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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 третього кварталу 2020 року Кам’янець-Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - 

Кам’янець-Подільський місцевий центр) та відділами бюро правової допомоги 

проведено ряд правопросвітницьких заходів, 

зокрема, у форматі онлайн. 

10 липня 2020 року розміщено на сторінці 

на Facebook 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 Помазовою, в якому юристка розповідає про основні аспекти та 

способи встановлення факту родинних відносин. 

16 липня 2020 року розміщено на сторінці 

на Facebook Кам’янець-Подільського місцевого 

центру відео-роз’яснення на тему «Як визнати 

своє право власності на земельну частку (пай) в 

порядку спадкування, за відсутністю 

правовстановлюючих документів», розроблене та 
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записане начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією. 

23 липня 2020 року розміщено на сторінці 

на Facebook Кам’янець-Подільського місцевого 

центру відео-роз’яснення на тему «Земельна 

реформа в Україні», розроблене та записане 

начальницею відділу «Новоушицьке бюро 

правової допомоги» Неборецькою Анастасією. 

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).  

31 липня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина організувала та провела у Skype-режимі 

конференцію на тему: «Земельна реформа в Україні». У заході прийняли участь 

особи, які перебувають на обліку у Чемеровецькій районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

10 серпня 2020 року розміщено на 

сторінці на Facebook Кам’янець-Подільського 

місцевого центру відеоролик на тему 

«Податкова знижка на навчання», розроблений 

та записаний фахівчинею місцевого центру 

Ганною Петрик, в якому вона роз’яснила 

вимоги для отримання знижки та перелік 
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необхідних документів.  

12 серпня 2020 року з нагоди 

відзначення Міжнародного дня молоді 

розміщено на сторінці на Facebook 

Кам’янець-Подільського місцевого центру 

відеоролик на тему «Хто має право на 

соціальну стипендію в 2020 році?», 

розроблений та записаний фахівчинею 

місцевого центру Ганною Петрик.  

18 серпня 2020 року розміщено на сторінці на Facebook Кам’янець-

Подільського місцевого центру відеоролик на 

тему «Поділ майна подружжя», розроблений та 

записаний фахівчинею місцевого центру 

Аліною Задорожною, в якому вона розповідає 

про майно та кошти, які підлягають та не 

підлягають поділу при розлученні.  

27 серпня 2020 року юристка відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» Катерина Помазова провела 

інформаційний захід із колективом Чемеровецького районного військового 

комісаріату щодо виплати грошової компенсації за відпустку 

військовослужбовцям.  

28 серпня 2020 року розміщено на 

сторінці на Facebook Кам’янець-Подільського 

місцевого центру відеоролик на тему 

«Конституційні права і свободи людини і 

громадянина», розроблений та записаний 

фахівчинею місцевого центру Ганною Петрик, 

в якому вона розповіла про основні права та 

свободи людини і громадянина, які закріплені в 

Конституції України.  
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07 вересня 2020 року директор Кам’янець-Подільського місцевого центру 

Валентин Бартиш та юристка центру Ганна Петрик організували та провели 

правову бесіду з трудовим колективом Кам’янець-Подільського центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. Під час зустрічі юристи говорили про 

особливості пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину».  

07 вересня 2020 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру 

Ганна Петрик організувала та провела правову бесіду з трудовим колективом 

бібліотеки-філії № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС. Юристка говорила про права 

ромської національної меншини в Україні.  

10 вересня 2020 року розміщено на сторінці на Facebook Кам’янець-

Подільського місцевого центру відеоролик на 

тему «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення», 

розроблений та записаний фахівчинею 

місцевого центру Ганною Петрик, в якому 

вона розповіла про особливості та умови 

участі у пілотному проекті «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», що 

реалізується на базі системи безоплатної правової допомоги. Його головна мета – 

максимально раннє виведення дітей із кримінального процесу та ресоціалізація їх 

у суспільне життя.  

17 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру 

інформували мешканців 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. Слід зазначити, що директор центру 

Валентин Бартиш окремо наголосив на особливості приватизації та спадкування 

земельної ділянки. Ганна Петрик розповіла про право осіб на безоплатну 
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первинну та вторинну правову допомогу. Крім того, повідомила про можливість 

отримати консультацію на платформі правових консультацій «WikiLegalAid». 

18 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру 

інформували мешканців Жванецької 

сільської об’єднаної територіальної 

громади про проєкт «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». Про право осіб на 

безоплатну первинну правову допомогу 

розповіла юристка місцевого центру 

Ганна Петрик. Вона також надала перелік 

документів, потрібних для реалізації права на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Юристка місцевого центру Аліна Задорожна під час міні-лекції на 

тему: «Спадщина: як правильно прийняти?» пояснила присутнім, куди звертатися, 

щоб отримати спадщину, що робити, якщо спадкоємець пропустив строк на 

прийняття спадщини, які документи має подати особа нотаріусу для того, щоб 

отримати свідоцтво про право на спадщину за 

законом, та інше. 

22 вересня 2020 року про види та 

ознаки булінгу розповіла юристка місцевого 

центру Ганна Петрик студентам 1-го курсу 

Кам’янець-Подільського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну. Зокрема під час 

лекції фахівчиня нагадала, що за цькування 

передбачення адміністративна відповідальність – 

штраф та громадські роботи. 

23 вересня 2020 року задля реалізації 

програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» фахівці місцевого 
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центру здійснили виїзд у Староушицьку селищну об’єднану територіальну 

громаду. Директор центру Валентин Бартиш під час виїзду роз’яснював порядок 

приватизації земельної ділянки, порядок укладення та реєстрації договору оренди 

земельної ділянки, інформував про право на отримання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. Також присутніх поінформували 

про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, процедуру отримання 

такої допомоги. 

25 вересня 2020 року юристка Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катерина Помазова організувала та провела семінар на тему: «Запобігання та 

протидія булінгу в навчальних закладах» для студентів І курсу Чемеровецького 

медичного коледжу. 

25 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

метою реалізації програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» відвідали Орининську сільську раду. Валентин Бартиш  

роз’яснював порядок приватизації земельної ділянки, порядок укладення та 

реєстрація договору оренди земельної ділянки та пояснив про право на отримання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

28 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру 

під час правопросвітницького заходу 

мешканцям села Кадиївці розповідали 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. Також роз’яснив, що право власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення зможуть набувати громадяни України, 

юридичні особи України, територіальні громади та держава. До того ж фахівці 

місцевого центру провели анкетування учасників правопросвітницького заходу, 

щоб визначити рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного законодавства, а 
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також типові проблемні у сфері земельного права. 

29 вересня 2020 року здійснювався виїзд в 

межах програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» на базі 

Княжпільської сільської ради. Директор та 

юристи центру провели правопросвітницький 

захід для жителів с. Княжпіль на тему: «Цільове 

призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна 

правова допомога в Україні». Традиційно представники системи БПД розповіли 

про право на безоплатну правову допомогу та  хто має право на первинну та 

вторинну правову допомогу, які документи слід надати, щоб отримати таку 

допомогу. 

30 вересня 2020 року на базі Грушківського старостинського округу 

Староушицької селищної ОТГ в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» працювала робоча 

група, у складі якої – фахівці системи безоплатної 

правової допомоги Валентин Бартиш, Ганна Петрик, 

Рибак Ігор, Аліна Задорожна та Артем Рябий. 

Додатково розповіли про пільги та гарантії щодо 

захисту трудових прав жінок та матерів в Україні. 

Також присутнім роз’яснено про безоплатну правову 

допомогу, порядок звернення для отримання первинної та вторинної правової 

допомоги. 

Окрім цього, у регіонах систематично проводились вуличні інформування з 

метою підвищення правової обізнаності населення, а також інформування 

населення про роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД 

та бюро правової допомоги. 
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Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги для 

налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

15 липня 2020 року юристка місцевого центру Ганна Петрик та голова 

територіальної організації УТОГ під час робочої зустрічі обговорили загальні 

положення меморандуму про співпрацю та взаємодію в частині забезпечення 

захисту прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством України, для 

осіб з інвалідністю зі слуху, спрощення їх доступу до отримання якісної 

безоплатної правової допомоги. 

20 липня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 

юристка місцевого центру Ганна Петрик провела правову бесіду на тему: 

«Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». Особам, які 

перебувають на обліку і установі юристка центру розповіла, що потреба в 

правозахисному механізмі зростає, коли 

права порушуються.  

28 липня 2020 року начальник  відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігор 

Кочмарський та начальник Дунаєвецького 

районного сектору філії ДУ «Центр 
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пробації» у Хмельницькій області за допомогою скайп-зв’язку провели робочу 

зустріч стосовно організації та проведення спільних заходів в умовах карантину 

для осіб, які перебувають на обліку в центрі пробації.  

03 серпня 2020 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський спільно з начальником Дунаєвецького районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області провели скайп нараду 

щодо організації проведення спільних заходів на вересень місяць 2020 року та 

узгодження графіку прийому громадян. 

22 вересня 2020 року юрист Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігор 

Кочмарський провів лекцію для громадян, які 

перебувають на обліку у Дунаєвецькому 

районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у 

Хмельницькій області на тему: «Адміністративна 

відповідальність за перебування в громадському 

місці в стані алкогольного сп’яніння» за 

допомогою скайп-зв’язку. Традиційно розповів 

про можливість отримати безоплатну правову 

допомогу.  

 

Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії системи 

БПД 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та 

роботи Кам’янець-Подільського місцевого центру 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 48 

інформаційних матеріалів щодо функціонування та роботи Кам’янець-

Подільського МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних 
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виданнях «3849», «Подолянин», «20 хвилин м. Кам’янець-Подільський». 

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. 

Партнери в своїх коротких виступах подякували юристам центру за 

співпрацю та зауважили, що державна безоплатна правова допомога – важливий 

інструмент, за допомогою якого люди, насамперед вразливі категорії населення, 

можуть вирішувати свої юридичні проблеми. 

З нагоди річниці фахівці центру та адвокати, які співпрацюють з системою 

безоплатної правової допомоги на території обслуговування Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, отримали подяки та грамоти за сумлінну працю, високий 

професіоналізм, якісне надання юридичної допомоги населенню. 

01 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849», на веб-сайті та на сторінці на Facebook Кам’янець-Подільської міської 

ради та на веб-сайтах Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації та 

Колибаївської ОТГ розміщено інтерв’ю 

директора центру Валентина Бартиша з нагоди 

5-ї річниці утворення місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

03 липня 2020 року в газеті 
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«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.  

08 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайтах Кам’янець-

Подільської міської ради та Колибаївської ОТГ та в Інтернет виданні «3849» 

розміщено статтю на тему: «Встановлення факту 

родинних відносин». 

09 липня 2020 року в газеті «Подільські вісті» 

надруковано інтерв’ю директора центру Валентина 

Бартиша з нагоди 5-ї річниці утворення місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

10 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на сторінці на Facebook 

Слобідсько-Кульчієвецької Громади розміщена стаття на тему: «Встановлення 

факту родинних відносин». 

14 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті 

Колибаївської ОТГ розміщено новину про проведення онлайн-фотоконкурсу 

«Правова допомога поруч». 

14 липня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на веб-сайті Дунаєвецької міської ради 

розміщена стаття на тему: «Українці отримали можливість змінювати адресу 

голосування, у тому числі й онлайн». 

14 липня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на веб-сайті Дунаєвецької районної державної 

адміністрації розміщена стаття на тему: «Як змінити виборчу адресу, щоб 

проголосувати на місцевих виборах не за місцем реєстрації?». 

15 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
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надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті Кам’янець-

Подільської міської ради, в Інтернет виданні «3849» та на сторінці на ФБ 

Слобідсько-Кульчієвецької Громади розміщено новину про проведення онлайн-

фотоконкурсу «Правова допомога поруч». 

16 липня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті Кам’янець-

Подільської районної державної адміністрації розміщено статтю на тему: 

«Встановлення факту родинних відносин». 

18 липня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено оголошення про онлайн фото-конкурс «Правова 

допомога поруч».  

24 липня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Отримання лікарняних на період 

карантину».  

 

29 липня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайті Чемеровецької селищної ради 

розміщено оголошення про проведення онлайн-фотоконкурсу «Правова допомога 

поруч». 

31 липня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на веб-сайтах Дунаєвецької міської ради та 

Дунаєвецької районної державної адміністрації розміщена стаття на тему: 

«Співпраця з органами «Пробації» в умовах карантину продовжується». 

07 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«Подолянин» розміщено статтю на тему: «Як встановити родинні зв’язки?». 

14 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті 
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Колибаївської ОТГ розміщено статтю на тему: «Повернути частину грошей 

витрачених на оплату навчання – можливо!». 

17 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено статтю на тему: «За яких умов повертаються кошти за оплату 

навчання». 

17 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті та на 

сторінці на Facebook Кам’янець-Подільської міської ради та на сторінці на ФБ 

Слобідсько-Кульчієвецької Громади розміщено статтю на тему: «Повернути 

частину грошей витрачених на оплату навчання – можливо!». 

20 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті 

Колибаївської ОТГ та на сторінці на Facebook Слобідсько-Кульчієвецької 

Громади розміщено оголошення «Система БПД проводить Instagram-челендж до 

Дня Незалежності». 

21 серпня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено оголошення «Система БПД проводить Instagram-челендж 

до Дня Незалежності». 

23 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на сторінці на 

Facebook Кам’янець-Подільської міської ради розміщено оголошення «Система 

БПД проводить Instagram-челендж до Дня Незалежності». 

25 серпня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на сайті Новоушицької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Розірвання договору дарування».  

01 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті 

Колибаївської ОТГ розміщено оголошення про роботу Кам’янець-Подільського 
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МЦ з надання БВПД. 

02 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті та на 

сторінці на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради розміщено оголошення про 

роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру. 

03 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщено оголошення про роботу Кам’янець-Подільського місцевого 

центру. 

04 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті 

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації розміщено оголошення 

про роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру. 

04 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайтах 

Колибаївської ОТГ та Кам’янець-Подільської міської ради розміщена стаття 

(успішна практика) на тему: «Допомогли стягнути з підприємства заборговану 

винагороду». 

04 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«Подолянин» та на сторінці на Facebook «Подолянин Кам’янець-Подільський» 

розміщена стаття (успішна практика) на тему: «Стягнули борг із підприємства». 

04 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в Інтернет виданні 

«3849» розміщена стаття (успішна практика) на тему: «Кам’янець-Подільський 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги допоміг стягнути з 

підприємства заборговану винагороду». 

16 вересня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на веб-сайті та на 

сторінці на Facebook Кам’янець-Подільської міської ради розміщено статтю на 
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тему: «На Хмельниччині діє пілотний проєкт «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»». 

29 вересня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на сайті Чемеровецької районної ради 

розміщено статтю на тему: «Відновлення документів на спадкове майно». 

06 серпня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною 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 та 

Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості. 

 

[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 01.07.2020р. по 30.09.2020р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі 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.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

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

01.07.2020 р. по 30.09.2020 р. працівники Кам’янець-Подільського місцевого 

центру брали участь у навчальних вебінарах з правових питань, організованих 

Координаційним центром з надання правової допомоги та мережею правових 

клубів PRAVOKATOR. 
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Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.07.2020р. по 30.09.2020р. 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. 

28 серпня 2020 року проведено семінар з адвокатами в онлайн режимі на 

тему: «Роз’яснення адвокатам змін внесених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2020 року № 660 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 214 року № 465». 

 

[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 

04 серпня 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 Службою у справах дітей Кам’янець-
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Подільської районної державної адміністрації. 

04 серпня 2020 року фахівчиня 

місцевого центру Ганна Петрик та 

начальник Служби у справах дітей 

Кам’янець-Подільської районної державної 

адміністрації Андрій Мишевський в рамках 

підписаного меморандуму про співпрацю 

обговорили комплекс заходів правового та 

організаційного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної 

правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги. 

10 вересня 2020 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський прийняв участь у засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини при Дунаєвецькій РДА. На порядок денний засідання винесені 

наступні питання: доцільність 

зарахування дітей на цілодобове 

перебування до закладів, які здійснюють 

інституційний догляд та виховання дітей; 

затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди для 

соціального захисту неповнолітніх, які проживають у сім’ях, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; затвердження індивідуальних планів 

неповнолітніх, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих 

обставинах; надання дозволу на дарування житлового будинку з двома 

прилеглими ділянками, де зареєстрований та проживає неповнолітній. 

Усі винесені питання вивчені на відповідність 

чинному законодавству України. Акцентовано 

увагу на недопущенні порушення прав дітей при 

прийнятті відповідних рішень комісією.  

17 вересня 2020 року директор місцевого 

центру Валентин Бартиш інформував трудовий 
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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 
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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 
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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. 

28 вересня 2020 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський взяв участь у засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини при 

Дунаєвецькій РДА. На порядок денний 

засідання винесено наступні питання: 

 про доцільність зарахування дітей на 

цілодобове перебування до закладів, які 

здійснюють інституційний догляд та виховання дітей; 

 про перегляд індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які проживають в сім’ях, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

По усіх питання прийняті відповідні рішення.  

29 вересня 2020 року здійснювався виїзд в межах програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» на базі Княжпільської сільської 

ради. Юристи центру провели навчання для працівників, під час якого розповіли 

про право на безоплатну правову допомогу та  хто має право на первинну та 

вторинну правову допомогу, які документи слід надати, щоб отримати таку 

допомогу. 

29 вересня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія розробила та поширила методичні рекомендації 

для ОМС на тему: «Безоплатна передача 

земельної ділянки громадянам із земель 

державної і комунальної власності». 

30 вересня 2020 року на базі 
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Грушківського старостинського округу Староушицької селищної ОТГ в рамках 

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України» працювала робоча група. Юристка місцевого центру роз’яснила 

трудовому колективу про безоплатну правову допомогу, особливості захисту прав 

і свобод людини, порядок звернення для отримання первинної та вторинної 

правової допомоги.  

 

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 третього кварталу 2020 року Кам’янець-

Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової 

допомоги та бюро правової допомоги здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та 

забезпечено діяльність 20 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги.  

07 липня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина організувала роботу дистанційного пункту 

консультування в телефонному режимі на базі громадської приймальні 

Чемеровецької РДА. За правовою допомогою звернулося 3 громадян з питань 
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цивільного законодавства. 

10 липня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в телефонному режимі для осіб, які перебувають на 

обліку в  Чемеровецькому районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з 

питань житлового законодавства. 

28 липня 2020 року начальник відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігор Кочмарський спільно з 

начальником Дунаєвецького районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» у 

Хмельницькій області за допомогою 

скайп-зв’язку організували та провели 

прийом громадян, які перебувають на 

обліку в центрі пробації. У присутніх громадян виникало ряд питань щодо 

порядку сплати орендної плати за користування земельною ділянкою на умовах 

передбачених договорами оренди землі, порядок та умови розірвання шлюбних 

відносин, а також виконання рішень суду стосовно суспільно корисних робіт у 

зв’язку з невчасною сплатою аліментних зобов’язань. Усі отримали відповідні 

роз’яснення та консультації.  

30 липня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною організовано роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в телефонному режимі на базі Чемеровецької районної 

ради. За правовою допомогою звернулося 2 громадян з питань земельного 

законодавства. 

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом липня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

09 липня 2020 року – на базі військової частини А 2738. 

13 липня 2020 року – на базі військової частини А 2300. 
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22 липня 2020 року – на базі військової частини А 2641. 

04 серпня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в телефонному режимі для осіб, які перебувають на 

обліку в Новоушицькому районному секторі філії державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області.  

12 серпня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в телефонному режимі для осіб, які перебувають на 

обліку в  Новоушицькому районному центрі зайнятості. 

25 серпня 2020 року юристка Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катерина Помазова організувала роботу дистанційного пункту консультування в 

телефонному режимі для громадян, які перебувають на обліку в Чемеровецькому 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань сімейного 

законодавства. 

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом серпня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

18 серпня 2020 року – на базі військової частини А 0480. 

26 серпня 2020 року – на базі військової частини А 4568. 

02 вересня 2020 року юристка Новоушицького бюро правової допомоги 

Анастасія Неборецька забезпечила роботу дистанційного пункту консультування 

в форматі онлайн для громадян, які перебувають на обліку у Новоушицькому 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

07 вересня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Анастасія Неборецька організувала дистанційний пункт 

консультування в онлайн режимі для громадян, які перебувають на обліку в 

Новоушицькому районному центрі зайнятості. 
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07 вересня 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.  

09 вересня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина організувала роботу дистанційного пункту 

консультування в онлайн форматі на базі громадської приймальні Чемеровецької 

РДА. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань сімейного 

законодавства. 

15 вересня 2020 року фахівчиня Чемеровецького бюро правової допомоги 

Помазова Катерина забезпечила роботу дистанційного пункту консультування 

громадян в телефонному режимі для осіб, які перебувають на обліку у 

Чемеровецькому районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з 

питань цивільного законодавства. 

17 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували виїзний прийом на 

базі Китайгородської сільської об’єднаної 

територіальної громади. Директор місцевого 

центру Валентин Бартиш поінформував 

мешканців громади про проєкт «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». Юристи центру Ігор Рибак, Аліна Задорожна та Артем 

Рябий надавали роз’яснення відповідно до чинного законодавства з питань, що 

цікавили мешканців громади. 

18 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського  місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги організували виїзний прийом 

на базі Жванецької сільської об’єднаної територіальної громади. Директор 
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місцевого центру Валентин Бартиш 

поінформував мешканців громади про 

проєкт «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

Принагідно фахівці центру Ігор Рибак, 

Аліна Задорожна та Артем Рябий надавали 

роз’яснення відповідно до чинного законодавства з питань, що цікавили 

мешканців громади.  

22 вересня 2020 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський та начальник Дунаєвецького 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» у 

Хмельницькій області провели прийом 

громадян, які перебувають на обліку в центрі 

пробації за допомогою скайп-зв’язку. За 

правовою допомогою звернулося 4 особи по 

питанню цивільного, пенсійного та адміністративного законодавства. По усіх 

питаннях надані відповідні роз’яснення та консультації.  

23 вересня 2020 року задля реалізації програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

фахівці місцевого центру відвідали 

Староушицьку селищну об’єднану 

територіальну громаду. Директор місцевого 

центру Валентин Бартиш роз’яснив жителям 

громади порядок приватизації земельної 

ділянки, порядок укладення та реєстрації 

договору оренди земельної ділянки, інформував про право на отримання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Принагідно 

юристи консультували мешканців громад у мобільних пунктах консультування, 

які працювали не тільки в приміщеннях рад, а ще й у відділеннях пошти, вулиці 

та інших установах. 
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25 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру 

реалізовуючи програму «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство України», консультували 

мешканців с. Оринин з питань земельного 

права на базі сільської ради. Директор 

центру Валентин Бартиш роз’яснював 

порядок приватизації земельної ділянки, порядок укладення та реєстрації 

договору оренди земельної ділянки та пояснив про право на отримання земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. Жителі села також 

цікавилися підставами та порядком нарахування аліментів, порядком зняття з 

реєстрації місця проживання тощо. На прикладах були зазначені найбільш 

актуальні типові питання, з якими звертаються громадяни за отриманням 

безоплатної вторинної правової допомоги та роз’яснено шляхи вирішення 

відповідних проблемних питань. 

28 вересня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліна Задорожна, Артем Рябий 

та Ігор Рибак консультували мешканців села Кадиївці у мобільних пунктах 

консультування. Громадяни отримали правове консультування з таких питань:  

1. Порядок отримання земельної 

ділянки учасником АТО. 

2. Порядок виправлення помилки в 

державному акті на землю.                        

3. Порядок стягнення аліментів на 

утримання непрацездатних батьків. 

4. Порядок оскарження заповіту. 

По завершенню заходу учасники отримали відповідні інформаційні буклети 

та плакати правової тематики. 

29 вересня 2020 року здійснювався виїзд 

в межах програми «Прискорення приватних 
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інвестицій у сільське господарство» на базі Княжпільської сільської ради. Під час 

роботи мобільного пункту роз’яснено ряд питань, з якими зверталися мешканці 

села зокрема: порядок оформлення спадщини на земельну ділянку порядок; 

порядок присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку; порядок 

отримання земельної ділянки для будівництва; сплата податку за користування 

земельною ділянкою; поновлення строків прийняття спадщини; додаткові 

відпустки  працівникам; протидія домашньому насильству. По завершенню 

заходу учасники отримали відповідні інформаційні буклети та плакати правової 

тематики. 

30 вересня 2020 року на базі Грушківського старостинського округу 

Староушицької селищної ради в рамках 

реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

працювала робоча група. Юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

організували консультування громадян з 

юридичних питань. Фахівці надавали роз’яснення з питань порядку спадкування 

земельної ділянки, порядку безоплатної приватизації земельної ділянки, 

виправлення помилки в державному акті на землю, припинення земельного 

сервітуту, порядку присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку. 

Присутні отримали вичерпні відповіді відповідно до чинного законодавства.  

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом вересня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

03 вересня 2020 року – на базі військової частини А 3631. 

08 вересня 2020 року – на базі військової частини А 3479. 

 

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

ефективною  
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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 онлайн режимі щодо 

розгляду актуальних питань діяльності: 02 липня 2020 року та 09 вересня 2020 

року.  

 

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 третього 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 01.07.2020 по 30.09.2020 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 

1335 звернень клієнтів, 1186 особам надано правову консультацію, 149 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 

872 783 89 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
238 203 35 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
108 99 9 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
117 101 16 0 

 Разом по МЦ 1335 1186 149 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, проведено 

видачу 62 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 90 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 – 291 (21,8%), сімейного – 196 (14,7%), спадкового – 156 (11,7%), 

житлового – 112 (8,4%), земельного – 102 (7,6%), соціального забезпечення – 97 

(7,3%),  пенсійного – 88 (6,6%), адміністративного – 87 (6,5%), трудового – 54 

(4%), з питань виконання судових рішень – 47 (3,5%), кримінального – 44 (3,3%), 

з інших питань – 25 (1,9%), податкового – 24 (1,8%), договірного – 8 (0,6%), та 

медичного – 4 (0,3%) права.  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 
Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал Разом 

1 соціальне забезпечення 70 60 97 227 

2 цивільне право 308 227 291 826 

3 житлове право 94 78 112 284 

4 сімейне право 214 116 196 526 

5 спадкове право 153 84 156 393 
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6 земельне право 111 50 102 263 

7 договірне право 15 5 8 28 

8 трудове право 62 52 54 168 

9 адміністративне право 50 86 87 223 

10 виконання судових рішень 22 17 47 86 

11 пенсійне право 69 53 88 210 

12 податкове право 20 28 24 72 

13 кримінальне право 34 14 44 92 

14 медичне 0 0 4 4 

15 неправове питання  0 0 0 0 

16 інші питання 23 11 25 59 

Разом 1245 881 1335 3461 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 

71 (47%), ветеранам війни – 44 (29,1%) та особам з інвалідністю – 32 (21,2%) 

тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 20 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 131 особа, в тому числі 75 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 56 осіб –  до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 11 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 67 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 48 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 15 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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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 
7/75 8/28 7 37 0 38 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 2/6 2 9 15 4 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 6/14 1 9 0 2 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 4/8 1 12 0 4 

Всього 7/75 20/56 11 67 15 48 

 


