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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

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

 

Проведення правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб, громад та 

спільнот  

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 другого кварталу 2020 року Кам’янець-Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділами бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів у 

форматі онлайн. 

24 квітня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відео-

роз’яснення на тему «Карантин для 

споживчого кредиту», розроблене та 

записане начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією. 

30 квітня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відеоконсультацію на тему «Виплата 

грошової компенсації за невикористані 

дні додаткової відпустки із збереженням 

заробітної плати військовослужбовцям в 

особливий період», розроблену та 
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записану директором місцевого центру Валентином Бартишем, оскільки 

ненарахування та невиплата грошової компенсації за відпустку учаснику бойових 

дій – актуальне питання, з яким військовослужбовці часто звертаються до центру.  

30 квітня 2020 року юристка 

місцевого центру Ганна Петрик підготувала 

та провела вебінар для учнів Кам’янець-

Подільського НВК 3 на тему: «Особливості 

юридичної відповідальності неповнолітніх». 

Фахівчиня під час онлайн-конференції 

поінформувала присутніх, що за свої дії вони 

мають відповідати, а у разі порушення норм законодавства ця відповідальність є 

юридичною. 

05 травня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відеоролик на тему «Булінг: поняття, 

ознаки, відповідальність», розроблений 

та записаний фахівчинею місцевого 

центру Ганною Петрик, в якому вона 

роз’яснила види булінгу, сторони, 

ознаки, форми та відповідальність за 

цькування.  

11 травня 2020 року фахівчиня центру Ганна Петрик провела онлайн-

бесіду для учнів 8 класу Кам’янець-Подільського НВК №3 на тему: 

«Відповідальність за вчинення булінгу та кібербулінгу». Юристка розповіла про 

поширені види булінгу та кібербулінгу. Детально розповіла про відповідальність 

за вчинення цькування в учнівському середовищі та онлайн-просторі. 
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14 травня 2020 року розміщено 

на сторінці на ФБ Кам’янець-

Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відеоконсультацію 

на тему «Стягнення аліментів на 

підставі судового наказу», розроблену 

та записану юристом місцевого центру Ігорем Рибаком, в якій детально 

роз’яснено форму, зміст заяви про видачу судового наказу, порядок її розгляду.  

26 травня 2020 року за допомогою платформи Zoom у Чемеровецькій 

районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості відбувся вебінар на тему 

«Підготовка резюме». Мета заходу: 

формування навичок написання резюме та 

ефективного його використання під час 

пошуку роботи. У вебінарі взяли участь 4 

особи з числа безробітних та начальниця 

відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катерина Помазова. Учасників 

вебінару ознайомлено з основними вимогами правильного написання резюме, 

його видами та структурою, типовими помилками при написанні, а також 

можливістю записати відео-резюме, яке стане чудовим способом показати себе 

роботодавцю і глибше розкрити себе, свій досвід, навички, інтереси та вміння.  

 26 травня 2020 року розміщено на 

сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відео-

роз’яснення на тему «Встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих 

документів», розроблене та записане 

начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катериною 
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Помазовою, в якому юристка роз’яснює особливості встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих документів. 

28 травня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відео-

роз’яснення на тему «Спадщина. Що 

необхідно знати», розроблене та записане 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро 

правової допомоги» Неборецькою 

Анастасією з метою роз’яснення основних 

аспектів спадкування. 

29 травня 2020 року з нагоди 

відзначення 31 травня Дня боротьби з 

тютюнопалінням розміщено на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відеоролик 

на тему «Куріння в громадських місцях», 

розроблений та записаний фахівчинею 

місцевого центру Ганною Петрик, в якому вона інформує в яких місцях 

забороняється палити і які штрафи за порушення заборони передбачені.  

02 червня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відеоконсультацію на тему: «Процедура 

виконання рішення суду, де боржником є 

держава», розроблену та записану 

начальником відділу «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» Ігорем Кочмарським, у 

якій говориться про особливості виконання таких рішень.  
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12 червня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відео-

роз’яснення на тему «Особливості 

прийняття на роботу  та оплати праці 

неповнолітніх працівників», розроблене та 

записане начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня 

боротьби з дитячою працею. 

12 червня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відеоролик 

на тему «Права, гарантії та пільги, які 

надаються донорам крові та її 

компонентів», розроблений та записаний 

юристкою місцевого центру Ганною 

Петрик з нагоди відзначення 14 червня 

Всесвітнього дня донора крові.  

19 червня 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відеоконсультацію на тему: «Отримання 

статусу біженця або особи, яка потребує 

додаткового захисту», розроблену та 

записану начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» 

Ігорем Кочмарським з нагоди 

відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців.  
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25 червня 2020 року на базі Чемеровецької центральної бібліотеки для 

дітей, юристка Чемеровецького бюро правової допомоги Катерина Помазова та 

завідуюча бібліотеки провели та організували правовий зріз на тему: 

«Конституція – ключ до успіху країни». «28 червня 1996 року Верховна Рада 

України ухвалила новий Основний Закон – першу Конституцію незалежної 

української держави, яка стала 

важливим етапом в українському 

державотворенні та законотворчості, у 

розвитку українського суспільства», - 

розповіла Катерина Помазова. Окрім 

того, діти дізналися зміст та основні 

засади Конституції України. Підлітки 

цікавилися правами, що гарантує їм Основний Закон, та розповідали життєві 

ситуації, задля захисту своїх прав. 

 

 

Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги для 

налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

27 квітня 2020 року з фахівцями Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 

організовано та проведено робочу нараду в онлайн режимі. Представники 

установи та місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

обговорили специфіку надання правової 

допомоги в режимі відеоконференції. 

Окрім того, юристи центру роз’яснили, що 

у зв’язку з загостренням ситуації з 

поширення коронавірусної інфекції 

Кам’янець-Подільський місцевий центр 
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призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги і 

повністю переходить на надання правових послуг дистанційно. Відтак, 

повідомили партнерів, як отримати безоплатну правову допомогу, а саме: надати 

необхідні документи (покласти у спеціально обладнану скриньку для 

кореспонденції) або зателефонувати на номер центру.  

07 травня 2020 року юристкою місцевого центру Ганною Петрик 

організовано та проведено онлайн-бесіду для осіб, що засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, які перебувають на обліку у Кам’янець-

Подільському міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області. Здебільшого юристка центру говорила про підстави та 

порядок нарахування аліментів. Проте, у зв’язку із загостренням ситуації щодо 

поширення коронавірусної інфекції, фахівчиня роз’яснила  відповідальність за 

порушення правил карантину. 

15 червня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною прийнято участь у засіданні круглого столу з 

метою обговорення подальшої співпраці та взаємодії, спрямованої на 

недопущення порушень прав і свобод людини на базі Чемеровецького районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області.  

 

 

Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії системи 

БПД 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та 

роботи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД здійснюється 

постійна тісна співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ у 

Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому, Дунаєвецькому, а також 

Новоушицькому районі. Зокрема, регулярно здійснюються публікації в газетах, 

розміщуються інформаційні матеріали в мережі Інтернет.  

Так, протягом звітного періоду місцевим центром розміщено 71 

інформаційний матеріал щодо функціонування та роботи Кам’янець-Подільського 
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МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних виданнях 

«3849», «Подолянин», «20 хвилин м. Кам’янець-Подільський». 

01 квітня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Орендна плата за користування 

приміщеннями комерційного призначення під час карантину».  

03 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сторінці на ФБ 

Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ розміщена стаття на тему: «Лікарняні під час 

карантину». 

08 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайтах 

Колибаївської ОТГ, Кам’янець-Подільської районної ради та в Інтернет виданні 

«3849» розміщена стаття на тему: «Трудові права під час карантину». 

09 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті та на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради розміщена стаття на тему: «Важлива 

інформація про трудові права під час карантину». 

09 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації та на сторінці на ФБ Слобідсько-

Кульчієвецької ОТГ розміщена стаття на тему: «Трудові права під час 

карантину». 

09 квітня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Карантин для споживчого кредиту».  

09 квітня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької районної державної 

адміністрації розміщена стаття на тему: «Увага!!! Інформація для осіб з 

інвалідністю!!!». 
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10 квітня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сторінці на ФБ Дунаєвецької районної 

державної адміністрації розміщена стаття на тему: «Увага!!! Інформація для осіб з 

інвалідністю!!!». 

14 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської 

ОТГ розміщена стаття на тему: «Карантин не звільняє від сплати аліментів». 

15 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті та на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради розміщена стаття на тему: «Карантин 

не звільняє від сплати аліментів». 

16 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації розміщена стаття на тему: 

«Карантин не звільняє від сплати аліментів». 

16 квітня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Звільнення та зменшення заробітної 

плати під час карантину».  

22 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщена стаття на тему: «Карантин не звільняє від сплати аліментів». 

26 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет газеті 

«Подолянин» розміщена стаття на тему: «Платіжні картки: правила і 

виключення».   

28 квітня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено оголошення про конкурс дитячих малюнків «Країна моїх 

прав». 
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29 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської 

ОТГ розміщене оголошення «Стартує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна 

моїх прав». 

29 квітня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайті Чемеровецької районної державної 

адміністрації розміщене оголошення «Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна 

моїх прав». 

29 квітня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької міської ради розміщене 

оголошення «Стартує онлайн-конкурс дитячих малюнків «КРАЇНА МОЇХ 

ПРАВ». 

29 квітня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької міської ради розміщена 

стаття на тему: «Продовжуємо працювати в умовах карантину». 

30 квітня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні 

«3849», на сайті та на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради 

розміщене оголошення «Стартує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх 

прав». 

04 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті та на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради розміщене оголошення «Конкурс для 

адвокатів». 

04 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайтах 

Колибаївської ОТГ, Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації та в 

Інтернет виданні «3849» розміщене оголошення «Оголошено відбір серед 

адвокатів для навчання та участі у пілотному проєкті з відновного правосуддя». 
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05 травня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено оголошення про відбір адвокатів, що залучаються до 

роботи у системі БПД. 

07 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет газеті 

«Подолянин» розміщені оголошення «Конкурс для адвокатів» та «Стартує 

онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав».   

08 травня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайті Чемеровецької районної державної 

адміністрації розміщена стаття «Програма відновного правосуддя для 

неповнолітніх запрацює по всій Україні». 

08 травня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайті Чемеровецької районної ради 

розміщені оголошення «Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі 

у пілотному проєкті з відновного правосуддя» та 

«Онлайн-конкурс «Країна моїх прав». 

15 травня 2020 року в газеті «Подолянин» 

надруковано статтю на тему: «Фактичні шлюбні 

відносини».   

26 травня 2020 року заступницею 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Анною Петрик на сайті Колибаївської ОТГ та в Інтернет виданні 

«3849» розміщена стаття на тему «Куріння в громадських місцях». 

27 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації та в Інтернет газеті «Подолянин» 

розміщена стаття на тему «Куріння в громадських місцях». 

28 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті Кам’янець-
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Подільської міської ради розміщена стаття на тему «Правова консультація: 

куріння в громадських місцях». 

02 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті та на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради, на сайтах Кам’янець-Подільської 

районної державної адміністрації та Колибаївської ОТГ розміщене оголошення 

«Правова допомога тепер має свій канал у TikTok».   

02 червня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайтах Чемеровецької районної державної 

адміністрації та Чемеровецької районної ради розміщено оголошення «Система 

БПД запустила власний канал у TikTok» та пресреліз «Як в Україні захищають 

права дітей?». 

02 червня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької міської ради розміщено 

пресреліз «Як в Україні захищають права дітей?». 

03 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщене оголошення «Система БПД запустила власний канал у TikTok».   

04 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайті та на сторінці 

на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради, на сайті Колибаївської ОТГ та в 

Інтернет виданні «20 хвилин»  розміщено пресреліз «Як в Україні захищають 

права дітей?». 

 04 червня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайті Дунаєвецької міської ради розміщено 

статтю на тему: «Презентовано чат-бот «Кіберпес» для допомоги у боротьбі з 

кібербулінгом». 

04 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщена стаття (успішна практика) на тему: «У Кам’янці-Подільському 
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суд повернув дитину матері, яку відібрав співмешканець». 

09 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сайтах 

Колибаївської ОТГ,  Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації та 

Кам’янець-Подільської міської ради розміщена стаття (успішна практика) на 

тему: «Суд повернув дитину матері». 

09 червня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено пресреліз «Як в Україні захищають права дітей?». 

10 червня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено оголошення «Система БПД запустила власний канал у 

TikTok».   

14 червня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на сайтах Дунаєвецької міської ради та 

Дунаєвецької районної державної адміністрації розміщено статтю на тему: «З 

нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові консультуємо!». 

16 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик на сторінці на ФБ 

Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ розміщена стаття (успішна практика) на тему: 

«Суд повернув дитину матері». 

17 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик в Інтернет виданні «20 

хвилин»  розміщена стаття (успішна практика) на тему: «Суд повернув дитину 

матері». 

30 червня 2020 року на радіо «Поділля-Центр» Хмельницької філії 

Національної суспільної телерадіокомпанії України записано інтерв’ю з 

директором центру. Валентин Бартиш розповів  про здобутки та досягнення 

центру за останніх 5 років.  

22 червня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 



16 
 

та надання безоплатної правової допомоги Анною Петрик забезпечено 

розміщення плакатів та інформаційних буклетів про роботу місцевого центру, 

візиток з адресою розташування та контактним номером телефону на 

інформаційних стендах у приміщенні Кам’янець-Подільської міської ради, 

Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості та Кам’янець-Подільської 

районної державної адміністрації. 

26 червня 2020 року з нагоди 5-ї 

річниці відкриття місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги директор центру Валентин 

Бартиш брав участь у правовому челенджі. 

У відеоролику директор розповів про 

здобутки та досягнення центру. Зокрема, під 

час перегляду відео можна дізнатися, які 

зміни відбулися та у чому різниця місцевого 

центру п’ять років тому і сьогодні. 

 

 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД  

 

Підвищення кваліфікації працівників центрів, що надають БПД 

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 з 01.04.2020 р. по 30.06.2020 р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 25 червня 2020 року у 

режимі онлайн був проведений семінар на тему: «Надання 

консультацій/роз’яснень з правових питань у письмовій формі. Порядок роботи зі 

спеціальним програмним забезпеченням «КІАС»», під час якого працівникам 

місцевого центру роз’яснено положення Порядку надання безоплатної правової 
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допомоги працівниками місцевих центрів з надання безоплатної правової 

допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 28 січня 2019 року № 2, в частині надання консультацій/роз’яснень з 

правових питань у письмовій формі.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

центру, які надають безоплатну правову допомогу, протягом звітного періоду з 

01.04.2020 р. по 30.06.2020 р. працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали участь у 

навчальних вебінарах з правових питань, організованих Координаційним центром 

з надання правової допомоги та мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

 

 

Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.04.2020 р. по 30.06.2020 р. Кам’янець-

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провів наступні заходи: 

Щомісячно відділом організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами узагальнювалась робота відділу з питань здачі 

адвокатами актів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. Щоденно проводився аналіз 

рівня навантаження та розподілу справ між адвокатами та аналіз кількості відмов 

адвокатів від отримання доручень, та надавалась методична та практична 

допомога адвокатам з питань оформлення актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Проведено бесіду із адвокатами з питань своєчасної подачі звітів до 

місцевого центру та правильності заповнення розрахунків розміру винагороди 

адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  

 

Незалежні провайдери БПД. Співпраця з територіальними громадами для 

розширення доступу до БПД 

23 квітня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським взято участь у проведенні комісії з питань 

захисту прав дитини при Дунаєвецькій РДА. На порядок денний засідання були 

винесені питання щодо надання дозволів 

неповнолітнім:  

– на дарування житлових будинків 

та земельних  ділянок; 

– на купівлю квартири на ім’я 

неповнолітнього; 

– на купівлю земельної ділянки. 

Після розгляду заяв та документів, членами комісії були прийняті рішення, 

спрямовані на захист прав та законних інтересів дітей.  

28 травня 2020 року на базі Дунаєвецької районної державної адміністрації 

відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, в складі якої – 

начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор Кочмарський.  

До порядку денного увійшли такі 

питання: 

– про влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у 

дитячий будинок сімейного типу; 

– про розгляд звернення матері 

неповнолітнього щодо тимчасового виїзду за межі України з метою відпочинку; 

– про позбавлення батьківських прав відносно малолітніх дітей; 

– про визначення участі батька у вихованні неповнолітніх та встановлення 

графіку побачень з дітьми; 
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– про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на здійснення 

правочинів від імені та на ім’я їхньої малолітньої дочки; 

– про розгляд клопотань щодо зняття з обліку неповнолітніх, які 

проживають у сім’ях, що перебували у складних життєвих обставинах; 

– про перегляд та затвердження індивідуальних планів дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Випадок кожної сім’ї розглядався в окремому порядку. В результаті чого, 

члени комісії надали правовий аналіз та прийняли рішення, спрямовані на захист 

прав та законних інтересів дітей.  

22 червня 2020 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Ганна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Безоплатна правова допомога 2020». 

23 червня 2020 року начальником Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським прийнято участь у 

засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини при Дунаєвецькій РДА. Розглянуто 

ряд питань щодо:  

– влаштування неповнолітнього, 

без позбавлення  батьківських прав, до 

реабілітаційного центру на період літніх канікул; 

– позбавлення батьківських прав відносно малолітньої дитини; 

– надання дозволу на дарування житлового будинку та земельної ділянки 

неповнолітньому; 

– затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для 

роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

– затвердження індивідуальних планів дітей, які проживають у сім’ях, що 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

– перегляду індивідуальних планів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  
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Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян)  

З метою сприяння та покращення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги, Кам’янець-Подільський місцевий центр забезпечує 

створення та безпосередню роботу мережі дистанційних та мобільних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій 

громадян, зокрема таких як: малозабезпечені, особи з інвалідністю, люди 

похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для 

осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.  

Працівники місцевого центру організовували роботу дистанційних пунктів 

консультування у онлайн режимі для надання правової допомоги вразливим 

категоріям населення. Так, протягом другого кварталу 2020 року Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги та бюро правової допомоги забезпечено діяльність 17 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  

14 квітня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу дистанційного пункту 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з питань трудового 

законодавства. 

28 квітня 2020 року начальник 

Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський та начальник Дунаєвецького 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

у Хмельницькій області за допомогою скайп-

зв’язку організували та провели прийом 
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громадян для осіб, які перебувають на обліку в центрі пробації. Юрист бюро 

правової допомоги консультував громадян з питань сімейного та спадкового 

законодавства. Зокрема, розповів про надання безоплатної правової допомоги в 

умовах карантину, а саме: за допомогою скайп-зв’язку, телефонного зв’язку, 

електронної пошти, месенджер ФБ, Інстаграм-сторінка системи БПД, телеграм-

каналу «Безоплатна правова допомога», правнича вікіпедія WikiLegalAid. Ігор 

Кочмарський зауважив, що за потреби в приміщенні бюро правової допомоги 

знаходиться скринька для звернень громадян. Насамкінець, узгоджено графік 

проведення спільних правопросвітницьких заходів для осіб, які перебувають на 

обліку в установі до закінчення карантину.  

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом квітня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. 

Кам’янця-Подільського: 

07 квітня 2020 року – на базі 

Кам’янець-Подільського об’єднаного міського 

військового комісаріату. 

09 квітня 2020 року – на базі військової 

частини А 3290. 

22 квітня 2020 року – на базі військової частини А 3479. 

27 квітня 2020 року – на базі військової частини А 4568. 

30 квітня 2020 року – на базі військової частини А 3631.   

04 травня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 

працював дистанційний консультаційний пункт у онлайн режимі. Особи, які 

звернулися по фахову допомогу до юристки місцевого центру Аліни Задорожної, 

отримали вичерпні консультацій з питань, що їх цікавили.  

05 травня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою організовано роботу дистанційного пункту 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  
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Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань цивільного 

законодавства.  

18 травня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги 

Аліною Задорожною забезпечено роботу 

дистанційного пункту у режимі онлайн та 

надано консультації для трудового колективу 

громадської організації «Кам’янець-

Подільська територіальна первинна 

організація українського товариства сліпих 

(УТОС)».  

19 травня 2020 року фахівчиня місцевого центру Аліна Задорожна 

організувала роботу дистанційного консультаційного пункту в телефонному 

режимі для військовослужбовців військової частини А 2641 м. Кам’янця-

Подільського. Громадяни отримали роз’яснення відповідно до чинного 

законодавства. 

16 червня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування на базі громадської приймальні Чемеровецької районної 

державної адміністрації в телефонному режимі. За правовою допомогою 

звернулося двоє громадян з питань цивільного законодавства. 

23 червня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано роботу дистанційного пункту 

консультування в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку в  

Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з питань земельного 

законодавства. 
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Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом червня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

26 червня 2020 року – на базі військової частини А 0480. 

30 червня 2020 року – на базі військової частини А 3479. 

30 червня 2020 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський та начальник 

Дунаєвецького районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» у Хмельницькій області 

за допомогою скайп-зв’язку організували 

та провели прийом громадян для осіб, які 

перебувають на обліку в центрі пробації. 

Юрист бюро правової допомоги 

консультував громадян з питань сімейного 

та спадкового законодавства. Зокрема, розповів про надання безоплатної правової 

допомоги в умовах карантину.  

 

 

[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, 

директор Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги взяв участь у 2 засіданнях у Skype-режимі щодо 

розгляду актуальних питань діяльності: 30 квітня 2020 року та 16 червня 2020 

року.  
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Моніторинг діяльності 

Для забезпечення досягнення високої ефективності та належної якості 

надання безоплатної правової допомоги Кам’янець-Подільським місцевим 

центром, необхідно проводити моніторинг діяльності центру та бюро правової 

допомоги. По завершенні другого кварталу проведено аналіз результативних 

показників організації за наступними критеріями: 

 Кількість прийнятих звернень клієнтів; 

 Кількість наданих правових консультацій; 

 Кількість проведених виїздів мобільних/дистанційних пунктів; 

 Питання, з якими звертаються по допомогу жителі окремої громади; 

 Кількість проведених правопросвітницьких заходів; 

 Кількість розміщених статей у місцевих ЗМІ. 

За отриманими результатами формується узагальнення у вигляді таблиць та 

графіків, для подальшого оприлюднення у місцевих ЗМІ, а також офіційних 

сторінках організацій у мережі Інтернет. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 881 звернення клієнтів, 820 особам було надано правову 

консультацію, 61 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі 

місцевого центру 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта-

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправ-

лень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

632 595 37 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
126 114 12 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
28 28 0 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
95 83 12 0 

 Разом по МЦ 881 820 61 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 23 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 36 довіреностей 

працівникам центру та бюро правової допомоги для представництва інтересів 

особи, якій надають безоплатну вторинну правову допомогу.  
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

цивільного – 227 (25,8%), сімейного – 116 (13,1%), адміністративного – 86 

(9,8%), спадкового – 84 (9,5%), житлового – 78 (8,9%), соціального забезпечення 

– 60 (6,8%),  пенсійного – 53 (6%), трудового – 52 (5,9%), земельного – 50 (5,7%), 

податкового – 28 (3,2%), з питань виконання судових рішень – 17 (1,9%), 

кримінального – 14 (1,6%), з інших питань – 11 (1,2%), та договірного – 5 (0,6%) 

права.  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал Разом 

1 соціальне забезпечення 70 60 130 

2 цивільне право 308 227 535 

3 житлове право 94 78 172 

4 сімейне право 214 116 330 

5 спадкове право 153 84 237 

60 
84 

116 

0 

52 

86 
50 

5 

78 

53 

227 

17 

28 

14 0 11 

Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань  

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Медичне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Договірне 

Житлове 

Пенсійне 

Цивільне 

Виконання судових рішень 

Податкове 

Кримінальне 

Неправове питання 

Інші питання 
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6 земельне право 111 50 161 

7 договірне право 15 5 20 

8 трудове право 62 52 114 

9 адміністративне право 50 86 136 

10 виконання судових рішень 22 17 39 

11 пенсійне право 69 53 122 

12 податкове право 20 28 48 

13 кримінальне право 34 14 48 

14 медичне 0 0 0 

15 неправове питання  0 0 0 

16 інші питання 23 11 34 

Разом 1245 881 2126 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за віком 

 

Чоловіки; 

114 
Жінки; 162 

0 

77 

117 

82 До 18 років 

Від 18 до 35 років 

включно 

Від 35 до 60 років 

включно 

Понад 60 років 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни – 29 (50%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 25 (43,1%) та особам з інвалідністю – 4 (6,9%) тощо.  

 

 
 

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

звітний квартал було: 

 забезпечено діяльність 17 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 51 

особа; 

 надано методичну допомогу 5 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 26 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 71 інформаційний матеріал з питань надання БПД. 

 надано 4 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

7% 

43% 

50% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД,  

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру  

в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

дистанційни

х пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 
Кам’янець-

Подільський МЦ 
0/0 10/27 2 12 0 48 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 2/13 2 6 4 8 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 5/11 1 4 0 8 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 4 0 7 

Всього 0/0 17/51 5 26 4 71 

 


