Інформаційна довідка
щодо виконання Хмельницьким місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги річного плану діяльності
на 2020 рік у ІІІ кварталі

ЗМІСТ
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД
[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості
для реалізації своїх прав
[1.4]

Система БПД є незалежною,
інноваційною, ефективною

клієнтоорієнтованою,

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
Ефективна система доступу громадян до правової інформації – одне із
завдань, визначених системою безоплатної правової допомоги на 2020 рік.
Це завдання реалізовуємо шляхом організації та проведення
правопросвітницьких заходів та організації роботи мобільних та
дистанційних точок доступу громадян до правової допомоги. Карантин вніс
свої корективи в роботу системи безоплатної правової допомоги, створивши
нові виклики для фахівців. Адже потреба громадян в правовій допомозі від
держави залишилася актуальною, а в нас виникли нові завдання: надавати
безоплатну правову допомогу, яка є гарантована державою та проводити
правопросвітництво в онлайн режимі за допомогою інтернет ресурсів.
Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги забезпечує можливість громадянам отримати правову допомогу
дистанційно в зручний спосіб: по телефону, через скриньку звернень,
електронну пошту, скайп-зв’язок, а також соціальні мережі. Місцевим
центром
забезпечується
прийом
громадян
із
дотриманням
санітарно-епідеміологічних норм із застосуванням засобів захисту
Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових
потреб
Упродовж ІІІ 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
Упродовж звітного періоду проведено 10 заходів для учнів
загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. Більшість
із них проведені в онлайн режимі.
Так, для профілактики правопорушень
та негативних проявів в учнівському
середовищі 9 вересня проведено тематичний
урок з питань проблеми булінгу для учнів 6
класу школи №15 м.Хмельницький.
Фахівчиня Хмельницького місцевого
центру розповіла як розпізнати булінг,
відповідальність за його вчинення та які
причини можуть викликати агресивну
поведінку підлітків.
21 вересня юристка Городоцького бюро
правової допомоги Діана Думановська провела
онлайн захід для учнів 8-го класу Городоцького
ліцею №4 Городоцької міської ради.
Під час заходу Діана Думановська розповіла
учням як запобігти та протидіяти булінгу в
навчальних закладах, про перелік правових послуг
якими можна скористатися та контактні данні
Городоцького бюро правової допомоги.
Так,
10
вересня юристка
відділу
«Летичівське бюро правової допомоги»
Оксана
Куцоконь
спільно
з
представниками
Старосинявської
районної філії Хмельницького обласного
центру зайнятості провели бесіду з
учнями Паплинецької загальноосвітньої
школи
І-ІІ
ступенів
на
тему:
«Кримінальна
відповідальність

неповнолітніх», під час якої ознайомили дітей з основними правами,
розповіли з якого віку настає кримінальна відповідальність, які
найпоширеніші злочини вчиняються неповнолітніми та про покарання, що
можуть бути застосовані до осіб, які не досягли 18 років.
Захід 1.1.3. Організація та проведення заходів для учнів і студентів
закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
Упродовж звітного періоду проведено 2 правопросвітницьких заходи
для учнів ПТУ та студентів вищих навчальних закладів.
З
метою
обговорення
положень
освітньо-професійної
програми
«Право»,
визначення вектора кращої підготовки майбутніх
юристів, а також розширення знань студентів,
розвитку правової культури, популяризації
професії судді та підвищення авторитету судової
гілки
влади,
адвокатської
діяльності
та
юридично-консультаційної служби в цілому 23
вересня відбулася зустріч викладачів кафедри
права та студентів - юристів Хмельницького
національного університету із стейкхолдерами майбутніми роботодавцями.
У
зустрічі
взяли
участь:
директор
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Григорій
Гоцький,
суддя
Хмельницького
апеляційного
суду
Андрій
Костенко, адвокат, заступник
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури
України,
заслужений
юрист
України,
голова правління громадської
організації «Подільська правова
ліга» Андрій Місяць.
Стейкхолдери поінформували майбутніх правників про місію і основні
завдання системи безоплатної правової допомоги, роль та місце судової
влади в механізмі держави, особливості
суддівської професії у порівнянні з
іншими напрямками юридичної діяльності,
а також про роль та місце адвокатури в
механізмі держави.
Студенти
мали
можливість
дізнатися про структуру та діяльність
місцевого центру, основні кваліфікаційні
вимоги до юристів, які планують

працювати в системі судової влади, в установах системи БПД, а також до
майбутніх адвокатів.
16 вересня начальником відділу Летичівське бюро правової допомоги
Анатолієм Харламовим проведено правопросвітницький захід з учнями
Голосківського професійного аграрного ліцею на тему «Відповідальність
неповнолітніх за вчинення правопорушень». Учням Голосківського ліцею
роз’яснив, що таке юридична відповідальність та види відповідальності що
застосовуються до неповнолітніх за скоєння правопорушень, аспекти поділу
юридичної відповідальності на цивільну, адміністративну та кримінальну, з
якого віку особа притягується до відповідальності, які застосовуються
заходи впливу до неповнолітніх за вчинення ними адміністративних
правопорушень і коли наступає кримінальна відповідальність за вчинення
неповнолітнім злочину чи кримінального проступку, методи уникнення та
упередження підліткової злочинності.
Захід 1.1.4. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на
запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на
обліку в Центрах зайнятості
Упродовж звітного періоду проведено 12 семінарів, тренінгів, лекцій
для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах
зайнятості.
Так,
4
серпня
фахівчиня
Віньковецького
бюро
правової
допомоги Ольга Біла провела бесіду
із
працівниками
Віньковецької
районної
філії
Хмельницького
обласного центру зайнятості, на якій
обговорили такі теми як: “Права,
обов’язки
та
відповідальність
роботодавців
відповідно
до
законодавства про зайнятість населення” та “Шляхи стимулювання
роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі для осіб з
інвалідністю. Компенсація ЄСВ”.
На
завершення
заходу
працівникам Віньковецької районної
філії
Хмельницького
обласного
центру
зайнятості
роздано
інформаційні буклети щодо надання
безоплатної вторинно ї правової
допомоги
та
контактні
дані
«Віньковецького
бюро
правової

допомоги».
15 вересня начальниця відділу “Городоцьке бюро правової допомоги”
Діана Думановська з метою підвищення рівня правової свідомості громадян,
які стоять на обліку у Городоцькому районному центрі зайнятості взяла
участь у засідання правового клубу “Юридичний провідник” та провела
захід на тему: “Особливості державної реєстрації права власності
спадкодавця за заявою спадкоємця”.
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 2
зустрічі з керівниками громадських організацій інвалідів з вадами зору та
слуху.
9 вересня юристка відділу
«Волочиське бюро правової
допомоги» Алла Байда провела
бесіду з особами з інвалідністю,
під час якої докладно роз’яснила
про право осіб з інвалідністю на
безоплатну вторинну правову
допомогу
та
про
перелік
документів, які необхідні для
звернення за БВПД.
Так, 29 вересня Наталія Костюк, юристка відділу «Ярмолинецьке бюро
правової допомоги» на базі бюро правової
допомоги провела бесіду з двома особами з
інвалідністю, розповіла їм про соціальний захист
осіб з інвалідністю та земельну реформу.

Захід 1.1.6. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід
спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у
законодавстві) у трудових колективах
Упродовж звітного періоду проведено 20 семінарів, лекцій, бесід
спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві)
у трудових колективах.

19 серпня фахівчиня «Волочиське бюро
правової допомоги» Алла Байда провела бесіду з
трудовим колективом Волочиської районної
бібліотеки на тему: «Земельна реформа в Україні».
В ході зустрічі було обговорено Закон України №
2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів
України
щодо
обігу
земель
сільськогосподарського призначення».
Також присутні отримали відповіді на правові
питання, що їх цікавили.

15 липня юристкою відділу
«Летичівське
бюро
правової
допомоги» Оксаною Куцоконь, з
нагоди відзначення Дня прийняття
Декларації
про
державний
суверенітет
України
проведено
зустріч з трудовим колективом
відділу культури Старосинявської
селищної ради.
16
вересня
юристом
Летичівського
бюро
правової
допомоги Анатолієм Харламовим
проведено
бесіду
з
трудовим
колективом
Голосківського
професійного
ліцею
на
тему:
«Відпустки та їх види». Особам
роз’яснено право на основну та
додаткову відпустки, заміна частини
невідбутої
відпустки
грошовою
компенсацією при звільненні особи, а
також хто має право на додаткову відпустку та відпустки матерям що мають
малолітніх дітей.
Захід 1.1.7 Організація та проведення вуличного інформування у
територіальних громад Хмельницької області
Задля підвищення правової обізнаності громадян, намагання якомога
більше правової інформації донести до населення області фахівці бюро
правової допомоги та місцевого центру під час виїзду мобільних груп
проводили вуличні інформування населення, під час яких надавали

роз’яснення не лише з питань земельного законодавства, а з інших галузей
права. Спілкуючись із людьми, фахівці місцевого центру доводили до їх
відома інформацію про діяльність МЦ, порядок звернень до центру,
роздавали друковані інформаційні матеріали. Протягом кварталу проведено
5 вуличних інформувань.

Захід 1.1.8 Організація та проведення правопросвітницьких заходів у
системі органів охорони здоров’я
Упродовж звітного періоду проведено 6 правопросвітницьких заходів
у закладах системи охорони здоров’я.
Так, 15 липня юристка відділу
«Волочиське бюро правової допомоги»
Оксана Круглова провела бесіду з
трудовим
колективом
бухгалтерії
Волочиського
районного
центру
первинної медико-санітарної допомоги
на тему «Способи захисту прав і свобод
людини і громадянина». Зокрема, вона
зупинилась на формах захисту прав
особи: захист прав органами публічної
влади,
захист
прав
громадян
громадськими об'єднаннями, самозахист
прав людиною (звернення в державні органи та органи місцевого
самоврядування, оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, що
порушують права громадян, звернення в засоби масової інформації та
правозахисні організації, громадські об'єднання, публічні виступи громадян
на захист своїх прав, звернення в міжнародні органи із захисту прав людини.

28
серпня
начальником
відділу
Летичівського бюро правової допомоги
Анатолієм
Харламовим
проведено
правопросвітницький
захід
у
Грушковецькій
амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини
на тему:
«Дотримання та правила захисту осіб в
період пандемії коронавірусної хвороби.
Відповідальність осіб за порушення
правил карантину». На заході були
присутні 4 особи.

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)
Упродовж звітного періоду проведено 7 зустрічей із керівниками
громадських організацій (із громадськими організаціями, які представляють
інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб,
соціально вразливих верств населення).
Так,
10
вересня
фахівчиня
Волочиського бюро правової допомоги
Алла Байда провела бесіду із членами ГО
«Воїни АТО Волочищини», на якій
учасникам бойових дій роз’яснила про їх
право на безоплатну вторинну правову
допомогу також зупинилась на переліку
документів які необхідні для звернення за
БВПД і надала вичерпні відповіді на
запитання.
05 серпня фахівчиня Городоцького бюро правової допомоги Діана
Думановська провела правопросвітницький захід на базі Управління
соціального захисту населення Городоцької районної державної
адміністрації для внутрішньо переміщених осіб на тему: “Права та пільги
внутрішньо переміщених осіб”.

Під час заходу
присутнім
було
повідомлено,
що
відповідно до Закону
України
“Про
забезпечення прав і
свобод
внутрішньо
переміщених
осіб”
зазначена
категорія
осіб користується тими ж правами та обов’язками, як і інші громадяни
України. Законодавством забороняється щодо них будь-яка дискримінація.
01 липня начальником відділу
«Летичівське
бюро
правової
допомоги» Анатолієм Харламовим в
приміщенні відділу «Летичівське бюро
правової допомоги» було проведено
навчальний
семінар
на
тему:
«Проблеми прав біженців та виклики
сучасності». На заході були присутні
представники відділу Летичівського
ДРАЦ, державної нотаріальної контори, відділу державної виконавчої
служби Летичівського ГТУЮ в кількості.
26 серпня юристка відділу Летичівського бюро правової допомоги
Оксана Куцоконь провела робочу зустріч з керівником громадської
організації «Старосинявська спілка учасників АТО» Віталієм Бакуном.
На зустрічі обговорили питання щодо проведення спільних заходів для
підвищення
правової
свідомості
громадян – учасників АТО та
вирішення
актуальних
правових
проблем, юристка надала роз’яснення
стосовно
пільг
для
учасників
антитерористичної операції та членів
їх сімей, порядку реалізації та захисту
прав учасників бойових дій, їх
відновлення в результаті порушення.
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної
присутності у медіа-середовищі
Протягом поточного 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
Зокрема, було розміщено 10 інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ.
Протягом звітного періоду відділом “Городоцьке бюро правової
допомоги” висвітлено у районній газеті “Городоцький вісник” статтю на
тему: “Дозволено зареєструвати право власності за померлою особою”, в
Старосинявській газеті «Колос» опублікована стаття «Матеріальна
відповідальність працівників», в громадсько-політичному тижневику
Ярмолинецького району «Вперед» опубліковано статтю: «Повернення
товару належної якості чи його обміну (товар - туш для вій)» та інші.

Захід 1.3.3. 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення
через виступи на радіо телебачення і інтернет-видання
Упродовж останніх місяців
жителі області почали частіше
звертатися по безоплатну правову
допомогу стосовно питань про
свої права і обов’язки в умовах
карантинних обмежень.
Як змінились правові потреби
і проблеми жителів з огляду на
карантин
та
новації
в
законодавстві - в ефірі Суспільне Поділля розповідали директорка
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у

Хмельницькій області Наталія Стьопіна та директор Хмельницького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Григорій Гоцький.
#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid
https://www.youtube.com/watch…
Першого липня виповнилося п’ять років, відколи в Україні запрацювали
місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Нині в
нашій державі їх налічується 84 і чотири з них розташовані на
Хмельниччині:
у
Кам’янці-Подільському,
Старокостянтинові,
Хмельницькому та Шепетівці.
Скористатися послугами центрів може кожен, хто потребує фахової
правничої допомоги: відповідно до законодавства безкоштовні юридичні
консультації в центрах може отримати будь-хто. А вразливі категорії
населення, як от, наприклад, малозабезпечені люди, особи з інвалідністю,
діти та деякі інші, за потреби можуть претендувати на безоплатне
представництво своїх інтересів у суді штатними юристами центрів чи
адвокатами, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги.
Це означає, що за послуги правозахисників заплатить держава.
Упродовж п’яти років до центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в нашій області звернулося майже 93 тисячі людей.
Чи допомагає система безоплатної правової допомоги вирішувати
юридичні проблеми мешканців області - розповідають наші клієнти.
#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid

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 4 статті у інтернет
виданнях, газеті «Є» (рубрика: голос народу ) про події та новини системи
БВПД. Зокрема:
30 липня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Гандзьошина
М.В. щодо представництва інтересів особи у суді у справі про притягнення до
адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.
28 серпня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Рачка Р.В.
щодо оскарження рішення управління праці та соціального захисту
населення про припинення житлової субсидії.

30 вересня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Рожика Є.М.
щодо представництва інтересів особи у суді у справі про притягнення до
адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП (порушення правил
дорожнього руху).
Юрист Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Роман Самчук довів у суді, що його клієнт має
право на встановлення безкоштовного газового лічильника в квартирі.
Детально - за посиланням
https://www.legalaid.gov.ua/.../hmelnytskyj-yuryst-doviv.../

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 21
актуальну інформацію діючих рубрик «Безоплатна правова допомога».
17 серпня, на сайті Городоцької міської ОТГ Хмельницької області
розміщено статтю на тему: “Особливості державної реєстрації права
власності спадкодавця за заявою спадкоємця”.
Посилання: https://gorodocka-gromada.gov.ua/news/1597667052/
20 серпня на сайті Новини Городоччини Телерадіопресцентр
розміщено статтю на тему: “З 17 по 24 серпня 2020 року система безоплатної
правової допомоги проводить Instagram - челендж до Дня Незалежності
України”.
Посилання: https://bit.ly/2HyS3Bn.
На сайті Деражнянської районної ради розміщено банер-посилання на
сайт Регіонального центру з надання БВПД, завдяки чому у жителів району
є
спрощений
доступ
до
правороз’яснювальних
матеріалів
http://derazhnia-rda.gov.ua/

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 822 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 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, у м. Деражня розміщено 2
інформаційні банери на будівлях автобусної
станції та районного будинку культури, які
були виготовлені за кошти, виділені
Деражнянською міською радою на виконання
міської Програми безоплатної правової
допомоги мешканцям м.Деражні.

Захід 1.3.9. Публічна презентація результатів діяльності центру
надання БВПД
П’ять років тому, із липня, у Хмельницькому запрацював місцевий
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З того часу сюди
звернулося понад 30 тисяч краян. Як розповів директор центру Григорій
Гоцький, найбільше — майже третина — звернень стосуються сімейного
права. За ними у списку — звернення щодо призначення житлових субсидій.
Детально про роботу Хмельницький місцевий центр з надання БВПД - у
сюжеті МТРК "Місто".

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid
https://www.youtube.com/watch?v=GqJ4rVP1Ol4&feature=emb_logo

Захід 1.3.10. Проведення тематичних заходів до 5-річчя утворення
місцевих центрів з надання
П’ять років тому в Україні розпочали
роботу місцеві центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, чотири з яких
розташовані на Хмельниччині. Позаяк правничу
допомогу подолянам надають не лише юристи
центрів, але й адвокати, то нагороди з нагоди
річниці створення, а також до Дня Конституції
України отримали не лише фахівці центрів, але й
адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги.
Під час вручення почесних грамот та подяк, що відбулося в
Хмельницькому місцевому центрі 1 липня, директорка Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій
області Наталія Стьопіна наголосила, що упродовж п’яти років роботи
місцевих центрів у області до них звернулося майже 93 тисячі людей.
Зі словами вдячності за щоденну працю до присутніх звернувся і
директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Григорій Гоцький.
Відтак вручили нагороди, почесні грамоти та подяки від
Координаційного центру з надання правової допомоги, Хмельницької
міської ради та безпосередньо місцевого центру, адвокатам, які активно
співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги: Юрію Філіпову,
Наталії Свірневській, Зінаїді Ніколайчук, Надії Павлик, Ользі Голдзіцькій та
Людмилі Адамчук.

Окрім того, відзнаки отримали і фахівчині місцевого центру:
Валентина Корчинська, Діана Думановська, Людмила Регеша й Наталія
Небесна.

Захід 2.1.1. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості
отриманих послуг, наданих працівниками МЦ
Відділом правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги у ІІІ кварталі 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 2.1.2. Організація та проведення навчальних семінарів чи
інших заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які
надають БВПД
18 вересня Хмельницьким
місцевим центром проведено
відеоконференцію в режимі
Skype з адвокатами на тему:
“Стан виконання доручень
виданих адвокатам у 2015 2020 роках та аналіз найбільш
поширених
помилок
при
складанні розрахунку розміру
винагороди адвоката за надання БВПД у цивільних або адміністративних
справах”.
Учасники відеоконференції обговорили питання щодо виконання
доручень виданих адвокатам у минулих роках та здачі актів надання

безоплатної вторинної правової допомоги, формування документів, які
підтверджують роботу адвоката, документів організації надання БВПД та
оплати послуг адвоката. Найбільш жваве обговорення викликало питання
щодо комплектності документів, які подаються як додатки до акта надання
БВПД з метою уникнення подання зайвих документів, трудності, що
виникають при заповненні розрахунку розміру винагороди адвоката за
надання БВПД у цивільних або адміністративних справах.
Також, учасники відеоконференції мали змогу обговорити з колегами
проблемні питання, які виникали у них при наданні БВПД та власний досвід
їх вирішення.
Захід 2.1.3. Організація та проведення навчальних семінарів, робочих
зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації працівників
центрів, які надають БПД
11 серпня фахівці Хмельницького місцевого центру Оксана Сідлецька
та Мар’яна Пестун взяли участь у онлайн-лекції курсу "Медіатор та
учасники процесу медіації" навчального онлайн-курсу «Альтернативні
позасудові способи вирішення спорів (ADR) можливості їх інтеграції у
процедури надання правової допомоги» де розглядалися питання:
 правовий статус медіатора;
 етичні засади діяльності медіатора;
 компетентності та функції медіатора;
 права та обов’язки медіатора;
 сторони медіації та хто така особа, що має спроможність домовлятися
(критерії допуску);
 учасники процесу медіації (фізичні та юридичні особи, діти, законні
представники дітей, експерти, у т.ч. перекладачі, психологи, лікарі,
педагоги, правники та інші учасники процесу);
 роль юриста/адвоката;
 окремі питання взаємодії медіатора та юриста/адвоката в процесі
медіації.
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 19 робочих
зустрічей.
2 вересня фахівчиня Волочиського бюро правової допомоги Алла
Байда зустрілась із головою Війтовецької ОТГ Ігорем Степанюком.
Під час робочої зустрічі були окреслені напрямки спільної роботи щодо
покращення доступу жителів Війтовецької ОТГ до безоплатної правової
допомоги.
Так, 05 серпня юристка Городоцького
бюро правової допомоги Діана Думановська
провела робочу зустріч із завідувачем сектору у
справах сім’ї Управління соціального захисту
населення Городоцької районної державної
адміністрації, Олександром Казмірчуком.
Під час робочої зустрічі обговорили
питання домашнього насильства, його причини
та види. Також учасники зустрічі обмінялись
думками, щодо порядку надання допомоги
постраждалим від домашнього насильства.
10 липня фахівцем Летичівського
бюро правової допомоги Анатолієм
Харламовим
проведено
робочу
зустріч із старостою с. Ставниця
Меджибізької
територіальної
громади Василем Свистуном.
Темою зустрічі були питання
порядку
зарахування
стажу
державного
службовця
при
перебуванні на військовій службі у
1987-2002 роках (в тому числі зарахування стажу військовослужбовця при
перебуванні України в членстві СНД).
16 липня юристка відділу
“Летичівське
бюро
правової
допомоги”
Оксана
Куцоконь
провела
робочу
зустріч
з
заступником
голови
Старосинявської селищної ради
Світланою Лакустою.
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.
04 вересня Анастасія Бояркіна юристка Ярмолинецького бюро
правової допомоги провела робочу зустріч із в.о. голови ГО «Вікторія», де
розповіла про суб’єктів, які мають право звернутися за безоплатною
вторинною правовою допомогою.

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 22 робочі
зустрічі.
11 вересня начальницею Волочиського бюро
правової допомоги Аллою Байдою було надано
методичну допомогу старості с. Гарнишівка
щодо процедури визнання спадщини, зокрема
земельних паїв, відумерлою в судовому порядку.
18 червня юристка Оксана Куцоконь
зустрілась з працівниками юридичного
сектору Старосинявської РДА Тетяною Царик
та Анатолієм Латкою. Під час зустрічі надано
методичну допомогу та обговорені питання
надання жителям району первинної та
вторинної безоплатної правової допомоги,
роботи зі зверненнями громадян, а також про зміни, внесені до законодавчих
актів України, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби.

14 вересня Наталією Костюк юристкою
Ярмолинецького бюро правової допомоги надано
методичну допомогу з питань дотримання прав
людини головному спеціалісту з питань кадрової
роботи та у справах сім’ї УСЗН Ярмолинецької
РДА.
29 вересня фахівці Деражнянського бюро
правової допомоги Оксана Сідлецька
та
Людмила Регеша зустрілися з головою с. Гатна
Іриною Важельською. Під час зустрічі
обговорили правові потреби, які найчастіше
виникають у сільських жителів.
Захід 3.1.3. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для
органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та
доступу до БПД
Упродовж кварталу розроблено і поширено 2 методичних
рекомендації для органів місцевого самоврядування задля покращення
обізнаності та доступу до БПД: Городоцьким бюро правової допомоги “З
питань домашнього насильства”, Деражнянським бюро правової допомоги
“Стягнення аліментів на утримання другого з подружжя”.
05 серпня Діаною Думановською юристкою Городоцького бюро
правової допомоги розроблено та передано методичну рекомендацію з
питань домашнього насильства та насильства щодо дітей, завідувачу
сектору у справах сім’ї Управління соціального захисту населення
Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області
Олександру Казмірчуку.
Захід 3.2.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування
в установах виконання покарань для засуджених осіб
Упродовж кварталу здійснено 6 зустрічей в
установах виконання покарань.
З метою підвищення рівня правосвідомості
засуджених
відділення
господарчого
обслуговування, які утримуються в державній
установі «Хмельницький слідчий ізолятор» та з
метою реалізації заходів із їх правової просвіти
13.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 20.08.2020,
03.09.2020, 18.09.2020 консультували засуджених з
питань процедури оскарження рішень (вироків)
суду, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, про застосування
амністії, оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав, виплат
аліментів на утримання дітей.

Засуджених проінформовано про перелік необхідних документів, які
необхідно надати, щоб безоплатно скористатися послугами адвоката чи
юриста Центру.
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 19 заходів (консультувань) у відділах
філії Державної установи «Центр пробації» .
23
липня
Оксана
Сідлецька,
юристка Деражнянського бюро правової
допомоги взяла участь в роботі
дистанційного пункту, який діє на підставі
укладеного Меморандуму про співпрацю
між Деражнянським районним сектором
філії
Державної
установи
«Центр
пробації» у Хмельницькій області та
відділом «Деражнянське бюро правової
допомоги» Хмельницького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Так, 06 серпня на виконання
укладеного меморандуму головним
спеціалістом відділу «Летичівське
бюро
правової
допомоги»
Хмельницького місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
Наталією
Небесною спільно з начальником
Летичівського районного сектору
філії
«Центр
пробації»
в
Хмельницькій області Ігорем Колішко забезпечено роботу дистанційного
пункту консультування осіб у приміщенні Летичівського районного сектору
філії «Центр пробації».
Під час роботи дистанційного пункту надано правову інформацію
щодо порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги
засудженим.

Так,
28
серпня
юристкою
Летичівського бюро правової допомоги
Оксаною Куцоконь забезпечено роботу
дистанційного пункту консультування
на базі Старосинявського районного
сектору філії Державної установи
«Центр пробації», під час якої надано
безоплатну
первинну
правову
допомогу особам
Захід 3.2.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних
пунктів щодо учасників АТО та осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Протягом звітного періоду заступниця начальника відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мар’яна
Пестун організувала 3 он’лайн консультації на базі Хмельницького
обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Під час роботи консультаційного пункту
отримати консультації та відповіді на питання,
які потребують правового вирішення мали
можливість усі особи, які перебувають на
лікуванні у медичній установі. Це учасники
бойових дій, у тому числі учасники АТО, особи
з інвалідністю та учасники війни.
Здебільшого громадян цікавили порядок та
підстави
отримання
земельних
ділянок,
процедура відстрочення та розстрочення сплати
коштів по кредиту, а також наявність прав та пільг, які гарантує учасникам
антитерористичної операції держава.
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 8
виїздів у будинки-інтернати спеціалізовані
установи для громадян похилого віку, інвалідів.
Так, 28 серпня начальником відділу
Летичівського
бюро
правової
допомоги
Анатолієм Харламовим забезпечено роботу
виїзного
консультаційного
пункту
щодо
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та

осіб із особливими потребами в Новокостянтинівському будинку інтернаті
для пристарілих. Темою консультацій були питання спадкового та
цивільного права.
Так, 28 вересня Наталія Костюк юристка відділу Ярмолинецького
бюро правової допомоги організувала прийом громадян в телефонному
режимі у Солобковецькому навчально-реабілітаційний центр Хмельницької
обласної ради
Захід 3.2.5. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних
пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ
З метою розширення доступу мешканців віддалених населених
пунктів до правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого
центру здійснено 15 виїздів у складі мобільних консультаційних пунктів для
громадян на базі сільських рад, ОТГ.
Так, 11 вересня у фахівчиня Волочиського
бюро правової допомоги, Алла Байда провела
виїзний прийом громадян в селі Гарнишівка
Волочиської ОТГ на який звернулись 6 жителів
села. Більшість питань стосувались спадкового,
сімейного та житлового права, на які відвідувачі
отримали правову інформацію та роз’яснення.
Так, 29 вересня фахівцями
Деражнянського бюро правової
допомоги Оксаною Сідлецькою та
Людмилою Регешою в складі
робочої групи було здійснено
виїзний прийом громадян у с. Гатна
Деражнянського району. Відвідувачі
з цікавістю слухали інформацію про
можливість безкоштовно отримувати
кв
аліфіковану юридичну допомогу. Четверо з
них звернулись з питаннями, що
стосуються приватизації та використання
земельних ділянок, на які отримали
вичерпні відповіді.

З метою реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство» 29 вересня фахівці Хмельницького місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової Орися Підвальна, Мар’яна Пестун
та фахівець відділу “Віньковецького бюро правової допомоги” - Олександра
Коржак, здійснили виїзне консультування мешканців с. Карачіївка
Віньковецького району.
Громадянам - власникам і користувачам
земельних ділянок, юристи роз’яснили їхні
права на землю та способи їх захисту. Зокрема
нагадали, що власники земельних ділянок, які
проживають у сільській місцевості, мають
право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги, що включає такі види
послуг: надання допомоги в забезпеченні
доступу особи до вторинної правової допомоги
та медіації; захист; здійснення представництва
інтересів осіб в судах, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
складання документів процесуального характеру.
У
межах
програми
“Прискорення приватних інвестицій
у сільське господарство” фахівці
Хмельницького місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги на чолі з
директором
центру
Григорієм
Гоцьким здійснили виїзд 30 вересня
в с. Чернява Волочиського району.
Юристи
надавали
консультації з земельних питань та
інформували жителів села про права
та порядок їхньої реалізації в сфері
земельних правовідносин, також громадяни отримали інформаційні буклети
з урахуванням аналізу запитань.
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 27 консультацій у міськрайонних
центрах зайнятості.

Так, 15 вересня юристом відділу Летичівського бюро правової допомоги
Анатолієм Харламовим забезпечено роботу дистанційного пункту
консультування осіб у приміщенні Летичівської районної філії
Хмельницького обласного центру зайнятості.
Під час роботи дистанційного пункту надано правову інформацію щодо
порядку та терміну прийняття на облік особи в центр зайнятості звільненої з
підприємства за згодою сторін. Крім того роз’яснено особі порядок надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Так, 15 вересня юристкою
відділу
Летичівського
бюро
правової допомоги Оксаною
Куцоконь забезпечено роботу
дистанційного
пункту
консультування для громадян в
Старосинявській районній філії
Хмельницького обласного центру
зайнятості. Громадянам надані
роз'яснення з питань соціального
забезпечення та цивільного права, роздані інформаційні буклети.
Захід 3.2.7. Організація та робота дистанційних пунктів
консультування громадян на базі центрів надання адміністративних
послуг
У 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, а саме 1
липня, 5 серпня 2 вересня на базі ЦНАПу.
Протягом липня - вересня головним
спеціалістом
відділу
«Летичівське бюро
правової
допомоги»
Оксаною
Куцоконь
щовівторка та щоп’ятниці забезпечено роботу дистанційного пункту
консультування громадян на базі центру надання адміністративних послуг
Старосинявської селищної ради.
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, а саме 30 липня, 27 серпня, 24 вересня.
Працював дистанційний пункт консультування на базі Хмельницька
обласна універсальна наукова бібліотека. В режимі Skype юридичні
консультації надавали Регіональний представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Оксана Кізаєва та юрист
Хмельницького місцевого центру з надання БВПД Ольга Глазунова.
Питання які ставили мешканці м. Волочиськ та м. Деражня стосувалися
пенсійного та цивільного законодавства.
Захід 3.2.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до
БПД на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт»
Юристами Хмельницького місцевого центру з
надання БВПД забезпечено роботу дистанційного пункту
доступу до БПД на базі Хмельницького обласного фонду
«Хесед-Бешт». Під час консультування до фахівців центру
правової допомоги зверталися з питань соціального
забезпечення та оформлення спадщини, надання
безоплатної вторинної правової допомоги малозабезпеченим особам,
дітям-сиротам. У ході консультування громадяни отримали роз’яснення
чинного законодавства, щодо поставлених питань та буклети на правову
тематику.
Захід 3.2.11. 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 фахівчиня - Мар’яна Пестун
забезпечувала роботу дистанційного пункту доступу, а саме
02 липня, 06 серпня, 03 вересня 2020 року.
Захід 3.4.1. Участь у реалізації
загальнонаціональної
правопросвітницької
стратегії
системи надання БПД
Так, 07 вересня начальником
відділу Летичівське бюро правової
допомоги Анатолієм Харламовим на
день презентації книги Володимира Борисова «Слава Героям» що

присвячена воїнам АТО в приміщенні Летичівської публічної бібліотеки
проведено правопросвітницький захід на тему «Права та пільги учасників
бойових дій та інвалідів війни. Методи реабілітації, адаптації та проблеми
що виникають при пристосуванні учасників бойових дій та інвалідів війни
на сході України до мирного життя». Крім того юристом відділу Анатолієм
Харламовим проінформовано присутніх про можливості системи
безоплатної правової допомоги в Україні, про діяльність системи БПД та
про те, які послуги можна отримати.
Захід 3.5.1. Участь у локальному дослідженні на місцевому рівні щодо
визначення правових проблем громадян у сфері земельних
правовідносин
15
липня
начальником
відділу
«Летичівське
бюро
правової допомоги» Анатолієм
Харламовим проведено зустріч із
працівниками
відділу
Держгеокадастру у Летичівському
районі. Темою зустрічі були
питання
можливості
та
особливості
приватизації
земельних ділянок для ведення
ОСГ та порядок та особливості
розірвання договору оренди земельних ділянок.
Захід 3.6.1. Підписання Меморандумів про співпрацю (зустрічі,
обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів)
9 вересня юристка відділу
Віньковецького бюро правової
допомоги Ольга Біла провела
робочу зустріч із працівниками
відділу освіти Віньковецької РДА,
про підписання меморандуму щодо
забезпечення реалізації проекту
“Програма
відновлення
для
неповнолітніх, які є підозрюваними
у
вчиненні
кримінального
правопорушення”.
На завершення робочої зустрічі працівникам відділу освіти
Віньковецької РДА роздано інформаційні буклети щодо надання
безоплатної вторинно ї правової допомоги та контактні дані
«Віньковецького бюро правової допомоги».

Керівники
Хмельницького
місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
та
Комунального
некомерційного
підприємства
«Хмельницький
обласний
заклад
з
надання
психіатричної
допомоги»
Хмельницької обласної ради
підписали Меморандум про співпрацю.
Основна мета взаємодії – консолідація зусиль сторін для забезпечення
захисту прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством України,
для осіб, які перебувають на лікуванні в Хмельницькій обласній
психіатричній лікарні №1, що розташована в селі Скаржинцях, спрощення їх
доступу до отримання якісної безоплатної правової допомоги.
Відповідно до положень Меморандуму в приміщенні Хмельницької
обласної психіатричної лікарні №1 не рідше одного разу на місяць
працюватиме дистанційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги. Консультування з правових питань здійснюватимуть фахівці
Хмельницького місцевого центру з виїздом на місце. За потреби
консультації можуть надаватися і в телефонному, скайп-режимі чи шляхом
проведення відеоконференції в Zoom.

Захід 4.1.1. Проведення нарад, семінарів внутрішніх навчань для
працівників центрів з надання БВПД, керівників та спеціалістів бюро
правової допомоги з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з
виконанням професійної діяльності
Так, 14 липня директор Хмельницького
місцевого центру Григорій Гоцький та
заступник начальника відділу фінансів,
бухгалтерського
обліку
та
звітності
Валентина Корчинська провели нараду з
керівниками бюро у режимі онлайн.
Обговорювалися
питання
щодо
підсумків роботи Хмельницького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за ІІ квартал і І півріччя,
подання звітності керівниками бюро та
обов’язковість внесення до комплексної інформаційно-аналітичної системи
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) звернень
громадян та письмових юридичних консультацій із земельного права.
Захід 4.1.2. 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 ІІІ кварталу
2020 року.
Захід 4.1.3. Надання методичної допомоги бюро правової допомоги,
здійснення технічного супроводу оргтехніки
Протягом звітного періоду Віньковецькому, Волочиському,
Городоцькому бюро правової допомоги надавалася дистанційно методична
допомога, віддалено здійснювався технічний супровід оргтехніки.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 липня по 30 вересня 2020 року Хмельницьким місцевим
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2127
звернень клієнтів, 1846 особам було надано правову консультацію, 281 із
них написали письмову заяву про надання безоплатної вторинної правової
допомоги, в тому числі на складання процесуальних документів - 131
особа,здійснення представництва інтересів в суді - 150 осіб.
Таблиця 1. Інформація щодо
опрацьованих звернень клієнтів

кількості

зареєстрованих

та

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 277 рішень про надання БВПД та надано 127 доручень адвокатам
та 174 накази штатним працівниками (представництво клієнта в суді або
оформлення процесуальних документів). За результатами звернень не
підтверджено належність 2 осіб, у зв’язку з чим прийнято рішення про
відмову у наданні БВПД та складено 2 правові висновки.

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

Найменування відділу МЦ

Відділ правопросвітництва та
надання безоплатної правової
Відділ “Віньковецьке бюро
правової допомоги”
Відділ “Волочиське бюро правової
допомоги”
Відділ “Городоцьке бюро правової
допомоги”
Відділ “Деражнянське бюро
правової допомоги”
Відділ “Летичівське бюро правової
допомоги”
Відділ “Ярмолинецьке бюро
правової допомоги”
Разом по МЦ

Кількість
зареєстров
аних
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

582

433

Кількість
отриманих
письмових
звернень
про надання
БВПД
149

236

217

19

326

305

21

201

181

20

229

196

33

310

280

30

243

234

9

2127

1846

281

У ІІІ кварталі 2020 року клієнти зверталися з наступних питань:
соціального забезпечення 128 (6%), спадкового 226 (11%), сімейного 358
(17%), трудового 63 (3%), адміністративного 212 (10%), земельного 52 (2%),
договірного 45 (2%), житлового 174 (8%), іншого цивільного права 355
(17%), з питань виконання судових рішень 95 (4%), з інших питань 310
(15%), з кримінально-процесуального питань 47 (2%), з цивільних питань 54

3%), з неправових питань 2 (0%) та з медичних питань 6 (0%).

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД в результаті перевірки
належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, у IІІ
кварталі 2020 року найбільше позитивних рішень про надання БВПД
прийнято щодо:
- осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму
- 151 (54%),
- учасникам бойових дій 60 (21%),
- інвалідам 45 (16%),
- внутрішньо переміщенні особи 7 (2%),
- 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 8 (3%),
- діти, які не належать до окремих категорій 0 (0%),
- особи щодо яких суд розглядає справи про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку 0 (%),
- засуджені 10 (4%).
Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро
правової допомоги, у ІІІ кварталі 2020 року організовано:
- 74 виїзди мобільних консультаційних пунктів та 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 311 осіб, в тому числі 86 осіб
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час
роботи мобільних консультаційних пунктів та 225 осіб на дистанційних
пунктах доступу;
- надано методичну допомогу 22 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 79 правопросвітницьких заходів;
- розміщено у ЗМІ 35 інформаційних матеріалів з питань надання БПД;

- надано 13 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності
місцевого центру в розрізі бюро
№
/п
Найменування
МЦ та Бюро

1
2

3

4

5

6

7

Разом по МЦ, в
тому числі:
Хмельницький
МЦ
Відділ
Волочиське бюро
правової
допомоги”
Відділ
“Віньковецьке
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Городоцьке бюро
правової
допомоги”
Відділ
“Деражнянське
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Летичівське
бюро правової
допомоги”
Відділ
“Ярмолинецьке
бюро правової
допомоги”

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осі
б, що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанцій
них
пунктів/о
сіб, що
отримали
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
електрон
них
сервісів
МЮ

Кількіст
ь
інформа
ційних
матеріал
ів,
розміще
них у
ЗМІ

45/86

29/225

22

79

13

35

15/23

12/62

3

17

2

7

3/16

2/8

3

10

1

6

3/4

2/9

3

4

0

0

6/9

2/8

3

10

0

5

5/9

3/12

3

13

1

0

9/13

5/112

4

16

5

7

4/12

3/14

3

9

4

10

