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з надання безоплатної вторинної правової
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
Одним із пріоритетних напрямків роботи Хмельницького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової
допомоги є правопросвітницька робота, метою якої є забезпечення права
громадян на набуття ними необхідного обсягу правових знань, що відіграє
важливу роль у всебічному розвитку громадянської право обізнаності,
задоволенням потреби у правовій інформації, заохоченням громадськості до
участі в будівництві демократичної, соціальної держави. Правова культура
охоплює правові цінності, визначає рівень демократії та законності, регулює
суспільні відносини. Правова культура є невід'ємним елементом механізму
реалізації конституційних прав громадян нарівні з нормами, які
закріплюють ці права, їх гарантіями, юридичними обов'язками та
правосвідомістю.
Проте, з березня в Україні заборонено проведення масових заходів,
тому сучасні реалії вимагають відповідного реагування. Для фахівців
системи безоплатної правової допомоги Хмельниччини карантин не
канікули та відпустка, а можливість освоєння нових форм роботи. Так,
наразі працівники місцевого центру та бюро правової допомоги проводять
активну інформаційну кампанію щодо роз’яснення прав громадян,
можливостей їх реалізації, захисту, нововведення у законодавстві, які
набули чинності, які прийняті задля протидії поширення короновірусної
інфекції в Україні в режимі онлайн.
Слід зазначити, що у звязку з карантинними заходами не вдалося в
повному обсязі реалізувати показники планів щодо проведення
конунікативних заходів.
Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб
Впродовж
ІІ
кварталу
2020
року
Хмельницьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги з
метою визначення найбільш актуальних
правових потреб територіальних громад,
органів
територіальної
самоорганізації
населення та проблемних питань у їх
взаємодії з органами державної влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами
та
організаціями у межах територіальної
юрисдикції МЦ, проведено відповідний
аналіз і відповідні статистичні дані передано
для узагальнення всеукраїнської карти
правових потреб.
Карта містить такі елементи: - контакті

дані регіонального, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та бюро правової допомоги;
- статистичні дані щодо діяльності системи безоплатної вторинної правової
допомоги;
- перелік основних правових питань у розрізі кожного місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, що є актуальними для
кожного регіону;
- реєстр організацій-партнерів та неурядових провайдерів правової
допомоги;
- інформацію про міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи.
Захід 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів закладів
повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми
Оскільки в країні запроваджено карантин з березня поточного року,
правопросвітницькі заходи для учнів закладів повної загальної середньої та
позашкільної освіти проводились онлайн. Впродовж звітного періоду було
проведено 3 онлайн-заходи для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій,
навчально-виховних комплексів.
Так,
юристка
відділу
правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги
Хмельницького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги Мар'яна Пестун з метою
формування у дітей та підлітків правової
свідомості, оскільки всесторонній розвиток дитини як члена суспільства
повністю залежить від можливості повною мірою реалізовувати свої права, надала відео-консультацію на тему “Право дитини на освіту”.
Зокрема під час онлайн-консультації фахівець детально розповіла про
реалізацію права на освіту та якими нормативно-правовими актами
регулюється в Україні освіта як окрема сфера взаємовідносин у житті
суспільства.
Захід 1.1.3. Організація та проведення заходів для учнів і студентів
закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
Впродовж звітного періоду було проведено 1 правопросвітницький захід
для учнів ПТУ та вищої освіти.
Так, 23 червня фахівчиня відділу “Городоцьке
бюро правової допомоги” Діана Думановська,
провела вебінар для студентів Державного
навчального закладу "Лісоводський професійний
аграрний ліцей" в режимі онлайн.

Під час вебінару фахівчиня обговорила зі слухачами питання, щодо того
як захистити права молоді та поєднати навчання і роботу, отримати пільги
для здобуття освіти.
На завершення вебінару учасників було проінформовано про систему
безоплатної правової допомоги, надано інформацію про відділ “Городоцьке
бюро правової допомоги”.
Захід 1.1.4. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на
запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на
обліку в Центрах зайнятості
Впродовж звітного періоду було проведено 4 бесіди для осіб, які
шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості в
телефонному режимі.
Так, 28 травня юристка відділу правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги
Хмельницького
місцевого
центру
з
надання
безоплатної вторинної правової допомоги Ольга
Глазунова провела бесіду в телефонному режимі з
особою, що перебуває на обліку в Хмельницькому
міському центрі зайнятості.
Фахівчиня
розповідала
про
передбачені
законодавством України пільги для багатодітних сімей,
порядок їх надання та які документи необхідно подавати для отримання
пільг.
Захід 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід для
осіб з інвалідністю
Протягом звітного періоду працівниками Хмельницького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
бесіду з керівником громадської організації інвалідів.
Так, 26 червня юристом відділу
“Летичівське бюро правової допомоги”
Анатолієм Харламовим проведено бесіду
із керівником та членами Летичівського
районного
товариства
інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України».
Темою
бесіди
були
питання
забезпечення прав осіб з інвалідністю, а
також пільги що надаються особам з інвалідністю.

Захід 1.1.6. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід
спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у
законодавстві) у трудових колективах
Впродовж звітного періоду проведено 10 бесід спрямованих на
роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових
колективах.
Так,
юристка
відділу
правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги
Хмельницького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги Мар’яна Пестун, провела
інформаційну бесіду з трудовим
колективом відділення Національної
служби посередництва і примирення в
Хмельницькій області.
Обговорили останні зміни до законодавства, які відбулися на підставі
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» стосовно внесених зміни до ст.84 КЗпП та ст. 26
Закону України «Про відпустки», а також актуальні питання земельної
реформи.
Так, 15 травня юристка “Городоцьке бюро
правової
допомоги”
Діана
Думановська
організувала та провела правопросвітницький захід
у режимі відеозв’язку (Skype) із трудовим
колективом Городоцького районного відділу
державної
виконавчої
служби
Центрально-Західного
міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції
(м.
Хмельницький).
Під час проведення заходу було обговорено
порядок та підстави встановлення факту родинних
відносин. Разом з тим спеціалістка надала
роз’яснення щодо змісту і форми заяви про
встановлення факту родинних відносин та дала перелік необхідних
документів, що додаються до неї.
На завершення, заходу Діана Думановська проінформувала про
можливість звернення громадян до відділу “Городоцьке бюро правової
допомоги”.

Так, 17 червня спеціалістка «Летичівське бюро
правової допомоги» Оксаною Куцоконь з нагоди
відзначення дня захисту літніх людей провела зустріч
з
трудовим
колективом
Центру
надання
адміністративних послуг Старосинявської селищної
ради щодо особливостей договору дарування та
заповіту.
На зустрічі фахівчиня розповіла, що одне із
найбільш популярних питань пов'язане з бажанням батьків передати своїм
дітям (онукам, рідше іншим родичам або іншим людям) нерухомість, що їм
належить. Яким чином це краще зробити? Подарувати чи оформити заповіт?
Присутні дізнались про те, що таке заповіт та договір дарування, а також
про принципову відмінність між ними.
Так, 14 травня начальником відділу «Волочиське бюро правової
допомоги» Аллою Байдою записано відеоролик-лекцію на тему «Щодо
обов’язку повнолітніх дітей утримувати своїх батьків».

Захід 1.1.7 Організація та проведення вуличного інформування у
територіальних громад Хмельницької області
Протягом кварталу проведено 5 вуличних інформувань.
З метою інформування громадян про
їхні права, соціальні гарантії, та як
захистити своє порушене право, 26
червня у м. Хмельницький проведено
вуличне інформування населення (з
дотриманням відстані не менше 1 метра
між особами та засобами індивідуального
захисту).
Фахівці
Хмельницького
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, спілкуючись із людьми, доводили до їх
відома інформацію про діяльність МЦ, порядок звернень до центру,
роздавали друковані інформаційні матеріали.

Так, 17 червня спеціалісткою
Летичівського бюро правової
допомоги Оксаною Куцоконь з
метою
підвищення
правової
обізнаності громадян проведено
вуличне інформування в смт.
Стара Синява, під час якого
мешканці
селища
отримали
роз’яснення про зміст права на
безоплатну правову допомогу,
порядок реалізації цього права, підстави та державні гарантії щодо її
надання, які визначаються законом України «Про безоплатну правову
допомогу».
Захід 1.1.8 Організація та проведення правопросвітницьких заходів у
системі органів охорони здоров’я
Впродовж звітного періоду проведено 4 правопросвітницьких заходів у
закладах системи охорони здоров’я.
Так, 09 червня спеціалістка
“Городоцьке бюро правової
допомоги” Діана Думановська,
організувала
та
провела
правопросвітницький захід у
Кузьминській
амбулаторії
загальної практики - сімейної
медицини.
Фахівчиня
розповіла
присутнім про право на пільги
для донорів крові та наголосила
на тому, що донорами крові в
Україні можуть стати громадяни
України віком від 18 років, які пройшли відповідне медичне обстеження.
На завершення заходу, учасникам було роздано інформаційні буклети
про надання безоплатної правової допомоги та контактні дані Городоцького
бюро правової допомоги.
Так, 29 травня начальниця Деражнянського бюро правової допомоги,
Оксана Сідлецька провела правопросвітницький захід в терапевтичному
відділенні Деражнянської ЦРЛ, де інформувала присутній медперсонал та
пацієнтів про пільги для малозабезпечених сімей, порядок вирішення
сімейних спорів тощо. Всім присутнім було роздано буклети.

Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей,
навчальних семінарів з керівниками громадських організацій (із
громадськими організаціями, які представляють інтереси учасників
АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально
вразливих верств населення)
Впродовж звітного періоду проведено 2 зустрічі із керівниками
громадських організацій (із громадськими організаціями, які представляють
інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб,
соціально вразливих верств населення).
Так, 07 травня начальник відділу “Летичівське бюро
правової допомоги” Анатолій Харламов провів робочу
зустріч
із
керівником
громадської
організації
“Летичівська спілка ветеранів АТО “Захисник” Сергієм
Прокоф’євим.
Під час зустрічі детально обговорили питання як
оскаржити відмови військових частин у виплаті грошових
компенсацій за невикористані дні щорічної, додаткової відпустки учаснику
бойових дій та порядок нарахування та виплати грошової індексації
військовослужбовцям, в тому числі особам, які були звільненні з військової
служби; пільги учасникам бойових дій та інвалідам війни; пенсійне
забезпечення; медичне забезпечення та оздоровлення учасників
антитерористичної операції; державні гарантії щодо зайнятості.
Так, 26 червня фахівцем Летичівського
бюро
правової
допомоги
Анатолієм
Харламовим проведено робочу зустріч із
засновниками
громадської
організації
«Волонтери Летичівщини», Аллою Антофій.
Темою
зустрічі
були
питання
що
передбачають права, пільги та соціальні
гарантії військовослужбовців та членів їх сімей.
При зустрічі обговорено порядок надання допомоги на оздоровлення
військовослужбовцям та членам їх сімей, основної та додаткової відпусток.
Попри карантин Хмельницький місцевий центр
з надання БВПД продовжує надавати вторинну
правову допомогу, особам, що її потребують.
Зокрема у відеоролику адвокат Роман Рачок, що
співпрацює з Хмельницьким місцевим центром

розповідає, як оскаржити відмови військових частин у виплаті грошових
компенсацій за невикористані дні щорічної додаткової відпустки учаснику
бойових дій та порядок нарахування та виплати грошової індексації
військовослужбовцям, в тому числі особам, які були звільненні з військової
служби.
Захід 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з начальниками установ
виконання покарань Хмельницької області (кримінально-виконавчої
системи області) в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з
питань реалізації та захисту прав людини - ДУ “Слідчий ізолятор”.
У звітному кварталі проведено онлайн бесіду
з начальником установи виконання покарань
Хмельницької області ДУ “Слідчий ізолятор”
Русланом Сухорабом.
Під час бесіди обговорили умови для
надання засудженим особам БПД, щодо
вирішення актуальних проблемних питань, з
якими найчастіше звертаються такі особи;
особливості адвокатської діяльності у системі безоплатної правової
допомоги, принципи та форми відновного правосуддя.
Захід 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівництвом та/або
уповноваженими працівниками відділів філії Державної установи
“Центр пробації” Хмельницької області в тому числі проведення
роз’яснювальної роботи з питань реалізації та захисту прав людини та
представниками центрів пробації.
Так, 11 червня проведено робочу зустріч з
уповноваженими фахівцями філії Державної
установи «Центр пробації» у Хмельницькій області,
з питань реалізації та захисту прав людини, а також з
нагоди відзначення Всесвітнього дня донора крові.
Зокрема під час зустрічі юристка Хмельницького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Мар’яна Пестун, детально
розповіла про права, обов’язки донора, гарантії та пільги, які йому
надаються.
Захід 1.3.1. Проведення
присутності у медіа-середовищі

моніторингу

щодо

інформаційної

Протягом ІІ кварталу відділом правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги проведено моніторинг інформаційної

присутності результатів та показників роботи Хмельницького місцевого
центру, підпорядкованих бюро правової допомоги у медіа-середовищі.
Захід 1.3.2. Висвітлення заходів та інформування населення через
друковані ЗМІ
У поточному кварталі було розміщено 14 інформацій у місцевих та
регіональних ЗМІ.
Зокрема, Мар’яною Пестун, заступницею
начальника відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Хмельницького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги підготовлено статтю про
штрафи для громадян за підпал трави та лісів “”Червоний півень” подорожчав” в газеті
Хмельницького району «Прибузька зоря» від 07
травня.
Протягом
звітного
періоду
відділом
“Городоцьке бюро правової допомоги” висвітлено
у районній газеті “Городоцький вісник” статтю на тему: “Судовий порядок
зміни черговості одержання права на спадкування”
Так, 10 квітня в Старосинявській
газеті «Колос» опублікована стаття
«Карантин. Новели законодавства», яка
підготовлена фахівчинею Летичівського
бюро правової допомоги, Оксаною
Куцоконь.
Стаття
знайомить
читачів
з
комплексом правових норм, спрямованих
на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та
обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби,
що запроваджені Законом України № 530-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Захід 1.3.3. Висвітлення заходів та інформування населення через
телебачення
Протягом звітного періоду було розміщено 3 інформації щодо
інформування населення через телебачення.
Про діяльність та особливості роботи
Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у період
карантину, розповідала юристка МЦ Мар’яна
Пестун. Зокрема, під час ефіру громадян
проінформовано про те як отримати правові
послуги дистанційно: зателефонувавши до центру
чи бюро правової допомоги, подання звернень через скриньку для звернень
громадян, яка розміщена в приміщенні центру або ж скористатися онлайн
сервісами.
Так,
26
червня
директор
Хмельницького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги Григорій Гоцький взяв участь в
ефірі Суспільне Поділля.
Розповідав про те як змінились правові
потреби і проблеми жителів з огляду на
карантин та новації в законодавстві, а
також про те що упродовж останніх місяців жителі області почали частіше
звертатися по безоплатну правову допомогу стосовно питань про свої права
і обов’язки в умовах карантинних обмежень.
1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через виступи
на радіо і інтернет-видання
Протягом звітного періоду було розміщено 5 інформацій щодо
інформування населення через інтернет і 1 інформація на радіо.
Так, 08 квітня на сайті інтернет-видання Поділля NEWS розміщено
статтю на тему: “З маскою чи без: що у Хмельницькому вважають
громадським місцем?”.
Посилання:
https://podillyanews.com/2020/04/07/z-maskoyu-chy-bez-shho-u-hmelnytskomuvvazhayut-gromadskym-mistsem/?fbclid=IwAR1UWiPTPtloeKd6ZHhW6ZFE7L
ZXEfvq2YuAX3tBG_C-T0lSVU4koSiB7K4

Так, 12 червня на офіційній сторінці у Facebook Хмельницького
місцевого центру з надання БВПД розміщено статтю: “Вебінар для громадян
які стоять на обліку як безробітні”.
Посилання:
https://www.facebook.com/khmelnytskyii.legal.aid.centr/?__tn__=kCH-R&eid=A
RAY2yRWuh70H2QLeDfhNx_EolNnoKR22n8_udlCEDcS4OBxl0zjNiStRLG75
1M7Z1AxpoMfrw2MoKFh&hc_ref=ARQh0liCCj5ELLY5ndtqDPPdW_q8QwQ2
ChTRelXBAmzoqAZCkWXL8GyEqKyymDXHrUo&fref=nf
Зокрема, 30 червня з нагоди відзначення
5-річчя створення місцевих центрів юристка
Хмельницького місцевого центру Мар’яна
Пестун взяла участь в радіоефірі UA:
ПОДІЛЛЯ - Суспільне.
Юристка
розповідала
про
роботу
Хмельницького місцевого центру, порядок
надання особам які потребують первинної та
вторинної правової допомоги.
Також зазначила, що упродовж п'яти років до Хмельницького місцевого
центру звернулося 31690 людей, з яких 27130 - звернулися за отриманням
первинної правової допомоги (консультацій, роз'яснень), 4578 - отримали
вторинну правову допомогу (представництво в суді).
Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають
БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет ресурсах, веб-сайтах,
соціальних сторінках Facebook
Протягом звітного періоду було розміщено 3 статті у інтернет виданнях,
газеті «Є» (рубрика: голос народу ) про події та новини системи БВПД:
- 17 квітня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Олійника А.В.
щодо визнання цивільно-правового договору трудовим та відшкодування
матеріальної шкоди;
- 29 травня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Соломяної
А.В. щодо оскарження постанови Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів про
адміністративне правопорушення;
- 30 червня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Рачка Р.В. за
позовом до ДУ “Хмельницький слідчий ізолятор” про виплату грошової
компенсації за належні до отримання предмети речового майна особистого
користування протягом проходження служби.

Захід 1.3.6. Забезпечити на офіційних веб-сайтах місцевих органів
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
наповнення актуальною інформацією постійно діючих рубрик
«Безоплатна правова допомога»
З метою поширення інформації щодо діяльності Хмельницького
місцевого центру на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розміщено 24
актуальних інформацій діючих рубрик «Безоплатна правова допомога».
На сайті Хмельницької районної ради 01 червня до Дня захисту дітей
розміщено статтю “Право дітей та підлітків на захист своїх прав”.

Так, 08 травня на веб-сайті Старосинявської РДА розміщено статтю
«Забезпечення права осіб з інвалідністю», яка підготовлена юристкою
Летичівського бюро правової допомоги Оксаною Куцоконь.
Захід 1.3.7. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та
електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів
цільової аудиторії
Задля
розповсюдження
серед
населення,
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів
інформаційних друкованих та електронних матеріалів на
правову тематику відповідно до інтересів цільової
аудиторії було розповсюджено 117 буклетів та листівок,
а також газет під час проведення правопросвітницьких
заходів.
Захід 1.3.8. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої
реклами як соціальної на вулицях, громадському транспорті, на
відповідних дошках оголошень в установах, організаціях, спеціально
відведених місцях
Працівниками місцевого центру та відділів бюро правової допомоги
постійно проводиться розповсюдження серед населення, підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих

матеріалів на відповідних дошках оголошень про правову тематику
відповідно до інтересів цільової аудиторії.
Так, начальниця відділу “Віньковецьке бюро
правової
допомоги”
Ольга
Біла
розмістила
інформаційний плакат про право та доступ до
безоплатної правової допомоги в установі Віньковецьке
відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції
Головного Управління Національної поліції в
Хмельницькій області.
Захід 1.3.10. Проведення широкомасштабної інформаційної кампанії
у ЗМІ з метою залучення нових адвокатів до участі у конкурсі адвокатів,
які надають БВПД
На виконання наказу Міністерства юстиції України від 17.01.2020 року
№ 128/7 “Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для
надання безоплатної вторинної правової допомоги” та наказу Міністерства
юстиції України та Офісу Генерального прокурора №1473/5/194 від 17
квітня 2020 року про впровадження пілотного проєкту “Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину”
оголошено відбір серед адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу, для навчання та подальшої
участі у пілотному проекті .
Так, 06 травня серед адвокатів Хмельницької області проведено
інформаційну кампанію щодо проведення конкурсу. Розміщено оголошення
про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах: Хмельницького
окружного адміністративного суду, Хмельницького міськрайонного суду,
Хмельницького апеляційного суду.

Захід 1.4.1. Розроблення та розміщення правових консультацій на
довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid” в установленому
порядку
Так, 05 травня фахівцями відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Хмельницького місцевого центру
розроблено статтю "Правила благоустрою територій населених пунктів та
відповідальність за їх порушення" та розміщено на довідково-інформаційній
платформі “WikiLegalАid” в установленому порядку.
Зокрема в статті йдеться про типові правила благоустрою,
відповідальність за їх порушення, що собою являє благоустрій населених
пунктів, порядок здійснення благоустрою, які є вимоги до впорядкування
територій підприємств, установ, організацій.
Захід 2.1.1. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості
отриманих послуг, наданих працівниками МЦ
Відділом правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги було проведено анкетування клієнтів щодо якості отриманих
послуг, наданих працівниками місцевого центру.
Загалом протягом звітного періоду 12
клієнтів центру заповнили анкети у яких
вказали, чи було вирішено їх правову
проблему та оцінили рівень надання правової
допомоги
працівниками,
який
за
результатами опитування в середньому був
оцінений як хороший.
Захід 2.1.3. Організація та проведення навчальних семінарів,
робочих зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації
працівників центрів, які надають БПД
Так,
5
травня
головний
бухгалтер
Хмельницького місцевого центру Наталія
Стефанюк взяла участь у семінарі для
працівників відділів фінансів, бухгалтерського
обліку та звітності (бухгалтерів) місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Хмельницької області на

тему “Дотримання бюджетного законодавства у сфері бухгалтерського
обліку” за допомогою сервісу ZOOM.
Захід 2.1.4. Організація та проведення внутрішніх навчальних
заходів для підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у
законодавстві, оновлення знань працівників)
Зокрема, було проведено 3 внутрішніх навчальних заходів для
підвищення кваліфікації працівників центру.
Так, 30 квітня директор Хмельницького
місцевого центру Григорій Гоцький провів
нараду з керівниками бюро у скайп-режимі.
Обговорювалися питання щодо подання
звітності керівниками бюро та обов’язковість
внесення
до
комплексної
інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) письмових юридичних
консультацій із земельного права.
Захід 2.2.2. Направлення на навчання та/або інші заходи до
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи працівників
місцевого центру, членів громадських організацій та партнерів
Так, у травні місяці було оголошено конкурс відбору працівників
системи надання безоплатної правової допомоги для проходження навчання
онлайн-конкурсу “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів:
можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” де було
відібрано на основі мотиваційних анкет та інформації щодо можливості
застосування отриманих знань та навичок на практиці, зокрема під час
роботи з клієнтами юристку Деражнянського бюро правової допомоги,
Людмилу Регешу.
За допомогою програмного забезпечення ZOOM 11 червня поточного
року відбулася установча зустріч з учасниками навчального онлайн-курсу.
Захід 2.3.2. Проведення навчання працівників МЦ, що надають
БВПД, щодо вимог оформлення досьє клієнтів
Так,
22
квітня
юристка
відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги Ольга Глазунова провела нараду з
керівниками бюро у скайп-режимі щодо вимог до
оформлення досьє клієнтів.
Зокрема, проаналізовано та роз’яснено порядок

оформлення протоколу узгодження правових питань щодо представництва
та звіту про надання БВПД.
Захід 3.1.1. Проведення робочих зустрічей із представниками органів
місцевого
самоврядування,
державних
органів,
громадських
організацій з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських
мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення
незалежного провайдера на рівні територіальних громад
З метою налагодження тісної співпраці з керівниками органів
державної влади, органів місцевого самоврядування міст і районів
проведено 11 робочих зустрічей з використанням засобів електронного
зв’язку.
Так, 18 червня Хмельницьким
місцевим
центром
з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
в
приміщенні
Центру
проведено правопросвітницький захід у
вигляді круглого столу (з охопленням
аудиторії до 10 осіб) з нагоди
відзначення Всесвітнього дня біженців
на тему: “Права та обов’язки біженців і осіб, які потребують додаткового
захисту”.
У заході приймали участь директор і працівники відділу
правопросвітництва Хмельницького місцевого центру та співробітники
відділу з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції Управління ДМС
України в Хмельницькій області (начальник відділу Возовик В.І., заступник
начальника відділу Семків Р.Р., головний спеціаліст відділу Новіцька О.С.).
В ході розмови акцентовано увагу на переліку прав і обов’язків біженців
та осіб, які потребують додаткового, або тимчасового захисту, в тому числі
дітей; відмінностях між цими категоріями осіб, процедурі вирішення
питання щодо прийняття заяви про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту відповідно до ЗУ “Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту” та Правил розгляду заяв
та оформлення документів, затверджених наказом МВС України від
07.09.2011 р. № 649.
Обговорено проект Закону України “Про надання захисту”, який має
бути прийнято замість діючого закону.
Обговорено судову практику стосовно оскарження рішень про видворення,
щодо надання статусу біженця, тощо.

День захисту дітей — це не просто
веселе свято для самих діток, а й
нагадування дорослим про необхідність
захищати права дитини, щоб діти росли
здоровими і щасливими, вчилися і
займалися улюбленою справою.
Діти мають право на особливий захист і
фахівці системи безоплатної правової
допомоги готові у будь-яку мить прийти на
допомогу кожній дитині.
В.о. директоркою Хмельницького місцевого центру Наталією
Свідерською та юристкою Мар’яною Пестун проведено 16 червня спільну
робочу зустріч з директоркою Хмельницького міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Мар’яною Любецькою, з метою
обговорення практичних питань використання всіх можливостей, наданих
законодавством щодо захисту прав дітей та їх інтересів.
Так, 17 червня юристка Летичівського
бюро правової допомоги, Оксана Куцоконь
провела
робочу
зустріч
з
головою
Старосинявської РДА Надією Вікарською.
Під час зустрічі обговорені проблемні
правові питання що виникають у жителів
району, порядок надання первинної та
вторинної правової допомоги громадянам, а також питання взаємодії
суб’єктів надання безоплатної правової допомоги під час здійснення заходів,
спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення району.
Так, 18 червня юристка Волочиського бюро
правової допомоги, Оксана Круглова провела зустріч із
старостою с. Сарнів Війтовецької ОТГ на якій
обговорили питання співпраці щодо покращення
доступу жителів села до безоплатної правової допомоги.
Захід 3.1.2. Надання методичної допомоги органам державної влади,
міським, районним радам, об’єднаним територіальним громадам з
питань прав людини; розроблення, затвердження та супроводження
програм правової освіти населення й надання безоплатної правової
допомоги
З метою налагодження співпраці з представниками юридичних служб
органів державної влади та ОМС з питань прав людини проведено 13
робочих зустрічей.

Так, 06 травня, 02 червня юристками відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги Мар'яною Пестун та Ольгою
Глазуновою надано методичну допомогу працівникам Шаровечківської
сільської ради, Малашовецької сільської ради, в телефонному режимі, щодо
порядку розірвання договору оренди землі та чи можливе розірвання такого
договору в односторонньому порядку.
Зокрема, 16 червня фахівцем Летичівського
бюро
правової
допомоги,
Анатолієм
Харламовим надано методичну допомогу
юристу Летичівської селищної ради та
обговорено питання щодо правових аспектів
розгляду заяв та звернень громадян, оскарження
дій посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Так,
18
червня
фахівчинею
Летичівського бюро правової допомоги,
Оксаною Куцоконь надано методичну
допомогу юристці Старосинявської РДА.
Під час зустрічі обговорені основні
положення трудового законодавства щодо
порядку
укладення,
виконання
та
припинення дії трудових договорів,
порядку ведення трудових книжок працівників.
Захід 3.1.3. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для
органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та
доступу до БПД
Задля покращення обізнаності та доступу до безоплатної правової
допомоги юристками відділу Волочиського та Віньковецького бюро
правової допомоги були підготовлені методичні рекомендації:
- «Приватизація житлових об’єктів державної власності»,
- “Порядок та надання права власності на земельну ділянку громадянам
України”.

Захід 3.2.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування
в установах виконання покарань для засуджених осіб
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького МЦ
проведено 7 консультацій для ув’язнених, що перебувають у державній
установі “Хмельницький слідчий ізолятор”.
Одним із принципів надання безоплатної правової
допомоги є її доступність для всіх осіб, які мають
право на її отримання. Аби правом на безоплатну
правову допомогу могли скористатись особи, які
відбувають покарання у вигляді позбавлення або
обмеження волі, тримаються під вартою в місцях
попереднього ув’язнення створені дистанційні пункти
доступу до безоплатної правової допомоги.
Зокрема, 03 червня фахівець відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Роман Самчук надавав правові консультації
та роз’яснення засудженому про порядок повернення тимчасово вилучених
речей у кримінальному провадженні.
Захід
3.2.2.
Забезпечення
роботу
дистанційного
пункту
консультування у відділах філії Державної установи «Центр пробації»
Хмельницької області (на виконання укладених меморандумів)
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького МЦ
та бюро правової допомоги проведено 12 консультацій у відділах філії
Державної установи «Центр пробації» .
Так,
26
червня
начальником
Летичівське бюро правової допомоги
Анатолієм Харламовим забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу до БПД на
базі Летичівського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Хмельницькій області.
Для отримання консультації звернулась особа, якій надані роз’яснення
положень кримінального процесуального законодавства та порядку надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Так, 15 червня юристкою Волочиського
бюро правової допомоги було забезпечено
роботу
дистанційного
пункту
у
Волочиському районному секторі філії

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, на якому
надано консультації 3-м відвідувачам.
Захід 3.2.4. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних
пунктів щодо громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, особам із
особливими потребами, які знаходяться в будинках інтернатах,
спеціалізованих установах
Впродовж звітного періоду організовано 2 консультації у
будинки-інтернати, спеціалізовані установи для громадян похилого віку,
інвалідів за допомогою засобів телефонного зв’язку.
Так, 19 червня фахівчиня Городоцького
бюро правової допомоги Діана Думановська
провела у телефонному режимі консультацію для
громадян стаціонарного відділення "Доброта" с.
Немиринці, Городоцького району.
Для отримання консультації звернулась
особа з питанням щодо стягнення аліментів на
утримання непрацездатної матері, в результаті
чого громадянці було надано первинну правову допомогу та вичерпну
інформацію з даного питання.
Захід 3.2.5. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних
пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ
За для розширення доступу мешканців віддалених населених пунктів до
правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого центру
проведено 3 бесіди на базі сільських рад, ОТГ за допомогою доступних
засобів звязку.
Так, 24 червня начальником відділу
«Летичівське
бюро
правової
допомоги»
Анатолієм Харламовим забезпечено роботу
консультаційного пункту на базі Летичівської
ОТГ, під час якої надано безоплатну первинну
правову допомогу особі щодо порядку поділу
спільно нажитого майна подружжя та можливість вирішення проблем при
забороні матері щодо побаченні батька з дитиною.

Захід 3.2.6. Організація та робота дистанційних
консультування громадян на базі центрів зайнятості

пунктів

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького
МЦ та бюро правової допомоги проведено 9 консультацій у міськрайонних
центрах зайнятості в телефонному режимі.
Так, в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Деражнянською
районною Філією ОЦЗ юристка Деражнянського бюро правової допомоги,
Людмила Регеша в телефонному режимі надала консультацію двом
безробітним.
Захід 3.2.7. Організація та робота дистанційних пунктів
консультування громадян на базі центрів надання адміністративних
послуг
В рамках виконання Меморандуму про
співпрацю між центром надання адміністративних
послуг Хмельницької РДА та Хмельницьким
місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової
допомоги
забезпечено
роботу
дистанційного пункту доступу в телефонному
режимі на базі ЦНАПу.
Юристкою Летичівського бюро правової допомоги, Оксаною
Куцоконь щовівторка та щоп’ятниці забезпечено роботу дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги Старосинявського району у
приміщенні ЦНАПу Старосинявської селищної ради. Для отримання
консультацій та роз'яснень законодавства звернулось 28 осіб. Прийнято 7 заяв
про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Захід 3.2.8. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в
приміщеннях бібліотек за програмою «Бібліоміст»
За звітний період здійснено 3 Skype-консультування мешканців
Хмельниччини на базі Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека.
Скайп-консультування жителів
Чемеровецької
ОТГ
та
Закупнянської
селищної
ради
відбулося
25
червня
в
Хмельницькій
обласній
універсальній науковій бібліотеці,
участь в якому взяла юристка
Хмельницького місцевого центру з

надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Бовсун.
Громадянам надано відповіді на такі запитання:
- Порядок продовження договору оренди приміщення, що перебуває у
комунальній власності.
- Яким чином можна вирішити питання щодо накладки земельних ділянок за
наявності оформленої власності на земельну ділянку?
- Чи є пільги для осіб з інвалідністю на навчання у вищому навчальному
закладі?
- Щодо порядку поділу спільного майна подружжя.
- Порядок стягнення аліментів на утримання дитини.
Захід 3.2.10. Організація та робота дистанційного пункту
консультування громадян на базі Хмельницького окружного
адміністративного суду
В рамках виконання Меморандуму про співпрацю
між Хмельницьким окружним адміністративним судом
та Хмельницьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги юристка
відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги - Ольга Глазунова забезпечила
роботу дистанційного пункту доступу в телефонному
режимі, а саме 04 червня.
Захід
3.4.1.
Участь
у
реалізації
загальнонаціональної
правопросвітницької стратегії системи надання БПД
Так, 03 квітня директор
Хмельницького місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової
допомоги
Григорій
Гоцький за участю заступника
начальника
відділу
правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Мар’яною
Пестун,
провели
нараду з керівниками бюро у

скайп-режимі.
Обговорювалося питання організації роботи щодо покращення та
донесення людям інформації про систему безоплатної правової допомоги.
Проведення заходів спрямованих на підвищення спроможності системи
БПД до інформаційної та правопросвітницької роботи з вразливими групами
населення, з метою підвищення обізнаності населення про можливості

захисту своїх прав за допомогою центру та бюро правової допомоги, а також
– підвищення правової спроможності територіальних громад.
Захід 3.5.1. Підписання Меморандумів про співпрацю (зустрічі,
обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів)
Так, 25 травня підписано
меморандум про співпрацю та
взаємодію
між
Регіональним
центром з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги,
Хмельницьким місцевим центром з
надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги та громадською
організацією
«Об’єднання
Хмельниччина без сиріт» в рамках
реалізації
проекту
«Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину».
Програмою
передбачено
скоординовану
комунікацію
між
неповнолітніми, які є підозрюваними у вчиненні злочину, і потерпілими з
метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди та швидкого
виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з
ужиттям заходів для їх соціалізації й запобігання вчиненню ними злочинів
повторно.
Захід 4.1.3. Аналіз результатів роботи МЦ, бюро правової допомоги,
проблемних питань та шляхи їх вирішення
Забезпечено збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про
надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу
2020 року.
Захід 4.1.3. Надання методичної допомоги бюро правової допомоги,
здійснення технічного супроводу оргтехніки
Протягом звітного періоду Деражнянському, Летичівському,
Ярмолинецькому бюро правової допомоги надавалася дистанційно
методична допомога, віддалено здійснювався технічний супровід
оргтехніки.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Хмельницьким місцевим
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1032
звернень клієнтів, 838 особам було надано правову консультацію, 194 із них
написали письмову заяву про надання безоплатної вторинної правової
допомоги, в тому числі на складання процесуальних документів - 94 особи,
здійснення представництва інтересів в суді - 71 особа.
Таблиця 1. Інформація щодо
опрацьованих звернень клієнтів

№
з/
п
1
2
3
4
5
6
7

кількості

зареєстрованих

та

Кількість
зареєстров
аних
звернень

Кількість
наданих
правових
консульта
цій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД

Відділ правопросвітництва та
надання безоплатної правової
допомоги
Відділ “Віньковецьке бюро
правової допомоги”
Відділ “Волочиське бюро
правової допомоги”
Відділ “Городоцьке бюро
правової допомоги”
Відділ “Деражнянське бюро
правової допомоги”

281

191

90

163

146

17

74

54

20

52

41

11

156

131

25

Відділ “Летичівське бюро
правової допомоги”
Відділ “Ярмолинецьке бюро
правової допомоги”

236

216

20

89

82

7

Разом по МЦ

1051

861

190

Найменування відділу МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 188 рішення про надання БВПД та надано 105 доручень адвокатам
та 89 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або
оформлення процесуальних документів). За результатами звернень не
підтверджено належність 3 осіб, у зв’язку з чим прийнято рішення про
відмову у наданні БВПД.

В ІІ кварталі 2020 року клієнти зверталися з наступних питань:
соціального забезпечення 73 (7%), спадкового 110 (11%), сімейного 143
(16%), трудового 34 (3%), адміністративного 123 (12%), земельного 34 (3%),
договірного 21 (2%), житлового 44 (4%), іншого цивільного права 175 (5%),
з питань виконання судових рішень 57 (6%), з інших питань 148 (15%), з
кримінально-процесуального питань 58 (5%), з цивільних питань 28 (3%), з
неправових питань 3 (1%) та з медичних питань 0 (0%)..

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД в результаті перевірки
належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, у IІ
кварталі 2020 року найбільше позитивних рішень про надання БВПД було
прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму
- 86 (45,%), учасникам бойових дій 42 (22%), інвалідам 38 (21%),
внутрішньо переміщенні особи 3 (1%), осіб, щодо яких суд розглядає справу
про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної
особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 0
(0%), жертви домашнього насильства 2 (1%), діти, які не належать до
окремих категорій 5 (2%), особи щодо яких суд розглядає справи про
надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 5 (3%), засуджені
9 (5%).

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро
правової допомоги, у ІІ кварталі 2020 року у звязку з карантинними
заходами не вдалося організувати виїзди мобільних пунктів, консультування
громадян проводилося в режимі онлайн, про те забезпечено діяльність 29
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; загальна
кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та роз’яснень під
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів
склала 39 осіб, 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 31 правопросвітницьких заходів. Розміщено у ЗМІ 62
інформаційних матеріалів з питань надання БПД. Надано 10 клієнтам доступ
до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності
місцевого центру в розрізі бюро
№
з/п
Найменування
МЦ та Бюро

Разом по МЦ,
в тому числі:
Хмельницьки
1
й МЦ
Відділ
Волочиське
2
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Віньковецьке
3
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Городоцьке
4
бюро правової
допомоги”

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб
що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанці
йних
пунктів/о
сіб, що
отримал
и
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайде
рів БПД,
яким
надано
методичн
у
допомогу

Кількіс
ть
проведе
них
право-п
росвітн
ицьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронн
их
сервісів
МЮ

Кількість
інформаці
йних
матеріалів
розміщени
х у ЗМІ

0/0

29/39

11

31

10

62

0/0

12/16

3

9

0

10

0/0

2/3

3

2

0

11

0/0

2/5

0

0

0

2

0/0

2/7

0

8

0

6

Відділ
“Деражнянськ
5
е бюро
правової
допомоги”
Відділ
“Летичівське
6
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Ярмолинецьк
7
е бюро
правової
допомоги”

0/0

3/2

1

1

1

2

0/0

5/5

4

9

5

18

0/0

3/1

0

1

4

13

