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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

  

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

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 
законодавства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 
злочинності неповнолітніх, протягом 9 місяців 2020 року Регоінальним 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області (далі – Регіональний центр) та  місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  місцеві центри), та 
відділами бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких 
заходів. 
 
ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб, 
громад та спільнот, зокрема щодо можливостей вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України 
 
ЗАХІД 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

 
 

За результатами аналізу у протягом першого кварталу центри постійно працювали із 
даними “Карти правових потреб”. Так спільними зусиллями у ній визначені першочергові 
правові проблеми територіальних громад, в тому числі в частині якісного надання 
безоплатної правової допомоги.  

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги на території 
Хмельницької області сприяють створенню та розвитку ефективної та якісної системи 
безоплатної правової допомоги та налагоджують співпрацю з представниками органів 
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях. 

 
ЗАХІД 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів закладів дошкільної,  
повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми у 
навчальних загальноосвітніх закладах зокрема фахівці центрів Хмельниччини 
організували 102 заходи. 

Звісно суттєво внесли зміни у виконання плану впровадженні карантинні 
обмеження у зв’язку з поширенням Covid-19.  

 
З учнями 9 класу ліцею №17 міста Хмельницького поспілкувалися фахівці 

Регіонального центру з партнеркою представницею громадської організації Активна 



громада Хмельницького.. Захід організовано в межах співпраці з Хмельницькою обласною 
бібліотекою для юнацтва з нагоди Дня Соборності України.  

 
Детально тут - https://bit.ly/2xhh0N2. 

 
17 січня 2020 року в.о. начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Кам’янець-Подільського 
місцевого центру Неборецька Анастасія 
провела урок для учнів 10-го класу 
Новоушицької ЗОШ 1-3 ст. на тему: «Права 
та обов’язки неповнолітніх». Учням 
роз’яснено основні їхні права та обов’язки, а 
також акцентовано увагу на відповідальності 
неповнолітніх осіб. 

17 січня 2020 року в.о. начальниця 
відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька Анастасія провела правову 
бесіду з трудовим колективом Новоушицької ЗОШ 1-3 ст. на тему: «Безоплатна правова 
допомога в Україні».  Присутні дізнались, що таке безоплатна правова допомога, її види, 
категорії осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

29 січня фахівчині відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Старокостянтинівського  місцевого центру відвідали Великомацевицький 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 правопросвітницької 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, вікторинами та 
конкурсами відбувся на базі Старокостянтинівської 
районної бібліотеки для дітей. Про свої основоположні 
права учні Старокостянтинівської ЗОШ №8 дізналися 
від фахівчинь Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  
 



З нагоди Дня пам’яті героїв Небесної Сотні, 20 лютого для учнів 9 та 11 класу 
Хмельницького ліцею № 17 спільно з Хмельницькою обласною універсальною науковою 
бібліотекою фахівці Регіонального центру організували правовий кінозал. Запропонували 
учням до перегляду  фільм режисера Світлани Ліщинської «Євромайдан-SOS. Право на 
гідність». Після перегляду фільму своїми враженнями від побаченого ділилися школярі та 
юристки Регіонального центру – заступниця директора Олена Варфоломєєва та 
начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку 
інфраструктури Ольга Чорна. 

 
 
26 лютого у нестандартному форматі обговорили внесення змін до Конституції 

України. Формат світового кафе відбувся в Хмельницькій СЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 за 
участю фахівчинь Регіонального центру Оксани Банкової, Ольги Чорної та постійного 
партнера представниці ВІ «Активна громада» Юлії Мазур. Про переваги та ризики 
пропонованих новацій дискутували старшокласники, які поглиблено вивчають 
правознавство. Вони також висловлювали власне бачення, як уникнути негативних 
наслідків у разі ухвалення змін.  

 

Детально тут - https://bit.ly/2KC7rLJ. 
11 березня працівники відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Хмельницького місцевого центру 
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.  

 



Онлайн-лекцію про ризики, які загрожують 
школярам в мережі Інтернет, провела 9 квітня для 
дев’ятикласників Шепетівської загальноосвітньої 
школи №3 юристка Шепетівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Юлія Школьнік за допомогою додатку ZOOM. 
Детально тут - https://bit.ly/3f3VaOr. 

 
 
 
 

 
 
 
З квітня 2018 року триває активна співпраця 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області 
та ініціативи «Активна громада Хмельницького». У 
спільному доробку – десятки правопросвітницьких 
заходів для дітей, молоді, громадських активістів. Не 
припинилася робота і в умовах карантину: впродовж 
останніх місяців разом організували 12 вебінарів для 
учнівської молоді, посадовців органів місцевого 
самоврядування та небайдужих мешканців громад. 
 
Детально тут - https://bit.ly/3pwmh9H. 
 

 
01 вересня 2020 року в межах 

правопросвітницької діяльності заступницею 
начальника відділу “Красилівське бюро 
правової допомоги” на території 
Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
організовано та проведено захід на тему: 
“Права дітей у загальноосвітньому 
навчальному закладі”. Такий захід дав 
можливість у невимушеній формі звернути 
увагу дітей на їх правову обізнаність. 
Обговорено не тільки права дітей у 
навчальному закладі, а й обов’язки юних громадян суспільства. По завершенню учасники 
мали можливість поставити запитання, на які отримали змістовні відповіді. Серед 
присутніх розповсюджено буклети з контактами бюро правової допомоги. 

Зустрічі під відкритим небом – теж стали новинкою нового навчального року у 
місті Хмельницькому. За деталями сюди - https://bit.ly/3lA0fk1. 

 
 
Захід 1.1.3. Організація та проведення заходів 
для учнів і студентів закладів професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти  
 

24 січня 2020 року заступниця 
начальника відділу правопросвітництва та 



надання безоплатної правової допомоги Кам’янець-Подільського місцевого центру Аліна 
Задорожна спільно з завідувачем відділення «Агрономія» коледжу ПДАТУ провели 
круглий стіл для студентів IV курсу на тему: «Конкурентоспроможність молодих 
спеціалістів на ринку праці: вимоги, проблеми, перспективи. Порядок оформлення 
документації при влаштуванні на роботу».  

04 лютого 2020 року в.о. начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 
допомоги» Неборецька Анастасія провела лекцію 
для студентів 4 курсу Новоушицького коледжу 
ПДАТУ на тему: «Сімейні правовідносини».  Під 
час заходу студенти дізнались про порядок 
укладення та розірвання шлюбу, а також 
процедуру стягнення аліментів. По завершені 
заходу юристка бюро розповіла студентам про 
правові послуги, що надає бюро правової 
допомоги та роздала інформаційні буклети на 
правову тематику. 

 
 

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. 

 
 

26 лютого 2020 року юристкою 
місцевого центру Ганною Петрик студентам 
коледжу ПДАТУ організовано та проведено 
лекцію на тему: «Булінг: стратегії протидії». 
Під час заходу присутнім роз’яснено: поняття 
«булінг», види та форми прояву; причини та 
наслідки (для потерпілої (жертви), кривдника 
(булера), спостерігачів); ідентифікація, 
самоідентифікація постраждалих від булінгу; 
механізм виявлення та реагування в ситуації 
булінгу; алгоритм дії в ситуації булінгу. 
Додатково студенти дізналися про 
можливість отримати безоплатну правову 



допомогу та отримали інформаційні буклети.  
Також 24 лютого у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова відбулася лекція для студентів-правників про те, як працює система 
безоплатної правової допомоги в Україні.  

На запрошення завідувачки юридичної 
клініки університету Мирослави Гарієвської 
юристка Регіонального центру Ольга Чорна 
виступила з лекцією «Безоплатна правова допомога 
в Україні» перед студентами-третьокурсниками. 
Ольга Чорна розповіла, як відбувається призначення 
адвокатів чи фахівців місцевих центрів для 
представлення інтересів клієнтів у цивільних та 
адміністративних справах. Студентів цікавило, яким 
чином визначається і пдтверджується належність 
особи до категорії осіб, що мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу; які 
документи, до прикладу, має надавати неповнолітня 
особа, яка хоче отримати вторинну правову 
допомогу. 

Детально тут – https://bit.ly/3aIBDzl. 
 
10 березня з тематичними лекціями виступили фахівці Регіонального центру дляя 

студентів-першокурсників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова. Як відбувалося становлення системи, майбутнім правникам розповіла 
директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Наталія Стьопіна. Юристка центру Ольга Чорна порушила тему 
ґендеру,  ґендерного та домашнього насильство, пояснила, яке покарання передбачає 
українське законодавство для кривдників. 

Захід організували спільно з Хмельницькою обласною організацією Союзу 
юристів України. 

 

 
 
Детально тут - https://bit.ly/35fGAOT 

 
Захід 1.1.4. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 
зайнятості – провели 94 заходи. 
 



04 лютого 2020 року про правове регулювання сімейних відносин в Україні 
розповідала фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого 
центру Ганна Петрик на базі Кам’янець-Подільської 
районної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості. Безробітним роз’яснено особисті немайнові та 
майнові права, обов’язки подружжя. Присутні також 
дізналися про можливість отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу.  

14 лютого 2020 року відбувся семінар на тему 
«Особливості регулювання сімейних правовідносин в 
Україні» в м. Дунаївці. Послухати начальника 
Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігоря 
Кочмарського запросили осіб, які перебувають на обліку в Дунаєвецькій районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості. Юрист розповів присутнім про порядок 
розірвання шлюбних відносин, поділу спільно 
нажитого 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. Йшлося і про порядок та підстави 
позбавлення батьківських прав. Традиційно 
поговорили про те, як отримати безоплатну правову 
допомогу: куди звертатися, які документи надавати 
для підтвердження свого статусу, яким чином 
відбувається призначення юриста чи адвоката для 
захисту й представництва інтересів клієнта в суді. 
Така інформація наявна і в буклетах, які безробітні 
особи отримали після семінару. 

18 лютого 2020 року організовано семінар особам, які перебувають на обліку в 
міському центрі зайнятості про юридичні проблеми, що виникають в результаті фактичних 
шлюбних відносин. Під час розмови присутні дізналися, що у випадку, коли фактичний 
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 «фактичних  шлюбних відносинах», які ще 
називають цивільним шлюбом, а факт придбання конкретного майна за кошти або 
внаслідок трудової участі обох фактичних чоловіка та дружини. Окрім того, під час заходу 
безробітним роз’яснили, що діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, а також 
мають рівні права та обов’язки щодо батьків незалежно від того, чи перебували їхні батьки 
у шлюбі між собою. Зокрема, коли йшлося про аліменти на дітей, Ганна Петрик 
наголосила, що чинне законодавство передбачає можливість отримати аліменти як в 
зареєстрованому шлюбі, так і у випадку  фактичних шлюбних відносин. Насамкінець 
юристка ознайомила присутніх з основними положеннями Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» та поінформувала про послуги, які можна отримати в 
місцевому центрі та бюро. 

11 лютого відбувся на базі Хмельницького міськрайонного центру зайнятості 
семінар для безробітних учасників АТО/ООС. Спікерками виступили заступниця 
директора Регіонального центру Олена Варфоломєєва та виконавча директорка ГО 
«Подільська правова ліга» Анастасія Площинська. Розглянули питання, які стосуються 
правового захисту учасників бойових дій. 
Детально тут - https://bit.ly/2YlaNLd. 



17 лютого  провели бесіду з безробітними 
заступниця директора Регіонального центру Олена 
Варфоломєєва та представниця управління Держпраці 
у Хмельницькій області. 

Детально тут - - https://bit.ly/2Sbf0wZ. 
 
15 квітня в.о. начальника відділу “Славутське 

бюро правової допомоги” Ірина Панасюк провела 
онлайн-семінар для працівників Славутської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого проінформовала трудовий 
колектив щодо обмеження прав громадян в умовах 
карантину, а також як отримати безоплатну первинну 
правову допомогу дистанційно в період карантину 

для осіб, які перебувають на обліку в 
центрі зайнятості.  

 
08 вересня юристка відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук 
провела лекцію для осіб, що 
перебувають на обліку в  Ізяславській 
районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості на тему: «Заборонний та обмежувальний припис, підстави 
та порядок винесення». 

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

26 червня юристом відділу “Летичівське бюро 
правової допомоги” Хмельницького місцевого 
центру Анатолієм Харламовим проведено бесіду із 
керівником та членами Летичівського районного 
товариства інвалідів Всеукраїнської організації 
інвалідів «Союз організацій інвалідів України». 
Темою бесіди були питання забезпечення прав осіб 
з інвалідністю, а також пільги що надаються особам 

з інвалідністю.  
29 липня 2020 року розміщено на сторінці на 

Facebook Кам’янець-Подільського місцевого центру 
відеоконсультацію на тему: «Оформлення постійного 
догляду за особами, які його потребують (особи з 
інвалідністю, громадяни похилого віку)», розроблену 
та записану начальником відділу «Дунаєвецьке бюро 
правової допомоги» Ігорем Кочмарським, у якій 
говориться про можливості отримання та 
користування соціальними послугами (здійснення 
постійного догляду).  
Захід 1.1.6. Організація та проведення семінарів, 
лекцій, бесід спрямованих на роз'яснення змісту 



ключових реформ  (змін у законодавстві) у трудових колективах 
Спільними зусиллями юристи провели 175 заходів у тому числі з 

використанням сучасних інформаційних можливостей. 
 
05 лютого 2020 року відбулась правова бесіда на 

тему «Як розпізнати домашнє насильство». Юристка 
місцевого центру Ганна Петрик обговорила з учнями 
«Подільського центру ПТО», що таке домашнє 
насильство, які його види, основні ознаки домашнього 
насильства та способи його подолання. Також фахівчиня 
розповіла, що особи, які постраждали від домашнього 
насильства мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, тобто захист своїх інтересів у суді за кошти 
держави.  

 
17 червня спеціалістка «Летичівське бюро правової 

допомоги» Хмельницького місцевого центру Оксаною 
Куцоконь з нагоди відзначення дня захисту літніх людей 
провела зустріч з трудовим колективом Центру надання 
адміністративних послуг Старосинявської селищної ради щодо 
особливостей договору дарування та заповіту. 

На зустрічі фахівчиня розповіла, що одне із найбільш 
популярних питань пов'язане з бажанням батьків передати 
своїм дітям (онукам, рідше іншим родичам або іншим людям) 
нерухомість, що їм належить. Яким чином це краще зробити? Подарувати чи оформити 
заповіт? Присутні дізнались про те, що таке заповіт та договір дарування, а також про 
принципову відмінність між ними. 

 
Під час онлайн-засідання кіноклубу Docudaus UA «Право в об’єктиві» порушили 

тему громадського активізму в Україні. Учасники зустрічі дискутували про те, хто такі 
активні громадяни, наскільки захищені вони законодавчо та чи порушують їхні права в 
нашій державі. До участі в обговоренні організатори, Хмельницька обласна універсальна 
наукова бібліотека, запросили професійних юристів – представників системи безоплатної 
правової допомоги. 

Детально тут - https://bit.ly/38Su9MC. 
 

Щоб запезпечити право громадян на 
вільне волевиявлення, важливо пояснити їм 
основні норми виборчого законодавства. 
Попри те що Виборчий кодекс України набув 
чинності в січні цього року, законодавець 
вносив до нього зміни ще й у липні. І 
можливо, що ці нововведення не останні. 
Допомогти виборцям зорієнтуватися в нових 
виборчих правилах мають на меті вебінари, які 
організовує ініціатива «Активна громада 
Хмельницького» спільно з Регіональним 
центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області. 

Упродовж 12-19 серпня відбулося три вебінари на виборчу тематику: «Інформаційна 
гігієна виборця», «Звітування депутатів місцевих рад» та «Місцеві вибори 2020: зміни до 
Виборчого кодексу» - https://bit.ly/2Izkm37. 



Захід 1.1.7. Організація та проведення вуличного інформування громади  
Хмельницької області – проведено 54 інформаційних заходів. 

У регіонах систематично проводились вуличні інформування з метою підвищення 
правової обізнаності населення, а також інформування населення про роботу центрів з 
надання БВПД та відділів бюро правової допомоги. 

     

 
https://bit.ly/2UB9ww5. 

 
У серпні у смт Теофіполі відбувся велопробіг, 

присвячений 600-річчю першої писемної згадки про 
селище. Фахівчиня Теофіпольського бюро правової 
допомоги Мирослава Майдан долучилася до 
проведення цієї знакової події, адже цей захід – 
можливість у невимушеній формі звернути увагу не 
лише на фізичне здоров’я людей, але й на їхню 
правову обізнаність - https://bit.ly/3pxI4hf. 

 
 
 
 
 
 

Захід 1.1.8. Організація та проведення правопросвтіницьких заходів у системі органів  
охорони здоров’я Хмельницької області – 22 заходи. 



09 червня спеціалістка “Городоцьке 
бюро правової допомоги” 
Хмельницького місцевого центру Діана 
Думановська, організувала та провела 
правопросвітницький захід у 
Кузьминській амбулаторії загальної 
практики - сімейної медицини. 
Фахівчиня розповіла присутнім про 
право на пільги для донорів крові та 
наголосила на тому, що донорами крові 
в Україні можуть стати громадяни 
України віком від 18 років, які 
пройшли відповідне медичне 
обстеження.   

29 травня начальниця 
Деражнянського бюро правової допомоги, Оксана Сідлецька провела 
правопросвітницький захід в терапевтичному відділенні Деражнянської ЦРЛ, де 
інформувала присутній медперсонал та пацієнтів про пільги для малозабезпечених сімей, 
порядок вирішення сімейних спорів тощо. Всім присутнім було роздано буклети. 
 

Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги 
для налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та 
спрощення доступу до правової допомоги 

 
Успіхи та виклики в роботі центрів з надання 

БВПД обговорили з головою облдержадміністрації 
17 січня. Про те, як працює система безоплатної 
правової допомоги на Хмельниччині, які виклики їй 
доводиться долати та якої допомоги від влади 
потребує, голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації Дмитрові Габінету розповіли керівники 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Наталія Стьопіна і Григорій Гоцький. 

Директорка Регіонального центру Наталія 
Стьопіна ознайомила очільника ОДА зі структурою 
системи та завданнями, які вона виконує. 

Григорій Гоцький розтлумачив специфіку 
роботи місцевих центрів. 
Детально тут - https://bit.ly/2zzEEVK. 

22 січня директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна провела робочу зустріч 
з начальником Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
Анатолієм Буряченком. Погодилися на подальшу співпрацю та формування спільних 
заходів протягом 2020 року. 
 
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) 
 

 



У рамках укладеного меморандуму  про співпрацю 
з військовою частиною А-2502, 15 травня 2020 року, 
фахівчині відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги організували та провели у Skype-режимі, для 
військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій, 
правопросвітницький захід на тему: “Соціальні гарантії для 
учасників бойових дій в Україні”. Під час заходу 
військовослужбовці дізнались, які види пільг передбачені 
законодавством, умови їх призначення, як скористатись 
своїм правом на пільги, і що необхідно аби реалізувати право на сплату житлово-комунальних 
послуг. Також фахівчині центру роз’яснили порядок реалізації права на безоплатну вторинну 
правову допомогу під час карантину.  

07 травня начальник відділу “Летичівське бюро правової допомоги” Хмельницького 
місцевого центру Анатолій Харламов провів робочу зустріч із керівником громадської організації 
“Летичівська спілка ветеранів АТО “Захисник” Сергієм Прокоф’євим.  

Під час зустрічі детально обговорили питання як оскаржити відмови військових частин у 
виплаті грошових компенсацій за невикористані дні щорічної, додаткової відпустки учаснику 
бойових дій та порядок нарахування та виплати грошової індексації військовослужбовцям, в тому 
числі особам, які були звільненні з військової служби; пільги учасникам бойових дій та інвалідам 
війни; пенсійне забезпечення; медичне забезпечення та оздоровлення учасників антитерористичної 
операції; державні гарантії щодо зайнятості. 

26 червня фахівцем Летичівського бюро правової 
допомоги Анатолієм Харламовим проведено робочу зустріч 
із засновниками громадської організації «Волонтери 
Летичівщини», Аллою Антофій.  Темою зустрічі були 
питання що передбачають права, пільги та соціальні гарантії 
військовослужбовців та членів їх сімей. При зустрічі 
обговорено порядок надання допомоги на оздоровлення 
військовослужбовцям та членам їх сімей, основної та 
додаткової відпусток.  

Попри карантин Хмельницький місцевий центр з 
надання БВПД продовжує надавати вторинну правову допомогу, 
особам, що її потребують.  Зокрема у відеоролику адвокат 
Роман Рачок, що співпрацює з Хмельницьким місцевим центром 
розповідає, як оскаржити відмови військових частин у виплаті 
грошових компенсацій за невикористані дні щорічної додаткової 
відпустки учаснику бойових дій та порядок нарахування та 
виплати грошової індексації військовослужбовцям, в тому числі 
особам, які були звільненні з військової служби. 
 

Захід 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівництвом та/або уповноваженими 
працівниками відділів філії Державної 
установи «Центр пробації» Хмельницької 
області в тому числі проведення 
роз’яснювальної роботи з питань реалізації 
та захисту прав людини та представниками 
центрів пробації – загалом проведено 38 
зустрічей. 

 03 червня 2020 року начальник відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” 
Старокостянтинівського місцевого центру на 



базі Красилівського районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області з начальником сектору пробації, В’ячеславом Філіпчуком, провів 
робочу зустріч, від час якої обговорено варіанти заходів, спрямованих на виправлення 
засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

13 липня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Світлана 
Бащук провела тематичну зустріч із працівниками Славутського міськрайонного відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області. Тема для обговорення: 
«Способи захисту прав і свобод людини і 
громадянина». 

23 липня Оксана Сідлецька, юристка 
Деражнянського бюро правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру взяла участь в 
роботі дистанційного пункту, який діє на підставі 
укладеного Меморандуму про співпрацю між 
Деражнянським районним сектором філії 
Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області та відділом «Деражнянське 
бюро правової допомоги» Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
Захід 1.2.5. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області    

У зв’язку із введенням на території 
України карантинних заходів провели 1 захід.  

На базі Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької області 17 лютого заступниця 
директора Регіонального центру Олена 
Варфоломєєва виступила перед головами та 
секретарів сільських рад, ОТГ. Детально 
розповіла пр право отримання БВПД. 
 
 
 

 
Захід 1.2.6. Організація та проведення спільних заходів із Регіональним 
координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, моніторами НПМ 
щодо запобігання порушенню прав людини.  

За 9 місяців провели ряд 
робочих зустрічей, консультувань, 
правопросвітницьких заходів і звісно 
дієвих виїздів монітору НПМ із 
фахівчинею Регіонального центру. 

На виконання проєкту «Скайп-
консультування для малозабезпечених 
верств населення з віддалених 
населених пунктів області та 
малозабезпечених громадян та осіб, 
що опинилися в складних життєвих 
обставинах» на базі Хмельницької 
обласної універсальної наукової 



бібліотеки 27 лютого провели консультування. До заходу долучилися адвокатка, 
начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів регіонального центру Марина Кулабіна, фахівчиня Хмельницького місцевого 
центру та представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
Хмельницькій області Оксана Кізаєва. 

У Хмельницькому відбулися два моніторингові візити в межах співпраці 
системи безоплатної правової допомоги з Уповноваженим Верховної Ради України з 
прав людини. Моніторингова група відвідала дитячий будинок Хмельницької обласної 
ради та гуртожиток ЖКГ «Будівельник», що є місцем компактного проживання 
внутрішньо переміщених осіб. 

Моніторингова група в складі представниці Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Хмельницькій області з Оксани Кізаєвої, регіональної 
координаторки Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Хмельницькій області 
Ольги Осередчук та громадського монітора від 
системи безоплатної правової допомоги – фахівчині 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області Оксани Банкової відвідала 17 вересня 
дитячий будинок Хмельницької обласної ради та 
гуртожиток ЖКГ «Будівельник», у якому 
проживають внутрішньо переміщені особи. 

Детально тут - https://bit.ly/3pyA6ob. 
 
 
 
 
Захід 1.2.7. Організація та проведення спільних заходів (навчальних заходів, круглих 
столів, робочих зустрічей) з представниками  Головного управління Національної 
поліції України у Хмельницькій області, Територіального управління ДБР, 
розташованого у місті Хмельницькому,  Управління СБУ у Хмельницькій області 
щодо запобігання порушенню прав людини, дотримання вимог під час затримання 
осіб 

07 лютого директорка Регіонального центру Наталія Стьопіна взяла участь у нараді 
слідчих Державного бюро розслідувань, які працюють в територіальному управлінні, 
розташованому в місті Хмельницькому. У своєму виступі розповіла про роботу центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро. 

 Керівниця регіонального центру загалом 
охарактеризувала структуру, завдання та функції 
системи безоплатної правової допомоги й детально 
пояснила, як забезпечується право затриманих осіб 
на безоплатну вторинну правову допомогу. Детально 
тут - https://bit.ly/2VHlENO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Завдання 1.3. Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії 
системи БПД 

Упродовж 9 місяців 2020 року Регіональний та місцеві центри активно інформували 
мешканців області про систему безоплатної правової допомоги. У ЗМІ поширювали 
матеріали як про систему загалом, так і про роботу регіонального й місцевих центрів 
зокрема, публікували правові консультації з типових питань, а також приклади успішного 
захисту, який здійснювали адвокати, що співпрацюють з центрами, й фахівці місцевих 
центрів, бюро.  

Представники центрів брали участь у різноманітних комунікативних заходах: прес- 
конференціях, круглих столах, а 
також у зйомках сюжетів для 
телебачення, записах на радіо тощо. 
Загалом у пресі, інтернет-медіа, на 
телебаченні й радіо регіону 
впродовж січня-вересня 2020 року 
з’явилося 649 матеріалів про 
діяльність системи безоплатної 
правової допомоги на 
Хмельниччині. 

Публікації про безоплатну 
правову допомогу мешканці краю 
могли бачити у електронних 
виданнях «ВСІМ», «Є», «День за 
днем», в газеті «Актуально для 
подолян», «Експрес». 

 
Фахівчиня Регіонального 

центру оперативно оновлює 
відомості на офіційному сайті 
системи інформацію, публікуює 
останні новини, приклади 
успішного вирішення справ 
адвокатами, залученими до надання 
БВПД, та корисну інформацію для 

клієнтів, наприклад, адреси та номери телефонів бюро правової допомоги.  
 

 
 
 

Систематично оновлюють інформацію на сторінці регіонального та місцевих 
центрів у мережі Facebook. Періодично здійснюється аналіз медіа-середовища в області та 



оновлення медіа-мапи. 
10 січня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Камянець-Подільського місцевого центру Анною 
Петрик на сайті Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації опублікована 
стаття на тему: «З 1 січня змінився максимальний розмір дрібної крадіжки, тобто поріг 
розмежування ст.51 КУпАП та ст.185 ККУ». 

10 січня 2020 року в газеті «Подолянин» надруковано статтю на теми: «Не вкради 
інакше....».   

14 січня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ 
опублікована стаття (успішна практика) на тему: «У Кам’янці-Подільському колишнього 
військовослужбовця поновили в черзі для отримання житла». 

15 січня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги Анною 
Петрик на сайтах 
Кам’янець-Подільської 
міської ради та Кам’янець-
Подільської районної 
державної адміністрації 
опублікована стаття 
(успішна практика) на тему: 
«У Кам’янці-Подільському 
колишнього 
військовослужбовця 
поновили в черзі для 
отримання житла». 

16 січня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «3849» 
опублікована стаття (успішна практика) на тему: «У Кам’янці-Подільському колишнього 

військовослужбовця поновили в черзі для отримання 
житла». 

06 лютого 2020 року заступницею начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Анною Петрик на радіо ТРК 
«Подолянин –TV» випущено в ефір сюжет-
консультацію на тему «Максимальний розмір дрібної 
крадіжки».  

 
 

 12 червня на офіційній сторінці у Facebook Хмельницького місцевого центру з 
надання БВПД розміщено статтю: “Вебінар для громадян 
які стоять на обліку як безробітні”. Посилання: 
https://bit.ly/35w5DPy. 

 
30 червня з нагоди відзначення 5-річчя створення 

місцевих центрів юристки Регіонального та 
Хмельницького місцевого центру Ольга Чорна та 
Мар’яна Пестун взяла участь в радіоефірі UA: ПОДІЛЛЯ 
- Суспільне.  



 

Про трудові права, порядок захисту порушених прав 
працівників говорила Ольга Чорна в радіоефірі UA: 
ПОДІЛЛЯ - Суспільне. - https://bit.ly/3nw3tW2. 

 

 

 

 

 

На сторінці центру у соціальній 
мережі Facebook та на офіційному сайті 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області опубліковано 
інформацію про успішну справу на тему: 
"Розірвання договору оренди землі з 
недобросовісним орендарем» та 
«Реєстрація місця проживання дитини без 
згоди одного з батьків».  

 

 

Захід 1.3.13. Проведення тематичних заходів до  5-річчя утворення місцевих центрів з 
надання 

Усі місцеві центри у тому числі й Регіональний провели ряд заходів з нагоди 5-
річчя роботи місцевих центрів. 

Упродовж останніх місяців 
жителі області почали частіше 
звертатися по безоплатну правову 
допомогу стосовно питань про свої 
права і обов’язки в умовах карантинних 
обмежень. 

Як змінились правові потреби і 
проблеми жителів з огляду на карантин 
та новації в законодавстві - в ефірі 
Суспільне Поділля розповідали 

директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Наталія Стьопіна та директор Хмельницького місцевого центру. 

Детально тут - https://bit.ly/2IJEQ9h. 
30 червня 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет – ЗМІ 
Старокостянтинівщини «УНАС.NEWS» розміщено 
матеріал приурочений до п’ятиріччя створення 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та опубліковано онлайн-інтерв’ю із заступницею 
директора місцевого центру щодо роботи 



Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

01 липня 2020 року онлайн-презентацію результатів роботи Кам’янець-
Подільського місцевого центру організували в Кам’янці-Подільському. Перед партнерами, 
журналістами та колегами виступив директор центру Валентин Бартиш. До заходу 

долучилися партнери з міського та районного 
центрів зайнятості, філії Центру пробації, 
навчальних закладів та бібліотек міста, а 
також журналісти місцевих ЗМІ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позаяк правничу допомогу подолянам надають не лише юристи центрів, але й 
адвокати, Регіональний та Хмельницький місцевий центр нагородили з нагоди річниці 
створення, а також до Дня Конституції України не лише фахівців центрів, але й адвокатів, 
які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги. 

   
Детально тут - https://bit.ly/3pIg1Me. 

 
 
 
03 липня 2020 року в газеті «Подолянин» 

надруковано та в Інтернет виданні «Подолянин» 
розміщено інтерв’ю директора центру Валентина 
Бартиша з нагоди 5-ї річниці утворення місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Завдання 1.4. Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

За дев’ять місяців фахівцями підготовлено та розміщено на платформі 13 нових 
консультацій. Теми різноманітні, наприклад, «Накладення адміністративних стягнень», 
"Стягнення боргу за он лайн кредитом", «Статус закордонного українця», "Правила 
благоустрою територій населених пунктів та відповідальність за їх порушення"«Порядок 
призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям», «Процесуальні аспекти 
онлайн-доступу до правосуддя» (детально тут - https://bit.ly/2VYCE1C ). 

Фахівці оновили 38 статей своїми коментарями, новими процесуальними 
документами та посиланнями на діючими нормами законодавства. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Завдання 2.1. Забезпечення належної якості послуг що надаються клієнтам 
системи БПД 
 
03 березня 2020 року відбувся семінар для працівників центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, які працюють на 
Хмельниччині, на базі Хмельницького місцевого центру з надання БВПД. 

Юристи вчилися вирішувати проблеми, що 
виникають в ході реалізації права на землю, та 
ознайомлювалися із новелами цивільного 
процесуального законодавства. Задля надання якісної 
правової допомоги особам, які звертаються до 
центрів та бюро, підвищення кваліфікації 
працівників системи Регіональний центр з надання 
БВПД у Хмельницькій області спільно з 
Хмельницьким місцевим центром з надання БВПД 
організував навчання для юристів системи БПД в 
області. Роз’яснення працівникам центрів та бюро 
надавали 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. Під час семінару розглянули актуальні 
проблеми регулювання земельних відносин в умовах завершення земельної реформи в 
Україні, практичні аспекти регулювання земельних відносин, а також новели цивільного 
процесуального законодавства щодо здійснення представництва у цивільних справах. 

Детально тут - https://bit.ly/2IHMTUq. 
 
13 травня 2020 року юристкою 

Старокостянтинівського місцевого центру проведено 
онлайн-вебінар на тему: “Особливості надання 
правової допомоги постраждалим від домашнього 
насильства”. Під час вебінару розглянули питання 
комунікації з клієнтом – особою, яка постраждала 
від домашнього насильства; допустимих доказів у 
справах щодо видачі обмежувального припису; 
вибору способів захисту; розгляду справи в порядку 
цивільного судочинства. 

 



17 червня 2020 року директором місцевого центру Олександром Петлюком, 
начальницею відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з її надавачами за участі начальниці відділу забезпечення якості надання правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання БВПД у 
Хмельницькій області Марини Кулабіної, проведено робочу зустріч з адвокатами, які 
надають послуги в системі безоплатної вторинної правової допомоги, в онлайн режимі. 
Учасники обговорили актуальні питання, які виникають під час надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Принагідно, 
адвокати поділились досвідом надання правової допомоги клієнтам. Директор місцевого 
центру, Олександр Петлюк, наголосив на важливості співпраці з адвокатами.  

5 травня головний бухгалтер Регіонального центру провела для бухгалтерів 
місцевих центрів семінар на тему “Дотримання бюджетного законодавства у сфері 
бухгалтерського обліку” за допомогою сервісу ZOOM. 

 
30 квітня директор Хмельницького місцевого центру 

Григорій Гоцький провів нараду з керівниками бюро у 
скайп-режимі. Обговорювалися питання щодо подання 
звітності керівниками бюро та обов’язковість 
внесення до комплексної інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги (КІАС) письмових юридичних консультацій 
із земельного права. 

 
На виконання завдання плану щодо 

проведення навчань працівників центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з актуальних 
та проблемних питань, пов’язаних з наданням 
безоплатної правової допомоги, протягом звітного 

періоду у Кам’янець-Подільському місцевому центрі, до прикладу,  03 вересня 2020 року 
у режимі онлайн проведено семінар на тему: «Закон України «Про запобігання корупції»», 
під час якого працівникам місцевого центру роз’яснено правові та організаційні засади 
функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 
превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 
правопорушень.  

22 липня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за допомогою 
скайп-зв’язку відбулася нарада з 
працівниками Центру та бюро 
правової допомоги. Участь у заході 
взяли директор Шепетівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль, 
керівники структурних підрозділів 
місцевого центру та бюро правової 
допомоги.  

 Під час наради 
проаналізовано роботу із зверненнями 
громадян  щодо земельних питань. 
Зокрема, обговорено питання щодо 



впровадження проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство»; надання письмових правових консультацій із земельних питань; внесення 
в КІАС інформації за зверненнями клієнтів щодо земельних питань. 

Крім того, проведено додаткове вивчення Порядку надання безоплатної правової 
допомоги працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, затверджених наказом  Координаційного центру з надання правової допомоги 
від 28.01.2019року №2.  

07 серпня у Шепетівському місцевому 
центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася 
нарада з працівниками Центру та бюро правової 
допомоги. Участь у заході взяли директор 
Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бузиль, керівники структурних 
підрозділів місцевого центру та бюро правової 
допомоги.  

Під час наради обговорено порядок 
організації роботи з питань комунікації та 
провопросвітництва. Зокрема, керівництвом 
звернута увага на якість підготовлених публікацій 
у ЗМІ та оформлення звітних матеріалів щодо них. 
Крім того, проаналізовано наповнення гугл-
таблиці щодо кількості публікацій у ЗМІ та обговорено поточні питання діяльності бюро 

правової допомоги. 
 
10 серпня онлайн-навчання з питань 

комунікації та правопросвітництва для фахівців 
місцевих центрів організували в Регіональному 
центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області - 
https://bit.ly/3noPdOY. 

 
 
З метою забезпечення підвищення 

кваліфікації та розвитку працівників центрів які 
надають безоплатну правову допомогу, протягом 
звітного періоду з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р. 

працівники як усіх місцевих, так і Регіонального центру брали участь у навчальних 
вебінарах з правових питань, організованих Координаційним центром з надання правової 
допомоги та мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 
для реалізації своїх прав 

 
З метою розвитку мережі незалежних провайдерів, налагодження підтримки 

та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу до БПД проведено 
робочі зустрічі та наради з сільськими головами, головами територіальних громад та 
керівниками держаних органів, які були передбачені у Плані надання БПД на 2020 рік 
протягом 9 місяців  працівниками були виконанні позапланово, навіть не зважаючи на 
карантинні обмеження. 

 
13 січня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Катериною Помазовою прийнято участь у апаратній нараді на базі Чемеровецької РДА для 
начальників структурних підрозділів та відділів Чемеровецької РДА з метою залучення до 
співпраці та збільшення кола осіб, які можуть звернутися до бюро. 

30 січня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» 
Катерина Помазова організувала робочу зустріч із виконуючим обов’язки начальника 
юридичного відділу Чемеровецької селищної ради щодо можливості проведення та 
організації спільних заходів та виїзних прийомів громадян у старостати громади з метою 
надання консультацій. 

12 лютого 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Неборецька Анастасія провела бесіду з трудовим колективом Старогутянського 
старостинського округу на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні».  Присутні 
дізнались, що таке безоплатна правова допомога, її види, категорії осіб, що мають право на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Також проведено робочу зустріч із 
старостою Старогутянського старостинського округу, під час якої обговорено напрямки 
співпраці, узгоджено проведення спільних заходів спрямованих на інформування жителів 
села про БПД. 

12 лютого 2020 року на базі селищної ради Староушицької ОТГ фахівці місцевого 
центру провели правову бесіду «Доступ до безоплатної правової допомоги». З колективом 
селищної ради говорили про право осіб на безоплатну правову допомогу, особливості 
захисту прав і свобод людини, порядок звернення до центрів і бюро правової допомоги 
для отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

30 квітня 2020 року на базі Воронівецької 
сільської ради Теофіпольського району фахівцем 
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
проведено робочу зустріч із сільським головою 
Людмилою Воляник в онлайн-режимі. Обговорено 
перспективи співпраці в умовах карантину та 

налагодження скайп-зв’язку щодо 
дистанційного консультування громадян, які 
проживають на території Воронівецької 
сільської ради.  

06 травня відбулася робоча зустріч 
працівників відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” з поліцейськими 
офіцерами громади міста, на якій обговорено 
судову практику розгляду справ про 
адміністративні правопорушення, 



відповідальність за які передбачені ст. 44-3 КупАП. 
 
 

 29 травня 2020 року головною 
спеціалісткою відділу “Красилівське бюро правової 
допомоги” проведено робочу онлайн-зустріч із 
сільським старостою, Володимиром Мудем, де 
обговорили питання щодо співпраці при наданні 
правових консультацій для жителів територіальної 
громади та надано методичні рекомендації щодо 
порядку вчинення нотаріальних дій органами 
місцевого самоврядування. 

 
11 вересня начальницею Волочиського бюро правової 

допомоги Аллою Байдою було надано методичну 
допомогу старості с. Гарнишівка щодо процедури 
визнання спадщини, зокрема земельних паїв, відумерлою в 
судовому порядку.  
 

18 червня юристка 
Оксана Куцоконь зустрілась з працівниками юридичного 
сектору Старосинявської РДА Тетяною Царик та 
Анатолієм Латкою. Під час зустрічі надано методичну 
допомогу та обговорені питання надання жителям району 
первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, 

роботи зі зверненнями 
громадян, а також про зміни, 
внесені до законодавчих актів України, спрямовані на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. 

14 вересня Наталією Костюк юристкою Ярмолинецького 
бюро правової допомоги надано методичну допомогу з питань 
дотримання прав людини головному спеціалісту з питань 
кадрової роботи та у справах сім’ї УСЗН Ярмолинецької РДА. 

 
Завдання 3.2. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
Відповідно до плану фахівці забезпечували роботу різноманітних точок доступу до 

БПД: дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 
 
14 січня 2020 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 
Кочмарським на базі  Дунаєвецького районного 
сектору філії ДУ «Центр пробації» у 
Хмельницькій області організовано та проведено 
лекцію на тему «Доступ громадян до системи 
БПД» для осіб, які перебувають на обліку у 
секторі.    



24 січня 2020 року в.о. начальниця 
відділу «Новоушицьке бюро правової 
допомоги» Неборецька Анастасія провела 
робочу зустріч з начальником 
Новоушицького районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» у Хмельницькій області. 
Обговорено напрямки співпраці, узгоджено 
проведення спільних заходів за участі 
суб’єктів пробації, які перебувають на 
обліку у секторі. 

03 
лютого 

2020 року про особисті немайнові права та обов’язки 
подружжя, права особистої приватної власності 
дружини й чоловіка розповідала фахівчиня місцевого 
центру Ганна Петрик під час правової бесіди з особами, 
які перебувають на обліку в Кам’янець-Подільському 
міськрайонному відділі філії Державної установи 
«Центр пробації» у Хмельницькій області. Відтак під 
час робочої зустрічі Ганна Петрик та працівники 
установи спланували спільні правопросвітницькі заходи 
для осіб, які перебувають на обліку, в 2020 році. 
 

07 квітня 2020 року про порядок звільнення від 
штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами та види відповідальності 
за порушення правил карантину пояснювала заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги під час Skype-консультування. 
Відеозв’язок відбувся із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які 
перебувають на обліку в Старокостянтинівському 
міськрайонному секторі філії Державної установи 
«Центр пробації» у Хмельницькій області. Не 
оминули під час розмови і питання, що стосується 
запроваджених Кабінетом Міністрів України з 6 
квітня посилених обмежень на період карантину. Тож 
юристка місцевого центру розповіла засудженим, що 
з 6 квітня в Україні діє низка заборон, зокрема щодо 
перебування в громадських місцях без маски, 
респіратора тощо. 

13 квітня 2020 року заступник начальника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги», у зв’язку із загостренням ситуації щодо 
поширення COVID-2019, провів дистанційний прийом 
громадян в Skype-режимі у Волицькій сільській раді 
Теофіпольського району для надання правової 
допомоги та юридичних консультацій жителям 
громади. За 
консультаціями 
звернулися дві 
особи, зокрема 
питання 
стосувались 
соціального та 

пенсійного забезпечення, а саме порядок надання 



соціальної допомоги при народженні дитини у 2020 році та порядок призначення пенсії по 
інвалідності.  

15 квітня 2020 року головна спеціалістка відділу “Красилівське бюро правової 
допомоги”, у зв’язку з запровадженням режиму надзвичайної ситуації та продовженням 
всіх карантинних обмежень на всій території України, провела дистанційне правове 
консультування в Skype-режимі для жителів Великозозулинецької сільської ради  
Красилівського району. За правовою допомогою звернулось двоє громадян. Питання 
стосувались спадкового та сімейного права.  

27 липня 2020 року, в рамках роботи 
мобільного консультаційного пункту, у Базалійській 
селищній раді Теофіпольського району фахівцями 
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
проведено виїзний прийом громадян для надання 
правової допомоги та юридичних консультацій. За 
консультацією звернулися п’ять громадян, зокрема 
питання стосувалося житлового, соціального, 
сімейного та спадкового права. Працівниками бюро 
надано роз'яснення згідно норм чинного 
законодавства. 

 
11 вересня у фахівчиня Волочиського бюро правової 

допомоги, Алла Байда провела  виїзний прийом громадян 
в селі Гарнишівка Волочиської ОТГ на який звернулись 6 
жителів села. Більшість питань стосувались спадкового, 
сімейного та житлового права, на які відвідувачі 
отримали 
правову 
інформаці
ю та 

роз’яснення.  
29 вересня фахівцями 

Деражнянського бюро правової допомоги 
Оксаною Сідлецькою та  Людмилою 
Регешою в складі робочої групи було 
здійснено виїзний прийом громадян у с. 

Гатн
а 
Деражнянського району. Відвідувачі з цікавістю 
слухали інформацію про можливість безкоштовно 
отримувати кваліфіковану юридичну допомогу. 
Четверо з них 
звернулись з 
питаннями, що 
стосуються 
приватизації та 
використання 
земельних 
ділянок, на які 

отримали вичерпні відповіді.  
З метою реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 29 
вересня фахівці Хмельницького місцевого центру з 



надання безоплатної вторинної правової Орися Підвальна, Мар’яна Пестун та фахівець 
відділу “Віньковецького бюро правової допомоги” - Олександра Коржак, здійснили виїзне 
консультування мешканців с. Карачіївка Віньковецького району.  

Громадянам - власникам і користувачам земельних ділянок, юристи роз’яснили їхні 
права на землю та способи їх захисту. Зокрема нагадали, що власники земельних ділянок, 
які проживають у сільській місцевості, мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що включає такі види 
послуг: надання допомоги в забезпеченні 
доступу особи до вторинної правової 
допомоги та медіації; захист; здійснення 
представництва інтересів осіб в судах, 
інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; складання документів 
процесуального характеру. 

У межах програми “Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство” фахівці Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на чолі з 
директором центру Григорієм Гоцьким 
здійснили виїзд 30 вересня в с. Чернява 

Волочиського району. 
Юристи надавали консультації з земельних питань та інформували жителів села 

про права та порядок їхньої реалізації в сфері земельних правовідносин, також громадяни 
отримали інформаційні буклети з урахуванням аналізу запитань. 

17 вересня 2020 року директор місцевого центру Валентин Бартиш інформував 
трудовий колектив сільської ради Китайгородської сільської об’єднаної територіальної 
громади про проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Також присутні дізналися про 
правочини з земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. 
Юристка центру Ганна Петрик розповіла про 
право осіб на безоплатну первинну та 
вторинну правову допомогу, а також 
повідомила про можливість отримати 
консультацію на платформі правових 
консультацій «WikiLegalAid». 

18 вересня 2020 року фахівці 
Кам’янець-Подільського місцевого центру 
організували виїзний прийом на базі 

Жванецької сільської об’єднаної територіальної 
громади. Директор місцевого центру Валентин 
Бартиш поінформував трудовий колектив 
сільської ради про проєкт «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». Юрист розповів, що метою 
проєкту є задоволення правових потреб, 
вирішення правових проблем власників землі та 
власників інших майнових прав на землю, а 
також усунення причин виникнення правових 
проблем в сфері земельних відносин шляхом 



посилення системи безоплатної правової допомоги. Про право осіб на безоплатну 
первинну правову допомогу розповіла юристка місцевого центру Ганна Петрик. Крім того, 
повідомила про можливість отримати консультацію на платформі правових консультацій 
«WikiLegalAid». 

22 вересня 2020 року з метою формування правової культури громадян, 
недопущення порушень прав і свобод, сприяння наданню правової допомоги громадянам 
укладено меморандум про співпрацю та взаємодію між Кам’янець-Подільським місцевим 
центром та Черчецьким будинком-інтернатом для громадян похилого віку та інвалідів. 

23 вересня 2020 року задля реалізації програми «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство України» юристи місцевого центру відвідали 
Староушицьку селищну об’єднану територіальну громаду. Юристи провели навчання для 
працівників селищної ради з питань надання безоплатної первинної і вторинної правової 
допомоги. Також розповіли про роботу інформаційно-довідкової платформи 
«WikiLegalAid».  

25 вересня 2020 року фахівці місцевого центру з метою реалізації програми 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» відвідали 
Орининську сільську раду. Юристи центру провели навчання для працівників. Трудовий 
колектив сільської ради дізнався про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, 

процедуру отримання такої допомоги. 
Також розповіли про роботу інформаційно-
довідкової платформи «WikiLegalAid». До 
того ж, напередодні виборів працівників 
сільської ради турбували питання щодо 
збереження їхнього робочого місця  в 
результаті об’єднання сіл і утворення 
територіальної громади. Директор центру 
роз’яснив, що працівники сільської ради, 
які займають невиборні посади, працюють 
до кінця  процедури реорганізації. 
Попередження про наступне вивільнення 
зовсім не означає, що всі попередженні 
працівники будуть обов’язково звільнені з 

роботи за п. 1 ст.40 Кодексу законів про працю України (у зв’язку з реорганізацією), 
частина з них можливо: буде переведена на посади в ОТГ; набуде права на пенсію і 
звільниться у зв’язку з виходом на пенсію; працевлаштовуються самостійно на інших 
установах чи підприємствах.  

28 вересня 2020 року задля реалізації 
програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівці 
Кам’янець-Подільського місцевого центру 
розповідали працівникам Кадиєвецької 
сільської ради правові аспекти земельної 
реформи в Україні. Директор центру Валентин 
Бартиш зауважив, що в березні 2020 року 
Верховна Рада проголосувала за земельну 
реформу в Україні, але ринок землі в Україні 
буде введено з 1 липня 2021 року. Ганна Петрик 
традиційно провела тренінг для трудового 
колективу та ознайомила з процедурою отримання безоплатної правової допомоги від 
держави. 

 
 



 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною  

 
Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 
На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 

протягом звітного періоду проведено 6 планових засідань щодо розгляду 
актуальних питань діяльності. 

 
 

Моніторинг діяльності 
На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 

26.04.2017 року № 145 та з врахуванням карантинних обмежень Регіональний з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області забезпечив проведення 
дистанційного моніторингу діяльності сіх місцевих центрів та відділів бюро правової 
допомоги Хмельницької області. 

 
За результатами проведеного дистанційного моніторингу виокремили 

позитивні напрацювання центрів: 
- у зв’язку з введенням карантинних обмежень місцеві центри Хмельницької 

області забезпечили прийом громадян із дотриманням карантинних вимог. Крім того 
застосовуються методи комунікації: скринька для кореспонденції, телефонний зв’язок та 
електронна пошта. Прийом документів для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги здійснюється із дотриманням засобів індивідуального захисту (захисні маски, 
респіратори, антисептики) не більше однієї особи в приміщенні з дотриманням 
дистанцій не менше 1,5 метри. Особистий прийом проводиться у випадку дотримання 
обох сторін вимог протиепідеміологічних заходів; 

- забезпечено проведення нарад, внутрішніх навчань для працівників бюро 
правової допомоги в онлайн режимі (за допомогою засобів зв’язку з використанням 
мережі Інтернет); 

- відповідно до Порядку надання безоплатної правової допомоги 
працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 28 
січня 2019 року № 2, місцеві центри надають консультації/роз’яснення з правових 
питань клієнтам у письмовій формі; 

- впроваджено всі можливі засоби правопросвітництва працівниками бюро 
та центрального офісу місцевого центру в межах затверджених карантинних обмежень. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області 

За оперативною інформацією з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року регіональним 
центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 1676 доручень адвокатам 
для надання БВПД, у тому числі:  

 13  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 355 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1067  – для здійснення захисту за призначенням;  

 102  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях;  

 93 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру;  

 0  – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 34  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК; 

 12  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  

 
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально 

за І та ІІІ квартали 2020 року у порівнянні з І та ІІІ кварталами 2019 року 
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Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за 9-ть місяців 2020 року з 
наростаючим підсумком 

 

 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД 
в розрізі категорій осіб 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень  

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

Разом за  
9-ть міс. 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 
затримання 6 2 5 13 

2 
Особам, до яких застосовано адміністративний 
арешт 0 0 0 0 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 
та / або стосовно яких обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою 

111 123 121 355 

4 Для здійснення захисту за призначенням 428 323 316 1067 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних дій 
у кримінальних провадженнях 25 24 53 102 

6 
У процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного 
характеру 

33 35 25 93 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 0 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК 18 8 8 34 

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 

6 4 2 12 

Разом за всіма категоріями осіб 

 

627 

 

 

519 

 

530 1676 



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
За період з 1 січня по 30 вересня 2020 року місцевими центрами з надання БВПД 

та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 14520 звернення клієнтів. Для 3105 громадян було надано первинну 
правову допомогу, а 356 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 356 
рішень про надання БВПД. На виконання зазначених рішень видано 157 доручень 
адвокатам та 204 - штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та 
представництва інтересів клієнтів у суді. По 4 письмовим зверненням  у наданні БВПД 
було відмовлено. 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в 
розрізі МЦ 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ квартал Разом за  

2020 рік 
1 Кам'янець-Подільський 

МЦ 
1245 881 1335 3461 

2 Старокостянтинівський 
МЦ 

832 482 836 2150 

3 
Хмельницький МЦ 

2110 1051 2127 5288 

4 
Шепетівський МЦ 

1674 710 1237 3621 

Разом за всіма місцевими 
центрами 

5861 3124 5535 14520 

 

Діаграма 3. Поквартальна кількість зареєстрованих звернень клієнтів за  ІІ, 
ІІІ кв. та за 9 місяців 2019 року в порівнянні із ІІ, ІІІ кв.  та за 9 місяців 2020 року 
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Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ  

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстро

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консульта

цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
виданих 
доручень 
надання 
БВПД 

адвокатам/ 
штатним 
юристам 

1 Кам'янець-
Подільський МЦ 

3461 3105 356 356 157/204 

2 Старокостянтинівсь
кий МЦ 

2150 2020 130 116 29/116 

3 Хмельницький МЦ 5288 4453 835 566 421/463 
4 Шепетівський МЦ 3621 3186 435 397 194/235 

Всього 14520 12764 1756 1435 801/1018 

 
 

Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за 9 місяців 2020 року в 
розрізі МЦ 
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Протягом звітного періоду клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: цивільного – 2904 (19,2%), сімейного – 2526 
(16,6%), спадкового – 1646 (10,8%), адміністративного – 1482 (9,7%), з інших питань – 
1426 (9,3%), соціального забезпечення – 1217 (8%), житлового – 1209 (7,9%), 
земельного – 909 (5,9%), трудового – 765 (5%),  з питань виконання судових рішень – 
741 (4,9%), договірного – 301 (2%), медичного – 22 (0,5%), та з неправових питань – 6 
(0,2%)  від загальної кількості.  

 
 
 
 



Таблиця 4.  

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 
звернення  

 

№ 
з/п 

Категорія питань 
звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал 

 

ІІІ квартал 
Разом за 

 9 місяців  
2020 року 

1 сімейного права 998 642 886 2526 
2 цивільного права 1111 793 1000 2904 
3 соціальне забезпечення 489 301 427 1217 
4 спадкового права 634 413 599 1646 
5 земельного права 435 156 318 909 
6 Інші питання 394 524 508 1426 
7 виконання судових рішень 301 171 269 741 

8 житлового права 418 350 441 1209 

9 адміністративного права 497 455 530 1482  

10 трудового права 307 187 271 765  

11 договірного права 170 65 66 301  

13 Неправове питання 2 2 2 6  

14 Медичного права 0 7 15 22  

Разом 5756 4066 5332 15154  

 
Діаграма 5. 

 Розподіл звернень клієнтів за  
9 місяців 2020 року за категорією питань 
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Більшість звернень клієнтів надійшло від жінок — 56% звернень та від чоловіків 
— 44%. 

 
Діаграма 6.  

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю 
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Діаграма 7.  

Розподілу клієнтів за віком 
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Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, щодо 

яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від малозабезпечених осіб 
(середньомісячний дохід особи не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 
2865 осіб, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 88, осіб з 
інвалідністю – 285, ветеранів війни – 372, внутрішньо переміщених осіб – 32, особливі 



заслуги перед Батьківщиною – 2, дітей – 14, осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та дітей – 18, осіб щодо яких суд розглядає справи про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку – 6. 

Діаграма 8. 

 Розподіл клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами, в тому числі відділами бюро правової допомоги, 

протягом січня-вересня 2020 року: 
● здійснено 207 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 276 

дистанційних пунктів (кількість раз безпосередньої дії пунктів) доступу до безоплатної 
правової допомоги та кількість діючих дистанційних пунктів доступу до БПД - 168 ; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 1400 
осіб, в тому числі 540 осіб звернулася за отриманням правових консультацій та роз'яснень 
до мобільних консультаційних пунктів та 860 особи до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

● надано методичну допомогу 140 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 782 правопросвітницьких заходи. 
● розміщено у ЗМІ 536 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 169 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
 

 

 



Поквартальна інформація 

 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал 

 
ІІІ квартал 

Разом за 9 
місяців 2020 

року 

1 Хмельницький МЦ  59/310 29/39 74/311 162/660 

2 Шепетівський МЦ 32/83 32/3 32/6 96/92 

3 
Старокостянтинівськ
ий МЦ 

33/130 31/38 37/85 101/299 

4 
Кам’янець-
Подільський МЦ 

42/167 17/51 27/131 86/349 

5 Всього 166/690 109/131 170/533 445/1400 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі 

МЦ 

 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих 
центрів 

 
Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та 

установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено 
співпрацю 

І 
квартал 

ІІ квартал 
 

ІІІ квартал 
Разом за 9 

місяців 2020 
року 

1 Хмельницький МЦ  36 11 22 69 

2 Шепетівський МЦ 13 2 5 20 

3 
Старокостянтинівський 
МЦ 

11 5 5 21 

4 
Кам’янець-Подільський 
МЦ 

14 5 11 30 

5 Всього 74 23 43 140 

 



Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БВПД (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів Кількість інформаційних матеріалів, розміщених 
у ЗМІ 

І квартал  ІІ квартал  ІІІ 
квартал 

Разом за 9 
місяців 2020 

року 
1. РЦ 37 30 46 113 

2. Кам’янець-Подільський МЦ 57 69 47 173 

3. Старокостянтинівський МЦ 31 43 26 100 

4. Хмельницький МЦ 24 53 34 111 

5. Шепетівський МЦ 47 56 49 152 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 196 251 202 649 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в 
розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ квартал Разом за 9 

місяців  2020 
року 

1 Хмельницький МЦ 63 31 79 173 

2 Шепетівський МЦ 70 42 45 157 

3 Старокостянтинівський 
МЦ 

46 47 75 168 

4 Кам’янець-Подільський 
МЦ 

191 26 67 284 

5 Всього 370 146 266 782 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 
Разом за 9 

місяців 2020 
року 

1 Хмельницький МЦ 22 10 13 45 

2 Шепетівський МЦ 28 2 7 37 

3 Старокостянтинівський МЦ 26 15 18 59 

4 Кам’янець-Подільський МЦ 9 4 15 28 

5 Всього 85 31 53 169 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

З 01 січня по 30 вересня 2020 року  центри з надання БВПД у Хмельницькій області 
були фактично профінансовано на 10 567,45 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 
допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, 
та на 10 836,30 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 

 

З 01 січня по 30 вересня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 
надання БВПД становили 9 306,29 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань 
за надані послуги адвокатів станом на 30 вересня 2019 року становив 9 306,29 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 31,58 
тис. грн.  
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Так, з 01 січня по 30 вересня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 7 357,29 тис. грн., що становить 
79,06 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 
цивільно-адміністративним справам – 1 949,00 тис. грн. (20,94 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-

адміністративним справам 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг 
адвокатів,  
 тис.  грн 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

III 
квартал 

Разом за  
9 місяців 

1 Захист за призначенням 1 647,06 1 601,115 1703,89 4 952,065 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 15,9 16,79 28,59 61,28 

3 
Адміністративне затримання/адміністративний 
арешт 2,8 1,92 2,194 6,914 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 687,73 665,13 813,01 2 165,87 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 
БПД", місцеві центри) 

645,94 586,166 716,894 1949,00 

6 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

7,4 18,27 15,39 41,06 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях 
щодо продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного 
характеру у процедурах, пов’язаних з видачею 
особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом 
питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПКУ 

40,63 50,4 39,069 130,099 

8 Разом  3 047,46 2 939,79 3 319,04 9 306,29 


