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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 четвертого кварталу 2020 року Кам’янець-Подільським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відділами бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, 

зокрема, у форматі онлайн. 

06 жовтня 2020 року з метою набуття 

знань у сфері протидії домашньому 

насильству, для учнів ДНЗ «Подільський 

центр ПТО» юристка Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Ганна Петрик провела виховну годину. Під 

час заходу присутні змогли більше дізнатись про характерні ознаки домашнього 

насильства, такі як: систематичність вчинення дій, завдання шкоди, вчинення 

особами, яких об’єднує спільний побут, права та обов’язки, а також місце 

проживання. Фахівчиня окремо наголосила на законодавство України з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема, спеціальні заходи, які 

можуть бути застосовані до кривдника та порядок їх застосування.  

06 жовтня 2020 року на базі Нестеровецького старостинського округу 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців 

села про проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
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господарство». Для мешканців села проведено 

семінар на тему: «Цільове призначення 

земельних ділянок. Зміна цільового 

призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні». Зокрема, юристи роз’яснили 

присутнім про правочини з земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення. Слід зазначити, що окремо, під 

час бесіди наголошено на особливості приватизації та спадкування земельної 

ділянки.  

07 жовтня 2020 року лекції на тему: 

«Закон і відповідальність – все, що потрібно 

знати про домашнє насильство» 

організувала юристка місцевого центру 

Ганна Петрик для студентів 1-го та 2-го 

курсів Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій 

Кам’янець-Подільського податкового інституту, а також учнів ДНЗ «Подільський 

центр ПТО». Виступаючи перед студентами, Ганна Петрик пояснила, що 

відповідно до статті 1261 КК України домашнє насильство – умисне систематичне 

вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводять до фізичних або 

психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи. Відтак 

переглянули відеоролик «Наслідки 

домашнього насильства» та 

обговорили наслідки агресивної 

поведінки кривдника для суспільства, проаналізували різні життєві ситуації та 

надали їм правову оцінку. Підлітки дізналися про спеціальні заходи, що 

здійснюються  у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема 
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про терміновий заборонний припис та обмежувальний припис; взяття на 

профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; 

направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Насамкінець 

Ганна Петрик розповіла про право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу і роз’яснила, як реалізувати це гарантоване державою право, 

гарантоване державою. 

08 жовтня 2020 року семінар на тему: 

«Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх осіб» організувала та провела для 

студентів 4-х курсів Фахового коледжу економіки, 

права та інформаційних технологій Кам’янець-

Подільського податкового інституту юристка 

Ганна Петрик.  

09 жовтня 2020 року на базі Миньковецького старостинського округу 

юристи місцевого центру організували виїзний прийом громадян. Директор 

центру Валентин Бартиш поінформував мешканців громади про проект 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Фахівчиня центру Ганна Петрик розповіла присутнім про право на безоплатну 

первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

13 жовтня 2020 року для мешканців с. Стара 

Гута юристи Кам’янець-Подільського МЦ з надання 

БВПД організували та провели правопросвітницькі 

заходи в рамках проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

Фахівчиня центру Ганна Петрик провела семінар на 

тему: «Захист прав на земельну ділянку у досудовому 

порядку. Безоплатна правова допомога в Україні».  

13 жовтня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина з нагоди відзначення 14 жовтня «Дня захисника 
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України» організувала робочу зустріч  із військовим комісаром Чемеровецького 

районного військового комісаріату з метою роз’яснення військовослужбовцям 

їхніх прав та обов’язків, зокрема пільг, які передбачені чинним законодавством. 

16 жовтня 2020 року фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: Валентин Бартиш, Ганна Петрик, Ігор 

Рибак, Аліна Задорожна та Ігор Кочмарський в 

рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство 

України» провели  правопросвітницькі заходи для 

мешканців села Балин. Фахівці місцевого центру роз’яснили порядок приватизації 

земельної ділянки, порядок укладення та реєстрація договору оренди земельної 

ділянки та пояснили про право на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства. Насамкінець, юристи зауважили, що 25 жовтня в 

Україні відбудуться місцеві вибори. Тому, роз’яснили права виборців та 

передбачену за підкуп виборця відповідальність.  

20 жовтня 2020 року на базі 

Тинянського старостинського округу юристи 

місцевого центру в рамках програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» провели ряд 

правопросвітницьких заходів. Для жителів 

села проведено семінар на тему: «Цільове 

призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна 

правова допомога в Україні». Присутні дізналися, що згідно з положеннями 

Земельного кодексу, власник земельної ділянки чи землекористувач може 

вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть, якщо ці 

порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, а 

також на відшкодування завданих збитків. Також зазначили, що захист прав на 

землю відбувається в адміністративному та судовому порядку. Принагідно 
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учасники заходу дізналися про алгоритм отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги окремими категоріями громадян. При цьому юристи 

наголосили, що громадяни України – власники земельних ділянок, які 

проживають у сільській місцевості, мають змогу отримати таку допомогу для 

вирішення проблем у сфері земельного права. 

22 жовтня 2020 року жителів 

Ставищенського старостинського округу 

поінформовано про програму «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство 

України». Для мешканців села проведено 

семінар на тему: «Захист прав на земельну 

ділянку у досудовому порядку. Безоплатна 

правова допомога в Україні». Окрім того, поінформовано про право на безоплатну 

первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

23 жовтня 2020 року розміщено на 

сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відео-роз’яснення 

на тему «Місцеві вибори. Що необхідно знати», 

розроблене та записане начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією. 

26 жовтня 2020 року юристи місцевого центру здійснили черговий виїзд до 

Гуківської ОТГ в межах реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство України». Для мешканців села організовано семінар на 

тему: «Цільове призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні» Насамперед, присутнім детально 

розповіли про види цільового призначення земель. Далі роз’яснили, що 

відповідно до частини 1 статті 20 Земельного кодексу України зміна цільового 
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призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх 

відведення. Також, пояснили, що зміна цільового призначення земельних ділянок 

державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих 

ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 Земельного кодексу України. 

27 жовтня 2020 року юристка 

Чемеровецького бюро правової допомоги 

Помазова Катерина прийняла участь у 

круглому столі на базі Чемеровецької 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості спільно із соціальними 

партнерами такими як центр соціальної служби сім’ї та молоді, Чемеровецький 

районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. Темою обговорення стала легальна зайнятість, оскільки як свідчить 

статистика саме за період дії загальнонаціонального карантину збільшилась 

чисельність тіньового працевлаштування. Мета даного заходу – надання 

роз’яснення про послуги служби зайнятості як роботодавцю так і працівнику, а 

також щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті в правовий 

спосіб. В ході проведення заходу розповсюджено інформаційні буклети. 

28 жовтня 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

організовано правопросвітницькі заходи. Група 

юристів у складі: Валентина Бартиша, Ігоря 

Рибака, Ганни Петрик, Аліни Задорожної, 

Помазової Катерини  працювали на базі 

Жердянського старостинського округу. Для 

мешканців села фахівці провели семінар на 

тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 
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Безоплатна правова допомога в Україні» та розповіли про різновиди правочинів 

щодо земельних ділянок с/г призначення, а саме:  

 Односторонні (дарування, спадкування за заповітом, добровільна 

відмова)  

 Двосторонні (купівлі-продажу, міни, оренди та суборенди, емфітезису, 

сервітуту, застави (іпотеки), спільного обробітку, інвестиційний договір, договір 

про спільну діяльність, договір підряду тощо). 

Також роз’яснили які правочини можуть бути недійсними, неукладеними 

або  нікчемними. 

30 жовтня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина прийняла участь у круглому столі на тему: 

«Реєстрація місця проживання» на базі Чемеровецького районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

30 жовтня 2020 року фахівчинею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною проведено інформаційну годину для учнів 6-го 

класу Чемеровецького НВК №2 на базі Чемеровецької районної дитячої 

бібліотеки на тему: «Кібербулінг в дитячому середовищі». Під час заходу 

присутнім роз’яснено як протидіяти цькуванню та куди звертатися за допомогою. 

Окрім того, особливу увагу зосереджено на адміністративній відповідальності за 

вчинення булінгу. 

30 жовтня 2020 року у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

робоча група у складі юристів Кам’янець-

Подільського місцевого центру Валентина 

Бартиша, Ганни Петрик, Ігоря Рибака, Аліни 

Задорожної, Катерини Помазової відвідали с. 

Зарічанка та провели семінар для мешканців 

села. Окрім того, інформували присутніх про право на безоплатну первинну 

правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  
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02 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

в рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» працювали на базі Кормильчанського старостинського 

округу. Для жителів с. Кормильча фахівці підготували семінар на тему: «Захист 

прав на земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в 

Україні». Фахівці зазначили, що відповідно до ч.2 ст. 152 Земельного кодексу 

України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення 

будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з 

позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих 

збитків. Також розповіли про способи захисту прав на земельні ділянки.  

03 листопада 2020 року розміщено на сторінці на ФБ Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

відео-роз’яснення на тему «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», 

розроблене та записане начальницею відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» 

Неборецькою Анастасією. 

04 листопада 2020 року для осіб, які перебувають на обліку Кам’янець-

Подільської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості 

проведено вебінар на тему: «Протидія домашньому насильству». Юристка центру 

Ганна Петрик говорила про Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» та про основні його організаційно-правові засади 

запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації 

державної політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, спрямовані на 

захист прав та інтересів осіб, які постраждали 

від такого насильства. Також поінформувала 

безробітних про відповідальність за вчинення 

домашнього насильства. 
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04 листопада 2020 року з огляду новацій законодавства щодо земельних 

правовідносин та в рамках реалізації програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» фахівці місцевого центру організували виїзд 

у с. Кугаївці. Під час спілкування з місцевими жителями юристи надавали 

роз’яснення з таких питань: встановлення меж 

земельної ділянки, дострокове розірвання 

договору оренди земельної ділянки, безоплатне 

отримання земельної ділянки, встановлення 

факту належності правовстановлюючого 

документу, порядок прийняття спадщини, пільги 

учасникам АТО.  

05 листопада 2020 року під час вебінару на тему: «Протидія домашньому 

насильству» для громадян, які перебувають на обліку Кам’янець-Подільського 

міського центру зайнятості юристка місцевого центру Ганна Петрик 

поінформувала куди слід звертатися у випадках домашнього насильства, 

розповіла про такі заходи як терміновий заборонний припис та обмежувальний 

припис, в чому їх правова природа, ким виносяться та які заходи передбачають 

для кривдників. Також вона роз’яснила можливості системи безоплатної правової 

допомоги для жертв домашнього насильства. 

06 листопада 2020 року у межах програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» робоча група у складі фахівців Кам’янець-

Подільського місцевого центру Валентина Бартиша, Ігоря Рибака, Ганни Петрик, 

Аліни Задорожної, Помазової Катерини здійснила виїзд до с. Черче 

Чемеровецького р-н. Для жителів села організовано семінар на тему: «Захист прав 

на земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в 

Україні». Присутні дізналися про можливості вирішення земельних спорів в 

позасудовому порядку. Також юристи центру роз’яснили способи захисту прав на 

земельні ділянки та поінформували присутніх про відповідальність органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права 

власності на землю. 
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10 листопада 2020 року юристи місцевого центру продовжують 

реалізовувати програму «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство». Відтак, для мешканців с. 

Ямпільчик проведено декілька 

правопросвітницьких заходів з метою 

підвищення правової обізнаності  сфері 

земельних відносин. Жителі села  дізналися про порядок безоплатної передачі 

ділянок громадянам із земель державної та комунальної власності, порядок 

укладення й реєстрації договору оренди земельної ділянки та право на земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства.  

13 листопада 2020 року на базі Кучанського старостинського округу 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ інформували мешканців села про проект 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Для 

мешканців села проведено семінар на тему: «Цільове призначення земельних 

ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». 

17 листопада 2020 року на базі Глібівського старостинського округу 

інформували про проект «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Юристи центру організували 

семінар для мешканців села на тему: «Захист 

прав на земельну ділянку у досудовому порядку. 

Безоплатна правова допомога в Україні». 

Присутні дізналися про способи захисту, які гарантує чинне законодавство 

України. Фахівці розповіли, що Земельний кодекс України гарантує і забезпечує 

фізичним і юридичним особам рівні умови і способи захисту права власності та 

права користування на конкретні земельні ділянки.  

19 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у межах програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» організували виїзд 
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в с. Заміхів Новоушицького району. Мешканці села під час семінару: «Цільове 

призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення» дізналися, що 

зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної 

власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу 

цих ділянок у власність або надання у 

користування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 Земельного кодексу 

України.  Також фахівці центру детально 

роз’яснили порядок зміни цільового призначення 

земельної ділянки.  

20 листопада 2020 року на базі Ставчанського старостинського округу 

організовано правопросвітницькі заходи для мешканців села. Юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання БВПД інформували присутніх про 

проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Також для жителів с. Стара Гута проведено семінар на тему: «Захист прав на 

земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в Україні». 

23 листопада 2020 року в межах реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України» для мешканців села 

Струга організовано семінар на тему: «Цільове призначення земельних ділянок. 

Зміна цільового призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». 

Присутнім детально розповіли про види цільового призначення земель. Також 

фахівці центру пояснили, що зміна цільового призначення земельних ділянок 

державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих 

ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 Земельного кодексу України. 
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24 листопада 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» юристи місцевого 

центру у складі: Валентина Бартиша, Ігоря Рибака, Ганни Петрик, Аліни 

Задорожної, Неборецької Анастасії працювали на базі Вільховецького 

старостинського округу. Для жителів с. Вільховець проведено семінар: «Цільове 

призначення земельних ділянок. Зміна цільового призначення. Безоплатна 

правова допомога в Україні». Присутніх поінформовано про право на безоплатну 

первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

24 листопада 2020 року 

юристка Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомого Аліна Задорожна брала 

участь у заході, який відбувся в межах 

проєкту МОМ «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в умовах децентралізації у 

Вінницькій та Хмельницькій областях» за підтримки Міністерства закордонних 

справ Королівства Норвегія та USAID.  

25 листопада 2020 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський спільно з завідувачем 

відділення соціальної профілактики, адаптації 

та надання адресної допомоги КУ 

Дунаєвецької міської ради, фахівцем із 

соціальної роботи, психологом та начальником 

Дунаєвецького районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» у Хмельницькій області 

провели виховний захід для учнів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству, відповідальність».  
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26 листопада 2020 року під час робочої зустрічі фахівчиня місцевого 

центру Ганна Петрик та заступник з виховної роботи медичного коледжу Наталія 

Чернецька розробляли план заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 

27 листопада 2020 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський спільно з завідувачем 

відділення соціальної профілактики, адаптації 

та надання адресної допомоги КУ 

Дунаєвецької міської ради, фахівцем із 

соціальної роботи, психологом та 

начальником Дунаєвецького районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області провели виховний 

захід на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству, 

відповідальність» для учнів Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія».  

30 листопада 2020 року фахівчиня центру Ганна Петрик організувала та 

провела правову бесіду на тему: «Протидія 

домашньому насильству» для трудового 

колективу  бібліотеки-філії №2 Кам’янець-

Подільської МЦБС. Ганна Петрик роз’яснила 

присутнім основні положення Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» та розповіла про відповідальність, яка передбачена чинним 

законодавством за вчинення домашнього насильства. 

30 листопада 2020 року для студентів Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу юристка місцевого центру провела правову бесіду на тему: «Протидія 

булінгу в студентському середовищі», адже 

однією з найбільш актуальних проблем серед 

підлітків є цькування. Насамперед, юристка 

роз’яснила присутнім що таке булінг, 

розповіла про характерні риси жертви та 
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пояснила, як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу. Крім того, говорили про 

відповідальність за вчинення булінгу.  

02 грудня 2020 року проведено правову бесіду з учнями ДНЗ «Подільський 

центр ПТО» на тему «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». Насамперед,  Ганна 

Петрик  поінформувала присутніх про систему 

безоплатної правової допомоги, порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної  

правової допомогу. Далі  розповіла про поняття 

домашнього насильства, його види, відповідальність, форми та найпоширеніші 

причини виникнення, серед яких – впевненість кривдника у безкарності через 

замовчування жертвою випадків агресії. 

02 грудня 2020 року фахівчиня Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД Ганна Петрик  для студентів 1-го 

курсу Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу провела правову бесіду «Протидія 

домашньому насильству». Під час заходу 

присутні дізнались, що таке домашнє насильство, 

які існують його види, а також способи протидії 

цьому негативному явищу. Окрім того, фахівчиня повідомила, що особи які 

постраждали від домашнього насильства мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу за рахунок держави. 

02 грудня 2020 року юристка місцевого центру обговорила з студентами 2-

го курсу Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу, що таке домашнє насильство, які його 

види, основні ознаки домашнього насильства та 

способи його подолання. Фахівчиня розповіла, що 

особи, які постраждали від домашнього насильства 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто захист своїх 

інтересів у суді за кошти держави. 
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02 грудня 2020 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі Залісецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дунаєвецької міської ради для учнів організовано та 

проведено лекцію «Запобігання та протидія 

домашньому насильству, відповідальність».  

02 грудня 2020 року начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським на базі 

Чаньківської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької 

міської ради для учнів організовано та проведено 

лекцію «Запобігання та протидія домашньому 

насильству, відповідальність».  

03 грудня 2020 року на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості організовано вебінар на тему: 

«Права осіб з обмеженими можливостями».  Насамперед Ганна Петрик розповіла 

про процедуру отримання безоплатної вторинної правової допомоги, та як 

скористатися безоплатною первинною 

правовою допомогою. Зокрема впродовж усієї 

розмови, присутні підносили ряд питань, що 

стосувалися не тільки наявності прав, а й їх 

реалізації. Особливо питання стосувалися пільг, 

проблема полягала в самій процедурі 

отримання, перешкоди що супроводжують людей з особливими потребами.  

03 грудня 2020 року для студентів 3-го курсу Кам’янець-Подільського 

медичного коледжу організовано правову бесіду 

на тему: «Протидія булінгу в студентському 

середовищі». Ганна Петрик ознайомила присутніх 

з поняттям «булінг», його видами та проявами, 

зокрема спільно з студентами розвивали навички 

конструктивного вирішення конфліктних 
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ситуацій, толерантного спілкування задля уникнення проявів булінгу в 

підлітковому середовищі. Слід зазначити, що мета заходу полягала у тому, аби 

ознайомити аудиторію з порадами як уникнути булінгу та розповісти, куди/до 

кого можна звернутися, якщо опинилися або стали свідками ситуації булінгу. 

03 грудня 2020 року начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі Іванковецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Дунаєвецької міської ради для учнів 

організовано та проведено лекцію «Запобігання 

та протидія домашньому насильству, відповідальність».  

03 грудня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катерина Помазова прийняла участь у круглому столі «Права осіб з 

інвалідністю» на базі Чемеровецької районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Під час заходу обговорили, які права передбачені 

законодавством для осіб з інвалідністю. 

03 грудня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазовою Катериною прийнято 

участь у семінарі для осіб, які перебувають на 

обліку Чемеровецької районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. Під 

час заходу обговорили механізм захисту 

постраждалих від домашнього насильства.  

07 грудня 2020 року юристка місцевого центру Ганна Петрик провела 

виховну годину на тему «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» 

для студентів  Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу. Фахівчиня розповіла, що означають 

поняття «секстинг», «кібербулінг» та «онлайн-

грумінг». Крім того, присутні дізналися, як 

вберегти себе в мережі від таких явищ та що 

робити, якщо проблема уже існує.  Юристка 
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наголосила, що в сучасних умовах саме Інтернет щораз частіше стає джерелом 

небезпеки, наслідки якої не обмежуються втратою грошей чи особистих паролів у 

соціальних мережах, а можуть вартувати здоров’я та майбутнього. На завершення 

зустрічі студенти переглянули відео на тему лекції та обговорили наслідки, які 

можуть мати дії злочинних угрупувань для неповнолітніх осіб, що не уявляють 

свого життя без Інтернету. 

07 грудня 2020 року юристка 

Чемеровецького бюро правової допомоги Помазова 

Катерина провела тренінг для медичного персоналу 

КНП «Чемеровецька районна лікарня» щодо 

захисту прав медичних працівників під час пандемії 

COVID-19.  

08 грудня 2020 року проведено правову бесіду на тему: «Цивільна, 

адміністративна і кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» для майбутніх медичних 

працівників Кам’янець-Подільського медичного 

коледжу. Під час заходу обговорили порушення та 

відповідальність неповнолітніх. Фахівчиня центру 

Ганна Петрик розповіла, що найпоширенішими злочинами залишаються 

крадіжки, тобто майнові злочини, які складають більшість серед усіх злочинів, 

скоєних підлітками.  

08 грудня 2020 року студенти Кам’янець-Подільського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну під час 

правової бесіди на тему: «Протидія домашньому 

насильству» дізналися про алгоритмі дій в 

ситуації домашнього насильства. Ганна Петрик 

поінформувала присутніх про захист прав 

постраждалих, інструменти надання допомоги 

особам, постраждалим від насильницьких дій, про установи, в які можна 

звернутися по допомогу та  телефони гарячих ліній.  
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08 грудня 2020 року для кураторів груп 

Кам’янець-Подільського медичного коледжу юристка 

місцевого центру провела правову бесіду на тему: 

«Порядок реагування на випадки булінгу та 

відповідальність осіб причетних до булінгу». Ганна 

Петрик говорила з викладачами про невідкладні заходи для припинення 

небезпечного впливу, про порядок повідомлення випадку булінгу керівника 

закладу освіти, та детально роз’яснила відповідальність за цькування. 

09 грудня 2020 року з метою попередження насильства в сім’ї, жорсткого 

поводження з дітьми, формування свідомості всіх 

верств населення щодо нетерпимого ставлення до 

насильства на базі ДНЗ «Подільський центр ПТО» 

проведено виховну годину «Протидія домашньому 

насильству». Ганна Петрик роз’яснила основні 

положення Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» та поінформувала про кримінальну 

відповідальність за вчинення домашнього насильства. 

09 грудня 2020 року студентам 2-го курсу Кам’янець-Подільського 

медичного коледжу під час виховної години на 

тему: «Цивільна, адміністративна і кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» Ганна Петрик 

роз’яснила особливості цивільної та 

адміністративної відповідальності, обговорила з 

студентами проблему злочинності серед неповнолітніх та на прикладах з 

життєвих ситуацій ознайомила присутніх з кримінальною відповідальністю.  

09 грудня 2020 року начальниця відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела онлайн-лекцію для студентів 2 курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Протидія 

домашньому насильству». 
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09 грудня 2020 року фахівчиня відділу 

«Чемеровецьке бюро правової допомоги» 

Помазова Катерина провела семінар для 

медичного персоналу КНП «Чемеровецька 

районна лікарня», під час якого обговорювалося, 

що варто знати про особливості плати за землю як 

власникам землі так і землекористувачам. 

09 грудня 2020 року начальниця Чемеровецького бюро правової допомоги 

Помазова Катерина провела семінар для осіб, які 

перебувають на обліку Чемеровецької районної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Під час заходу обговорили зміни в земельному 

законодавстві. Також присутнім роз’яснено ряд 

питань: встановлення меж земельної ділянки із сусідніми землекористувачами, 

орендна плата за землю, сплата податку на земельну ділянку. 

10 грудня 2020 року юристка місцевого центру Ганна Петрик організувала 

правову бесіду на тему: «Цивільна, 

адміністративна і кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» для студентів 4-го курсу 

Кам’янець-Подільського медичного коледжу. 

Фахівчиня центру розповіла присутнім про 

особливості адміністративної відповідальності 

неповнолітніх та кримінальної. Окрім того детально роз’яснила які бувають види 

покарань та розповіла, що позбавлення волі не може бути призначене 

неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. Юристка 

центру також пояснювала окремі випадки за яких до неповнолітніх застосовують 

заходи впливу (зобов’язання публічно вибачитися, догана, передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють).  

10 грудня 2020 року з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги, приуроченого до Міжнародного дня прав людини, студенти Фахового 
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коледжу  економіки, права та 

інформаційних технологій Кам’янець-

Подільського податкового інституту 

відвідали Кам’янець-Подільський 

місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової  допомоги. Юристи 

центру показали студентам, як працює 

система БПД, та розповіли їм про їхні 

права й інструменти захисту цих прав. Під час екскурсії директор центру 

Валентин Бартиш і начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ігор Рибак розповіли  студентам про порядок звернення 

клієнтів по безоплатну вторинну правову допомогу, порядок надання безоплатної 

первинної правової допомоги, категорії осіб, які можуть отримати безоплатну 

правову допомогу тощо. Юристка Ганна Петрик поінформувала молодь про 

безкоштовну платформу юридичних консультацій «WikiLegalAid», яка доступна 

кожному. До розмови долучився також клієнт центру Владислав, який розповів, 

що втратив надію на справедливість і не вірив у можливість відновити порушені 

права. Та випадково від колег по роботі  дізнався про безоплатну правову 

допомогу. Тоді прийшов до Кам’янець-Подільського місцевого центру. Наразі 

юристи допомогли чоловікові вирішити ще одне правове питання, а дві справи 

перебувають на розгляді. 

10 грудня 2020 року з нагоди 

відзначення Міжнародного дня прав людини 

начальником Дунаєвецького бюро правової 

допомоги Ігорем Кочмарським прийнято участь 

у науково-практичній конференції на тему 

«Права людини в Україні та особливості їх 

реалізації», організованої для студентів 

коледжу ПДАТУ.  
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10 грудня 2020 року з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня БПД начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової допомоги» Ігорем 

Кочмарським на базі Дунаєвецького районного відділу 

ДВС організовано та проведено круглий стіл на тему: 

«Доступ громадян до системи правової допомоги. 

Порядок надання БПД та БВПД».  

10 грудня 2020 року начальниця відділу 

«Новоушицьке бюро правової допомоги» Неборецька 

Анастасія провела онлайн-лекцію для студентів 3 курсу 

Новоушицького коледжу ПДАТУ на тему: «Безоплатна 

правова допомога. Що необхідно знати?». 

10 грудня 2020 року юристка Новоушицького бюро 

правової допомоги Неборецька Анастасія провела онлайн-лекцію для осіб, що 

перебувають на обліку в  Новоушицькому районному центрі зайнятості на тему: 

«Земельні правовідносини». 

17 грудня 2020 року Ганна Петрик провела вебінар на тему: «Правочини з 

земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення. Безоплатна правова допомога в 

Україні» для осіб, які перебувають на обліку  

Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості 

в рамках реалізації проекту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство».  

22 грудня 2020 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським в рамках реалізації проекту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» для осіб, які перебувають на 

обліку на базі Дунаєвецького районного центру зайнятості проведено онлайн 

семінар на тему  «Захист прав землевласників. Алгоритм дій в разі небезпеки. 

Безоплатна правова допомога в Україні». 
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23 грудня 2020 року для 

вчителів Колибаївської ЗОШ І-ІІ 

ступенів фахівчиня місцевого центру 

Аліна Задорожна та представниця 

благодійного фонду «Ксена» Оксана 

Устинова організували та провели 

правову бесіду на тему: «Кожен має право на захист». Юристка місцевого центру 

розповіла про право на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього 

права, підстави й порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Про ризики нелегальної міграції та працевлаштування, що можуть 

привести до торгівлі людьми роз’яснювала Оксана Устинова. Окрім того, 

присутні дізналися про комплексну підтримку від держави та громадських 

організацій особам, які постраждали від торгівлі.  

30 грудня 2020 року начальниця Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія провела онлайн-лекцію для працівників Новоушицького 

районного комісаріату на тему: «Права учасників АТО». Під час заходу 

поінформовано якими правами та пільгами користуються учасники АТО, а також 

спосіб їх реалізації. 

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.  

              

 

 

 



25 
 

Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної допомоги для 

налагодження роботи з метою поширення інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

09 листопада 2020 року вебінар на тему: «Протидія домашньому 

насильству» для осіб, які перебувають на обліку 

Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області організувала фахівчиня 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ганна Петрик.  

17 листопада 2020 року начальник Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігор Кочмарський за допомогою скайп-зв’язку 

організував та провів лекцію на тему: «Порядок 

прийняття та оформлення спадщини» для осіб, які 

перебувають на обліку в Дунаєвецькому 

районному секторі філії ДУ «Центр пробації» у 

Хмельницькій області.  

03 грудня 2020 року в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» начальником відділу 

«Дунаєвецьке бюро правової» Ігорем 

Кочмарським спільно з начальником 

Дунаєвецького РС філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області та 

головою Дунаєвецької молодіжної ради 

проведено робочу зустріч щодо планування 

та обговорення спільних заходів.  
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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 30 

інформаційних матеріалів щодо функціонування та роботи Кам’янець-

Подільського МЦ, зокрема було розміщено інформаційні матеріали у електронних 

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

01 жовтня 2020 року в Інтернет виданні «Вечірній Кам’янець» розміщено 

статтю на тему «Як стати власником земельної ділянки на Хмельниччині: 

алгоритм дій», підготовлену начальником відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським. 

07 жовтня 2020 року на сторінці на ФБ «Податковий коледж» розміщено 

статтю «До Дня юриста». 

08 жовтня 2020 року заступницею начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на вебсайті Кам’янець-

Подільської міської ради розміщено статтю «Юристи системи БПД: щодня бути 

потрібним та корисним людям». 

08 жовтня 2020 року на вебсайті ДНЗ «Подільський центр професійно-

технічної освіти» розміщено статтю «Діалог про запобігання та протидію 

домашньому насильству». 

08 жовтня 2020 року на сторінці на ФБ «Податковий коледж» розміщено 

статтю «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх осіб. В 

яких випадках передбачене покарання у вигляді позбавлення волі? Які заходи 

впливу застосовують за адміністративне правопорушення?». 
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22 жовтня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на вебсайті Новоушицької районної 

державної адміністрації розміщено статтю на тему: «Оформлення спадщини на 

земельну частку (пай)».  

05 листопада 2020 року заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на 

сторінці на ФБ Кам’янець-Подільської міської ради розміщено статтю «Як 

отримати компенсацію за житло, зруйноване на сході України». 

10 листопада 2020 року заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик на 

вебсайтах Кам’янець-Подільської міської ради та Кам’янець-Подільської 

районної державної адміністрації розміщено статтю «Як зняти з реєстрації особу, 

яка не мешкає в житловому приміщенні». 

13 листопада 2020 року заступницею начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик в 

Інтернет виданні «3849» та на вебсайті Колибаївської територіальної громади 

розміщено статтю «Як зняти з реєстрації особу, 

яка не мешкає в житловому приміщенні». 

19 листопада 2020 року в газеті 

«Дунаєвецький вісник» надруковано статтю 

«Співпраця з органами «Пробації» в умовах 

карантину продовжується». 

23 листопада 2020 року на сторінках на ФБ Дунаєвецької Молодіжної ради 

та Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» розміщено статтю «Співпраця з 

органами «Пробації» в умовах карантину продовжується». 

24 листопада 2020 року на вебсайті Дунаєвецької міської ради розміщено 

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

01 грудня 2020 року на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського Медичного 

Коледжу розміщено статтю «Диспут «Протидія булінгу у студентському 
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середовищі». 

03 грудня 2020 року на вебсайті та на сторінці на ФБ ДНЗ «Подільський 

центр ПТО» розміщено статтю «Правова бесіда: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». 

03 грудня 2020 року на сторінці на ФБ Дунаєвецької Молодіжної ради 

розміщено статтю «Робоча зустріч». 

03 грудня 2020 року на сторінці на ФБ Комунальної установи Дунаєвецької 

міської ради «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ» розміщено статтю «Тренінги на тему: «Домашнє насилля» 

та «Насилля в нашому житті». 

05 грудня 2020 року на сторінці на ФБ Кам’янець-Подільського Медичного 

Коледжу розміщено статтю «16 днів без насилля». 

07 грудня 2020 року на сторінці на ФБ Дунаєвецького Відділу Поліції 

розміщено статтю «Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства». 

10 грудня 2020 року в газеті 

«Дунаєвецький вісник» надруковано статтю 

«Робоча зустріч». 

10 грудня 2020 року на сторінці на ФБ ДНЗ 

«Подільський центр ПТО» розміщено статтю 

«Насильство в сім’ї». 

11 грудня 2020 року в газеті та в Інтернет 

виданні «Подолянин» надруковано статтю «Як 

виписати людину з квартири, яка там не мешкає». 

14 грудня 2020 року на сторінці на ФБ 

«Подолянин Кам’янець-Подільський» розміщено статтю «Як виписати людину з 

квартири, яка там не мешкає». 

18 грудня 2020 року в Інтернет виданні «Актуально» розміщено статтю «За 

відсутність дитини в школі без поважних причин на батьків можуть накласти 

штраф», підготовлену заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
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надання безоплатної правової допомоги Ганною Петрик. 

21 грудня 2020 року начальницею відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецькою Анастасією на вебсайті Новоушицької районної 

державної адміністрації розміщено статтю на тему: «Процедура та порядок 

передачі майна, яке має ознаки безхазяйного, у комунальну власність». 

30 грудня 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Катериною Помазовою на вебсайті Чемеровецької районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: «Реструктуризація кредиту». 

 

 

[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 01.10.2020 р. по 31.12.2020 р. у Кам’янець-Подільському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 05 листопада 2020 

року у режимі онлайн був проведений семінар на тему: «Земельна реформа в 

Україні», під час якого працівникам місцевого центру роз’яснено мету, складові, 

цілі та завдання земельної реформи.  

З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

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

01.10.2020 р. по 31.12.2020 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. 
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Підвищення кваліфікації, обмін досвідом адвокатів, що надають БВПД 

Протягом звітного періоду з 01.10.2020 р. по 31.12.2020 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. 

11 листопада 2020 року проведено семінар з адвокатами в онлайн режимі на 

тему: «Роз’яснення адвокатам порядку застосування значення окремих 

заохочувальних коефіцієнтів за результатами здійснення адвокатом захисту на 

відповідній стадії кримінального провадження». 
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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 

06 жовтня 2020 року на базі Нестеровецького старостинського округу 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання 

БВПД інформували про проект «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Працівникам старостинського 

округу проведено тренінг на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. 

Безоплатна правова допомога в Україні».  

09 жовтня 2020 року на базі Миньковецького старостинського округу 

юристи місцевого центру організували виїзний прийом громадян. Директор 

центру поінформував трудовий колектив про проект «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». Фахівчиня центру Ганна Петрик 

розповіла присутнім про право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу. 

13 жовтня 2020 року для мешканців с. Стара Гута юристи Кам’янець-

Подільського МЦ з надання БВПД організували та 

провели правопросвітницькі заходи в рамках 

проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Валентин 

Бартиш для працівників старостату провів 

навчальний семінар на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в 

Україні».  
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16 жовтня 2020 року фахівці місцевого центру в рамках реалізації 

програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» здійснили виїзд 

у село Балин. Юристи працювали на базі 

сільської ради та провели навчання для 

працівників. Трудовий колектив дізнався про 

первинну та вторинну правову допомогу, 

процедуру отримання такої допомоги. Також розповіли про роботу інформаційно-

довідкової платформи «WikiLegalAid». Також юристи зауважили, що 25 жовтня в 

Україні відбудуться місцеві вибори. Тому, роз’яснили права виборців та 

передбачену за підкуп виборця відповідальність. 

20 жовтня 2020 року на базі Тинянського старостинського округу юристи 

місцевого центру в рамках програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» провели для трудового 

колективу навчання на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. 

Безоплатна правова допомога в Україні». 

Присутні дізналися, що згідно з положеннями 

Земельного кодексу, власник земельної ділянки чи землекористувач може 

вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть, якщо ці 

порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, а 

також на відшкодування завданих збитків. Також зазначили, що захист прав на 

землю відбувається в адміністративному та судовому порядку. Принагідно 

учасники заходу дізналися про алгоритм отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги окремими категоріями громадян. При цьому юристи 

наголосили, що громадяни України – власники земельних ділянок, які 

проживають у сільській місцевості, мають змогу отримати таку допомогу для 

вирішення проблем у сфері земельного права.  
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22 жовтня 2020 року жителям Ставищенського старостинського округу 

проведено правопросвітницькі заходи в рамках 

програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України». Відтак, Ганна 

Петрик поінформувала трудовий колектив про 

проект «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» та провела 

навчання на тему: «Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». Окрім того, розповіла про 

право на безоплатну первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб 

реалізувати право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

26 жовтня 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання БВПД здійснили черговий виїзд до Гуківської ОТГ в межах реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». 

Проведено тренінг для трудового колективу Гуківської ОТГ на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в 

Україні» та роз’яснено основні аспекти земельного законодавства  у сфері 

захисту. 

28 жовтня 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

організовано виїзд до Жердянського 

старостинського округу. Працівники 

старостинського округу під час тренінгу на 

тему: «Захист прав на земельну ділянку у 

досудовому порядку. Безоплатна правова 

допомога в Україні» дізналися про способи 

захисту прав на земельні ділянки, які закріплені ст. 152 Земельного кодексу 

України: а) визнання прав; б)відновлення стану земельної ділянки, який існував 

до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або 

створюють небезпеку порушення прав; в) визнання угоди недійсною; г) визнання 
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недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування; ґ) відшкодування заподіяних збитків.  

30 жовтня 2020 року у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

робоча група у складі юристів Кам’янець-

Подільського місцевого центру Валентина 

Бартиша, Ганни Петрик, Ігоря Рибака, Аліни 

Задорожної, Катерини Помазової відвідали с. 

Зарічанка та провели навчання для трудового 

колективу, під час якого інформували присутніх про право на безоплатну 

первинну правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

02 листопада 2020 року юристи місцевого центру в рамках проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» 

працювали на базі Кормильчанського старостинського округу. Для працівників 

старостату проведено тренінг на тему: «Правочини з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова допомога в Україні.  

Присутнім роз’яснено особливості укладення договорів щодо земельних ділянок 

с/г призначення. Також під час навчання трудовий колектив дізнався про різницю 

між первинною та вторинною правовою допомогою, процедуру отримання різних 

видів юридичної допомоги. 

04 листопада 2020 року в рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організували виїзд у с. Кугаївці. Для працівників 

організовано тренінг на тему: «Правочини з 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова 

допомога в Україні». Юристи пояснили особливості правових форм обігу 

земельних ділянок (договори купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, ренти, 
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емфітевзису тощо).  

06 листопада 2020 року у межах програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» робоча група у складі фахівців Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентина Бартиша, Ігоря Рибака, Ганни Петрик, Аліни Задорожної, 

Помазової Катерини здійснила виїзд до с. Черче Чемеровецького р-н. Для 

працівників старостинського округо проведено навчання. Фахівці центру 

детально  розповіли про право на безоплатну правову допомогу та пояснили, хто 

має право на первинну і вторинну правову допомогу, які документи слід надати, 

щоб отримати таку допомогу. 

10 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжують реалізовувати 

програму «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Для 

працівників Ямпільчицького старостинського округу проведено тренінг на тему: 

«Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні». 

13 листопада 2020 року на базі Кучанського старостинського округу 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували про проект 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Працівникам старостинського округу проведено тренінг на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в 

Україні». 

16 листопада 2020 року юристом відділу «Дунаєвецьке бюро правової 

допомоги» Ігорем Кочмарським 

прийнято участь у засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини при 

Дунаєвецькій РДА з питань формування 

пропозицій щодо спрямування у 2020 

році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
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та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або 

призначено грошову компенсацію.  

17 листопада 2020 року на базі Глібівського старостинського округу 

інформували про проект «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Для працівників організовано 

навчання на тему: «Безоплатна правова допомога 

в Україні». Ганна Петрик роз’яснила присутнім 

положення Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» та поінформувала про право на безоплатну правову допомогу, 

порядок реалізації цього права, підстави й порядок надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги.  Далі директор центру Валентин Бартиш 

поінформував працівників на тему: «Правочини з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення» та ознайомив з особливостями укладання 

правочинів щодо земельних ділянок с/г призначення.  

19 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у межах програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

організували виїзд в с. Заміхів Новоушицького 

району. Для працівників Заміхівського 

старостинського округу організовано навчання на 

тему: «Захист прав землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна 

правова допомога в Україні».  

20 листопада 2020 року на базі Ставчанського старостинського округу 

юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД інформували 

присутніх про проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Для працівників старостату проведено тренінг на тему: 
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«Правочини з земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Безоплатна правова допомога в Україні». Фахівці роз’яснили основні аспекти 

чинного українського законодавства. 

23 листопада 2020 року в межах реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України» для працівників 

Струзького старостинського округу під час тренінгу на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в 

Україні» роз’яснено особливості захисту земельного законодавства у разі 

небезпеки та протиправних дій інших осіб. 

24 листопада 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» юристи місцевого 

центру працювали на базі Вільховецького старостинського округу. Для 

працівників старостинського округу організовано тренінг на тему: «Захист прав 

землевласників. Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в 

Україні». Також присутніх поінформовано про право на безоплатну первинну 

правову допомогу та які документи потрібно, щоб реалізувати право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

16 грудня 2020 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Ганна Петрик розробила та поширила методичні 

рекомендації для ОМС на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 

 

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 
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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, зокрема у онлайн режимі для надання правової допомоги 

вразливим категоріям населення. Так, протягом четвертого кварталу 2020 року 

Кам’янець-Подільським місцевим центром з надання вторинної безоплатної 

правової допомоги та бюро правової допомоги здійснено 22 виїзди мобільних 

пунктів та забезпечено діяльність 24 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги.  

02 жовтня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Анастасія Неборецька забезпечила роботу дистанційного пункту 

прийому громадян в онлайн режимі для осіб, що перебувають на обліку в 

Новоушицькому районному центрі зайнятості. 

05 жовтня 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. 

06 жовтня 2020 року на базі Нестеровецького старостинського округу 

фахівці місцевого центру інформували про проект «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». Принагідно фахівці центру 

організували мобільний пункт консультування та надавали роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства з питань, 

що цікавили мешканців села. 

09 жовтня 2020 року на базі 

Миньковецького старостинського округу юристи 

місцевого центру організували виїзний прийом 

громадян в межах реалізації проекту «Програма 
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«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Організовано 

мобільний пункт консультування. Аліна Задорожна, Ігор Рибак та Артем Рябий 

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

мешканців села.  

12 жовтня 2020 року юристка місцевого центру Аліна Задорожна 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування в форматі онлайн для 

громадян, які перебувають на обліку у Кам’янець-Подільському міському центрі 

зайнятості. 

13 жовтня 2020 року в рамках проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» для 

мешканців с. Стара Гута юристи Кам’янець-

Подільського МЦ з надання БВПД організували 

роботу мобільного консультаційного пункту. Ігор 

Рибак, Аліна Задорожна та Ігор Кочмарський 

роз’яснювали такі питання: порядок отримання земельної ділянки учасником 

АТО, порядок дарування земельної ділянки, порядок виправлення помилки в 

державному акті на землю, укладення договору оренди земельної ділянки, 

стягнення пені за прострочення виплати аліментів, розподіл майна подружжя.  

15 жовтня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина організувала роботу дистанційного пункту 

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

Чемеровецькому районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з 

питань цивільного законодавства. 

16 жовтня 2020 року фахівці місцевого 

центру: Валентин Бартиш, Ганна Петрик, Ігор 

Рибак Аліна Задорожна та Ігор Кочмарський в 

рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство 

України» консультували мешканців села Балин з 
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питань земельного права. Під час роботи мобільного пункту роз’яснено ряд 

питань, з якими зверталися громадяни, а саме: підстави та порядок нарахування 

аліментів, порядок 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.  

20 жовтня 2020 року на базі Тинянського старостинського округу юристи 

місцевого центру в рамках програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» організували роботу 

мобільного пункту. Ігор Рибак, Аліна 

Задорожна, Артем Рябий консультували 

жителів відповідно до чинного законодавства з 

наступних питань: порядок передачі земельних ділянок в оренду, виділення 

земельної ділянки колишнім членам КСП, розірвання договору оренди, порядок 

зміни цільового призначення земельної ділянки, порядок оформлення спадщини 

на земельну ділянку, процедура  встановлення батьківства, стягнення аліментів на 

утримання непрацездатних батьків.  

22 жовтня 2020 року жителям Ставищенського старостинського округу 

забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в рамках програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». Аліна 

Задорожна та Артем Рябий надали роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства з питань, 

що цікавили мешканців громади: порядок 

присвоєння кадастрового номера на земельну 

ділянку, податок за користування земельною 

ділянкою, порядок дарування земельної ділянки, 

особливості оформлення заповіту, відповідальність за вчинення булінгу.  

26 жовтня 2020 року юристи місцевого центру здійснили черговий виїзд до 

Гуківської ОТГ в межах реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій 
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у сільське господарство України». Організовано мобільний пункт 

консультування. Мешканців цікавили такі питання: як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної ділянки? Якого розміру можна отримати 

земельну ділянку? Чи дійсні державні акти на землю старого зразка? Як присвоїти 

кадастровий номер земельній ділянці? На кого поширюються пільги щодо сплати 

земельного податку? Як оформити спадщину на земельний пай чи ділянку? Та 

інші. Присутні отримали інформаційні буклети на різні правові тематики. 

28 жовтня 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

організовано виїзд до Жердянського 

старостинського округу. Присутніх цікавили 

питання  приватизації земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд із земель 

комунальної власності, порядку присвоєння кадастрового номера земельній 

ділянці, розірвання договорів оренди землі, кримінальна відповідальність 

неповнолітніх, оформлення субсидії, соціальний захист осіб з інвалідністю, особи, 

які підлягають призову та ін.  

30 жовтня 2020 року у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» 

робоча група у складі юристів Кам’янець-

Подільського місцевого центру Валентина 

Бартиша, Ганни Петрик, Ігоря Рибака, Аліни 

Задорожної, Катерини Помазової відвідали с. 

Зарічанка. Під час спілкування з місцевими 

жителями юристки надавали консультації з питань земельного законодавства. З-

поміж питань, які цікавили громадян, – процедура оформлення речових прав на 

земельну ділянку, порядок присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку, 

порядок безоплатної приватизації земельної ділянки, порядок виправлення 

помилки в державному акті на землю, встановлення факту проживання однією 
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сім’єю без реєстрації шлюбу, пільги для учасників АТО.  

30 жовтня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала та провела в онлайн режимі 

дистанційний прийом громадян, що перебувають на обліку в Новоушицькому 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

02 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

в рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» працювали на базі Кормильчанського старостинського 

округу. Під час роботи мобільного консультаційного пункту мешканці села 

отримала відповіді та роз’яснення на питання, що їх цікавили, а саме: заміна 

державного акту (документа старого зразка) на право власності на землю; 

оформлення спадкових прав на земельну ділянку; особливості створення 

сімейного фермерського господарства; розподіл майна подружжя та ін. 

Традиційно розповсюджено інформаційні матеріали на правову тематику. 

04 листопада 2020 року в рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» фахівці Кам’янець-Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організували виїзд у с. Кугаївці. Фахівці центру організували мобільний пункт 

консультування та надавали роз’яснення відповідно до чинного законодавства з 

питань, що цікавили мешканців села. 

06 листопада 2020 року у межах програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» робоча група у складі фахівців Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентина Бартиша, Ігоря Рибака, Ганни Петрик, Аліни Задорожної, 

Помазової Катерини здійснила виїзд до с. Черче Чемеровецького р-н. 

Організовано мобільний консультаційний пункт. Жителі села цікавилися 

питаннями щодо договорів оренди земельної ділянки (укладання, внесення змін, 

розірвання та поновлення), права власності на землю (оформлення, набуття права, 

спільна власність), безоплатної передачі ділянок громадянам із земель державної і 
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комунальної власності. 

06 листопада 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в онлайн режимі для осіб, що перебувають на обліку в 

Новоушицькому районному центрі зайнятості. 

09 листопада 2020 року для громадян, що перебувають на обліку на базі 

Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області працював дистанційний 

консультаційний пункт. Особи, які звернулися по 

фахову допомогу до юристки місцевого центру 

Ганни Петрик, отримали вичерпні консультацій з 

питань, що їх цікавили.  

10 листопада 2020 року юристи місцевого центру продовжують 

реалізовувати програму «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Організовано мобільний консультаційний пункт на базі 

Ямпільчицького старостинського округу. Присутніх цікавили актуальні юридичні 

питання: порядок стягнення аліментів, особливості договору дарування та 

заповіту, процедура розподілу майна подружжя при розлученні, відповідальність 

за вчинення домашнього насильства. 

11 листопада 2020 року начальницею відділу «Чемеровецьке бюро 

правової допомоги» Помазовою Катериною організовано дистанційний пункт 

консультування на базі громадської приймальні Чемеровецької РДА (за 

допомогою телефонного зв’язку). За правовою допомогою звернулося п’ятеро 

громадян з питань цивільного, земельного законодавства. 

13 листопада 2020 року на базі Кучанського старостинського округу 

фахівці Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців 

села про проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та організували мобільний пункт консультування. Ігор Рибак, 

Аліна Задорожна та Анастасія Неборецька надавали роз’яснення відповідно до 
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чинного законодавства з питань, що цікавили мешканців села. 

17 листопада 2020 року на базі Глібівського старостинського округу 

інформували про проект «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

Принагідно організовано мобільний 

консультаційний пункт, мешканці цікавилися 

такими питаннями: дострокове розірвання 

договору оренди земельної ділянки, призначення 

аліментів, перерахунок пенсії та інші питання юридичного характеру.  

17 листопада 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 громадян, які 

перебувають на обліку в центрі пробації.  

Юрист правової допомоги консультував громадян 

з питань сімейного та спадкового законодавства. 

18 листопада 2020 року в рамках роботи дистанційного пункту юристка 

місцевого центру Аліна Задорожна провела індивідуальне консультування з 

питань цивільного, сімейного та земельного законодавства громадян, що 

перебувають на обліку на базі Кам’янець-Подільської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

19 листопада 2020 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру 

у межах програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» організували 

виїзд в с. Заміхів Новоушицького району. Жителів 

села цікавили питання: порядок присвоєння 

кадастрового номера на земельну ділянку, сплата 

податку за користування земельною ділянкою, 

порядок дарування земельної ділянки, особливості оформлення заповіту, 
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відповідальність за вчинення булінгу.  

20 листопада 2020 року в межах реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України» 

на базі Ставчанського старостинського округу 

організовано мобільний консультаційний пункт. 

Громадяни отримали відповіді на питання та роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства.  

23 листопада 2020 року в межах реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» для мешканців села Струга 

забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту. 

Фахівці центру надавали роз’яснення відповідно до 

чинного законодавства питання, що цікавили мешканців 

села.  

24 листопада 2020 року у рамках реалізації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» юристи Кам’янець-

Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

забезпечили роботу мобільного 

консультаційного пункту доступу до БПД на 

базі Вільховецького старостинського округу. 

Фахівці центру надавали роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства з питань, 

що цікавили мешканців села.  

24 листопада 2020 року юристка Чемеровецького бюро правової допомоги 

Катерина Помазова організувала роботу дистанційного пункту консультування в 

телефонному режимі для осіб, що перебувають на обліку в Чемеровецькому 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. За правовою допомогою звернулося троє громадян з питань цивільного та 

сімейного законодавства. 
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25 листопада 2020 року на базі Кам’янець-Подільського міського центру 

зайнятості 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. 

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом листопада місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

11 листопада 2020 року – на базі військової частини А 2738. 

17 листопада 2020 року – на базі військової частини А 2300. 

01 грудня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування на базі громадської приймальні Чемеровецької РДА. (звернення 

по телефону). За правовою допомогою звернулося четверо громадян з питань 

цивільного, земельного законодавства. 

03 грудня 2020 року юристка центру Ганна 

Петрик на базі Кам’янець-Подільської районної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості 

організувала роботу дистанційного пункту та 

надала юридичні консультації та відповіді на 

питання, які турбували громадян, відповідно до 

чинного законодавства.  

03 грудня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського медичного коледжу 

організовано консультування для батьків з питань: як діяти, якщо дитина 

страждає від булінгу, куди звертатися та інші питання, щодо захисту від 

цькування. 

07 грудня 2020 року начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія провела в онлайн режимі дистанційний прийом 

громадян, що перебувають на обліку в Новоушицькому районному центрі 

зайнятості. За отриманням правової допомоги звернулось 3 особи. 
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11 грудня 2020 року юристка відділу «Новоушицьке бюро правової 

допомоги» Неборецька Анастасія організувала роботу пункту консультування 

громадян на базі Новоушицького районного управління праці та соціального 

захисту населення. За отриманням правової допомоги звернулась 1 особа. 

14 грудня 2020 року начальниця відділу «Чемеровецьке бюро правової 

допомоги» Помазова Катерина організувала роботу пункту консультування 

громадян на базі Управління праці та соціального захисту населення 

Чемеровецької РДА. За правовою допомогою звернулося двоє громадян з питань 

цивільного та сімейного законодавства. 

17 грудня 2020 року юристка місцевого центру Ганна Петрик забезпечила 

роботу дистанційного пункту консультування для 

осіб, які перебувають на обліку  Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості в рамках 

реалізації проекту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

Серед найбільш поширених проблемних питань під 

час консультування було обговорення аспектів складання заповіту на земельну 

ділянку, набуття та реалізації права власності на земельні ділянки, реєстрації 

земельної ділянки, використання паїв та оренди земельних ділянок.  

17 грудня 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 четверо громадян з питань 

цивільного та сімейного законодавства.  

22 грудня 2020 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги 

Ігорем Кочмарським в рамках реалізації проекту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування для осіб, які перебувають на обліку на базі Дунаєвецького 

районного центру зайнятості. 
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23 грудня 2020 року для вчителів 

Колибаївської ЗОШ І-ІІ ступенів фахівчиня 

Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Аліна 

Задорожна організувала мобільний пункт 

консультування. Особи, які звернулися по фахову 

допомогу до юристки, отримали вичерпні 

консультацій з питань, що їх цікавили.  

29 грудня 2020 року начальниця Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія провела в онлайн режимі дистанційний прийом громадян, 

що перебувають на обліку на базі Новоушицького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації у Хмельницькій області. За отриманням 

правової допомоги звернулось 2 особи. 

30 грудня 2020 року фахівчиня Новоушицького бюро правової допомоги 

Неборецька Анастасія забезпечила роботу пункту консультування громадян на 

базі Новоушицького районного військового комісаріату. За отриманням правової 

допомоги звернулась 1 особа. 

Юристка місцевого центру Аліна Задорожна протягом грудня місяця 

забезпечила роботу дистанційних пунктів консультування у онлайн режимі для 

військовослужбовців військових частин м. Кам’янця-Подільського: 

09 грудня 2020 року – на базі військової частини А 2641. 

14 грудня 2020 року – на базі військової частини А 0480. 
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[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 онлайн режимі щодо 

розгляду актуальних питань діяльності: 29 жовтня 2020 року та 24 грудня 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 четвертого 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 01.10.2020 по 31.12.2020 року Кам’янець-Подільським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1273 звернення клієнтів, 1135 особам було надано правову 

консультацію, 138 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 

775 680 95 0 

2 
Відділ «Дунаєвецьке бюро 

правової допомоги» 
247 223 24 0 

3 
Відділ «Чемеровецьке 

бюро правової допомоги» 
138 132 6 0 

4 
Відділ «Новоушицьке 

бюро правової допомоги» 
113 100 13 0 

 Разом по МЦ 1273 1135 138 0 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було проведено 

видачу 54 доручень адвокатам по цивільним та адміністративним справам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та видано 89 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 – 269 (21,1%), сімейного – 173 (13,6%), соціального забезпечення – 

148 (11,6%),  спадкового – 126 (9,9%), житлового – 124 (9,7%), земельного – 107 

(8,4%), пенсійного – 89 (7%), адміністративного – 71 (5,6%), з питань виконання 

судових рішень – 44 (3,5%), трудового – 43 (3,4%), кримінального – 39 (3,1%), 

податкового – 23 (1,8%), з інших питань – 10 (0,8%), та договірного – 7 (0,5%) 

права.  

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ з/п Предмет звернень 

Кількість опрацьованих звернень 

І  

квартал 

ІІ  

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 
Разом 

1 соціальне забезпечення 70 60 97 148 375 

2 цивільне право 308 227 291 269 1095 

3 житлове право 94 78 112 124 408 

4 сімейне право 214 116 196 173 699 

5 спадкове право 153 84 156 126 519 

148 

126 

173 

0 
43 

71 
107 

7 

124 

89 

269 

44 
23 

39 

0 10 

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 50 102 107 370 

7 договірне право 15 5 8 7 35 

8 трудове право 62 52 54 43 211 

9 адміністративне право 50 86 87 71 294 

10 виконання судових рішень 22 17 47 44 130 

11 пенсійне право 69 53 88 89 299 

12 податкове право 20 28 24 23 95 

13 кримінальне право 34 14 44 39 131 

14 медичне 0 0 4 0 4 

15 неправове питання  0 0 0 0 0 

16 інші питання 23 11 25 10 69 

Разом 1245 881 1335 1273 4734 

 

 

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; 

198 Жінки; 339 

8 

100 

280 

149 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 – 61 (44,2%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) – 56 (40,6%) та особам з інвалідністю – 15 (10,9%) 

тощо.  

 
 

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

звітний квартал було: 

 здійснено 22 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 24 

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 354 осіб, в тому числі 272 особи звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 82 особи –  до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 19 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 175 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 30 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 7 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

11% 

40% 

44% 

1% 4% 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, 

за категорією осіб 

Особам з інвалідністю 

Малозабезпеченим особам 

Ветеранам війни 

Внутрішньо переміщеним 

особам 
Дітям 
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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 

21/269 
(з них 19 виїздів 

(260 осіб) 

здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

11/44 

19 
(заходи 

проводились 

робочою групою в 

складі МЦ та 

бюро) 

81 0 19 

2 

Відділ 

«Дунаєвецьке 

бюро правової 

допомоги» 

6/78 
(виїзди 

здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

3/8 

6 
(заходи 

проводились 

робочою групою в 

складі МЦ та 

бюро) 

38 7 8 

3 

Відділ 

«Чемеровецьке 

бюро правової 

допомоги» 

8/101 
(з них 7 виїздів (98 

осіб) здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

5/19 

7 
(заходи 

проводились 

робочою групою в 

складі МЦ та 

бюро) 

35 0 1 

4 

Відділ 

«Новоушицьке 

бюро правової 

допомоги» 

6/84 
(виїзди 

здійснювались 

робочою групою в 

складі МЦ та бюро) 

5/11 

6 
(заходи 

проводились 

робочою групою в 

складі МЦ та 

бюро) 

21 0 2 

Всього 22/272 24/82 19 175 7 30 

 


