0,2%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 424 (51%), а 

жінок від — 408 (49%).  
 

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‖ — 41 (62,2%),  

 малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) — 16 (24,2%),  

 осіб з інвалідністю — 5 (7,6%),  

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

 внутрішньо переміщених осіб – 3 (3%). 
 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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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: 

● здійснено 15 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 46 ди-

станційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультацій-

них пунктів склала 130 осіб, в тому числі 53 особи звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 

77 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 11 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 130 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 46 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 32 інформаційних матеріали з питань надання БВПД. 

● надано 26 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в І кварталі 2020 року 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

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: 

15/53 18/77 11 46 26 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

4/14 5/19 2 9 2 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/17 5/24 5 16 7 

 

 


