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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 та бюро 

правової допомоги є посилення правової спроможності, правових 

можливостей територіальних громад, підвищення правової обізнаності 

місцевих мешканців та реалізації потреб громади. Ранній доступ до правової 

допомоги є одним із найбільш важливих позитивних елементів української 

системи безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день, а також 

сприяє забезпеченню рівного доступу до правосуддя.  

У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні заборонено 

проведення масових заходів. Однак, посилилась 

інформаційно-просвітницька робота, зокрема інформування громадян про 

їхні права та механізм їх захисту у засобах масової інформації, через 

інформаційні ресурси партнерських організацій, соціальні мережі. 

Фахівці місцевого центру по можливості забезпечували роботу 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та 

мобільних консультаційних пунктів. Також використовувалися 

опосередковані форми спілкування (онлайн консультування, відеозв’язок, 

телефонний зв’язок тощо). Проводилася активна інформаційна кампанія 

щодо роз’яснення прав громадян, можливостей їх реалізації, захисту, 

нововведення у законодавстві, які набули чинності, які прийняті задля 

протидії поширення коронавірусної інфекції в Україні в режимі онлайн. 

Однак, через введення обмежувальних заходів не вдалося в повному 

обсязі реалізувати показники планів щодо проведення комунікативних 

заходів. 

 

Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

 

Упродовж ІV кварталу 2020 року 

Хмельницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі - Хмельницький місцевий центр) 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.  

 

Захід 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів закладів 

повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми 

 

Протягом звітного періоду провели 14 заходів для учнів загальноосвітніх 

шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. Деякі з них були проведені 

в онлайн режимі. 

 

Так, про толерантність у реалізації та 

забезпечені своїх прав, чи є толерантність 

правовою цінністю, розповідала для учнів ліцею 

№17 м. Хмельницького юристка Хмельницького 

місцевого центру Мар’яна Пестун.  

Також обговорили явище булінгу, причини його 

виникнення та які можуть бути наслідки для 

жертви булінгу і булера. 

Фахівчиня центру наголосила, що за цькування 

учасника освітнього процесу передбачена 

адміністративна відповідальність відповідно до 

положень статті 173-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

Так, 21 грудня для учнів 7 класу 

Волочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, а 23 

грудня – для учнів 8-9 класів Волочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, головною 

спеціалісткою відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Оксаною Кругловою 

було проведено бесіду з учнями та 

продемонстровано відео на тему булінгу, 

зокрема про онлайн-булінг, який зараз є 

дуже розповсюджений серед підлітків.  

Так, 10 грудня юристка Деражнянського бюро правової допомоги 

Людмила Регеша провела урок-тренінг для учнів 9 класу Деражнянського 

ліцею №2 на тему - «10 грудня – Міжнародний день прав людини».  

Цей захід пройшов жваво та цікаво для обох сторін, оскільки 

старшокласники виявились не лише вдячними слухачами, але і цікавими 

співрозмовниками, адже протягом уроку демонстрували глибокі знання з 

правознавства. 



У ході тренінгу Людмила Регеша на прикладі Загальної декларації 

прав людини показала прагнення людства до узаконення рівних прав та 

можливостей кожної людини, незалежно від її походження, расової чи 

національної приналежності, політичних, релігійних переконань тощо. 

Після обговорення 

основоположних прав та свобод 

людини, а також висвітлення 

прав та обов’язків дитини в 

нашій країні кожному учневі 

було вручено    

правопросвітницький буклет про 

права дитини.  

 

Захід 1.1.3. Організація та проведення заходів для учнів і студентів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти  

 

Протягом звітного періоду було проведено 3 правопросвітницьких 

заходи для учнів ПТУ та вищої освіти. 

Відтак, 03 грудня про запобігання 

та протидію насильству, 

відповідальність за вчинення - тема, 

яку обговорювали із здобувачами 

освіти ВПУ №11 м. Хмельницького та 

Хмельницького професійного ліцею 

електроніки ПТУ №18. 

Юристка Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мар’яна 

Пестун детально розповідала про 

підстави та порядок застосування термінового заборонного припису 

стосовно кривдника, а також про порядок звернення із заявою щодо видачі 

обмежувального припису. 

 

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 було 

проведено 14 бесід для осіб, які 

шукають роботу та перебувають на 



обліку в Центрах зайнятості в телефонному режимі. 

Так, 06 жовтня юристка відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Хмельницького місцевого центру  Аліна 

Танасова надала консультацію в телефонному режимі особі, що перебуває 

на обліку в Хмельницькому міському центрі зайнятості. 

Питання стосувалося оскарження до суду рішення управління праці та 

соціального захисту населення про відмову в призначенні житлової субсидії. 

 Також, фахівчиня розповідала про випадки, коли субсидія не 

призначається. 

 

Так, 16 грудня фахівчиня Городоцького бюро 

правової допомоги Діана Думановська, з метою 

підвищення рівня правової свідомості громадян, які 

стоять на обліку як безробітні у Городоцькому 

районному центрі зайнятості взяла участь у черговому 

засідання правового клубу “Юридичний провідник” та 

провела вебінар на тему: “Порядок прийняття 

спадщини”. 

Під час вебінару, Діана Думановська роз'яснила 

учасникам, що заява про прийняття спадщини має 

бути подана за місцем відкриття спадщини до державної нотаріальної 

контори чи до приватного нотаріуса (на вибір спадкоємця). Місцем 

відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Також 

проінформувала, що заява про прийняття спадщини подається в 

шестимісячний строк, який починається з часу відкриття спадщини (з дня 

смерті особи або дня, з якого вона оголошується померлою) та повідомила 

що робити, якщо спадкоємець пропустив строк на прийняття спадщини. 

На завершення вебінару учасникам було роз'яснено про систему 

безоплатної правової допомоги, надано інформацію про відділ “Городоцьке 

бюро правової допомоги” і Хмельницький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, які забезпечують правове 

обслуговування мешканців Городоцького району та Хмельницької області. 

 

Так, 15 грудня спеціалістом відділу 

«Летичівське бюро правової допомоги» 

Наталією Небесною в Летичівській районній  

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості спільно із головним спеціалістом 

відділу Інною Данчук проведено онлайн 

семінар для осіб, які шукають роботу та 

перебувають на обліку в філії. Під час семінару 

було обговорено питання щодо внесення змін 

до земельного законодавства, які набудуть 



чинності із 01 липня 2021 року, а також порядок надання БВПД та категорії 

осіб, що мають на це право.  

 

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 

бесіди. 

Так, 20 листопада юристкою Деражнянського бюро правової допомоги 

Людмилою Регешою в складі робочої групи згідно затвердженого графіку 

було здійснено виїзний прийом громадян у селі Мазники Деражнянського 

району. Оскільки в зв’язку з карантинними 

заходами Мазниківський будинок-інтернат 

для інвалідів та людей похилого віку 

закритий для відвідувачів, було прийнято 

рішення передати підопічним 

будинку-інтернату правороз’яснювальні 

буклети, які також містять контакти 

працівників Деражнянського бюро правової допомоги.  

Так, 15 грудня юристом відділу «Летичівське 

бюро правової допомоги» Анатолієм Харламовим 

проведено лекцію з членами Летичівського ТПО 

УТОС. Темою заходу було обговорення статті 36 

Кодексу законів про працю, зокрема порядок 

припинення трудового договору за угодою сторін 

зокрема коли однією із підстав звільнення є угода 

сторін, коли сторони трудових відносин, а саме 

роботодавець і працівник, дійшли згоди щодо звільнення. Присутнім надано 

роз’яснення хто може бути ініціатором припинення трудового договору за 

цією підставою.  

 

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 28 

бесід спрямованих на роз'яснення змісту 

ключових реформ (змін у законодавстві) у 

трудових колективах. 

Так, заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Хмельницького місцевого 



центру Мар’яна Пестун, провела інформаційну бесіду з трудовим 

колективом вищого професійного училища №11 м. Хмельницький. 

Обговорили відповідальність за порушення організації роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти, а також причини появи мобінгу в трудових колективах та 

його ознаки. 

Розглянуто актуальні питання земельної реформи, зокрема надано 

буклети відповідної тематики. 

 

Так, 07 жовтня Наталія Костюк фахівчиня 

Ярмолинецького бюро правової допомоги 

провела бесіду із працівниками відділу 

управління персоналом, юридичного та 

організаційного забезпечення апарату 

Ярмолинецької РДА на тему «Зняття арешту 

майна».  

 

Так, 26 листопада начальниця відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» Алла 

Байда провела бесіду з трудовим колективом 

відділу земельних відносин ТОВ 

«Волочиськ-Агро» про запобігання та протидії 

домашньому насильству, захисту прав жінок та 

торгівлі людьми. Людина, яка постраждала від 

цього злочину, звернувшись до місцевої 

державної адміністрації, має право на отримання 

відповідного статусу, і це дає їй можливість отримати  повний  спектр 

допомоги: медичної, правової, соціальної, а також одноразової матеріальної 

допомоги. 

 

Захід 1.1.7 Організація та проведення вуличного інформування у 

територіальних громад Хмельницької області 

 

Протягом кварталу проведено 8 вуличних інформувань населення (з 

дотриманням відстані не менше 1,5 метра між особами та з використання 

засобів індивідуального захисту).  

Фахівці Хмельницького місцевого центру розповідали перехожим про 

те, що таке безоплатна первинна та вторинна правова допомога, як її можна 

отримати. 

Під час інформування розповсюдили велику кількість інформаційних 

матеріалів про напрямки та діяльність системи безоплатної правової 

допомоги, місце розташування центрів та бюро, що її надають, бажаючим 

надавали консультації з правових питань.  



 

Так, 18 листопада 

начальником відділу 

«Летичівське бюро правової 

допомоги» Анатолієм 

Харламовим проведено 

вуличне інформування із 

громадянами смт Летичева 

щодо роз’яснення права на 

безоплатну правову 

допомогу, та хто має право 

на отримання вторинної 

правової допомоги.   

 

Так, 03 листопада працівники відділу «Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги» провели вуличне інформування у смт Ярмолинцях. 

 

 
 

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, 24 листопада заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мар’яна Пестун 

організувала та провела правопросвітницький 

захід в онлайн режимі для працівників 

“Хмельницького обласного закладу з надання 

психіатричної допомоги”.  

Фахівчиня детально розповіла про діяльність 



місцевого центру, бюро правової допомоги та можливість отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, надала відповіді на 

запитання, що стосувалися адміністративного та цивільного права. 

 

02 жовтня начальником відділу Летичівське 

бюро правової допомоги Анатолієм 

Харламовим проведено правопросвітницький 

захід у системі охорони здоров’я  

Хмельницької області, а саме,- 

Новокостянтинівської 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 8 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, 23 грудня юристка 

Городоцького бюро правової 



допомоги Діана Думановська, організувала та провела робочу зустріч із 

керівником громадської організації учасників АТО Городоцького району. 

У ході зустрічі було розглянуто ряд проблемних питань, які виникають 

в учасників антитерористичної операції після проходження служби. Разом з 

тим, в ході зустрічі було обговорено порядок спільної співпраці між 

громадською організацією та відділом “Городоцьке бюро правової 

допомоги”. 

15 грудня фахівцем відділу «Летичівське бюро правової допомоги» 

Анатолієм Харламовим проведено робочу зустріч із керівником ГО 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» Сергієм Прокофєвим. 

Темою зустрічі було надання 

методичної допомоги та 

обговорення питання внесення 

змін до правовстановлюючих 

документів ГО «Летичівська 

спілка ветеранів АТО 

«Захисник», створення 

відокремленого підрозділу та 

реєстрація їх у Центрально 

Західному міжрегіональному 

управлінні Міністерства 

юстиції (м.Хмельницький). 

 

02 жовтня фахівчинею 

Ярмолинецького бюро правової 

допомоги Анастасією Бояркіною  було 

проведено бесіду з Петром Коцюбою, 

головою Ярмолинецької районної 

організації ветеранів України щодо 

захисту прав осіб похилого віку. 

Юристка розповіла як можна захистити 

права таких осіб у законний спосіб.  

 

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 "Райківецька 

виправна колонія (№78)".  

 

Відтак, 23 грудня проведено онлайн бесіду з 

начальником ДУ "Райківецька виправна колонія 



(№78)" Віктором Туркотом.  

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. Також оговорили 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, 22 грудня проведено робочу зустріч з 

уповноваженими фахівцями філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області, з питань реалізації та захисту прав 

людини.  

Обговорили усі можливі напрямки співпраці. 

Зокрема, під час зустрічі заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Хмельницького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мар’яна Пестун детально розповіла про 

можливість надання правових консультацій, що безпосередньо сприятимуть 

підвищенню правової свідомості суб’єктів пробації та вирішенню 

актуальних проблем та потреб. Визначили методи роботи з особами, які 

вступили в конфлікт із законом. 

 

Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної 

присутності у медіа-середовищі 

Протягом ІV 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 розміщено 11 

інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ.  

Зокрема, начальниця відділу 

“Ярмолинецьке бюро правової допомоги” 



Анастасія Бояркіна підготувала юридичну консультацію про “Порядок 

встановлення меж земельної ділянки” в газеті Ярмолинецького району 

“Вперед” від 15 жовтня.  

Так, 08 жовтня в Летичівській районній газеті в рамках проекту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

розміщено оголошення про проведення виїзного прийому громадян по смт. 

Меджибіж Меджибізької ОТГ та с. Суслівці Летичівської ОТГ. 

 

Захід 1.3.3. Висвітлення заходів та інформування населення через 

телебачення  

Протягом звітного періоду було розміщено 4 інформації щодо 

інформування населення через телебачення. 

Основним завданням 

Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є створення рівних 

можливостей доступу осіб до 

правосуддя шляхом організації надання 

правової допомоги, зокрема надання 

таких видів правових послуг:  

- надання правової інформації; 

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; 

- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- складання документів процесуального характеру. 

Працівники ж центру забезпечують надання правової допомоги 

своєчасно, якісно та в повному обсязі, дотримуючись карантинних 

обмежень. 

Хто може скористатися безоплатною правовою допомогою, де можна 

отримати юридичні консультації безоплатно, як працюють центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у сюжеті телеканалу 

Перший Подільський 

розповідали директор центру 

Григорій Гоцький та заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Мар'яна Пестун. 

https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-424584901649107/?__cft__%5b0%5d=AZUDrodV4E_TKhWmjzRjivwImR-gELQlvMCtP7WzHBqbBa83FQBv7DgF0RaDzWmzk2Kc3xfRjLzo9LSOO6MmWnJ6Zmj6rcBidfKLRLtR4moOY1yM5l7wSyhEXklim-F5VT7Ephf-mcJ7D1zNB33jiNKF&__tn__=kK-R


Захід 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через 

інтернет-видання 

Протягом звітного періоду було розміщено 3 інформації щодо 

інформування населення через інтернет-видання.  

Статті містять інформацію: про утвердження, забезпечення, реалізацію 

прав людини; як можна отримати правову допомогу, її види; особливості 

надання правової допомоги вразливим категоріям населення. 

 

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: 

- 30 жовтня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Куцоконя 

В.В. щодо представництва інтересів особи у суді у справі про визнання 

бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в 

Хмельницькій області протиправною. 

- 30 листопада 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Клюцука 

В.П. щодо оскарження рішення ГУ ПФУ в Хмельницькій області щодо 

відмови в призначенні дострокової пенсії протиправною. 

- 28 грудня 2020 року висвітлено успішну справу адвоката Дем`янова 

Ю.М. щодо представництва інтересів особи у суді у справі про затримання з 

метою забезпечення передачі відповідно до міжнародних договорів України 

про реадмісію з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців 

та осіб без громадянства. 

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». 

Так, на сайті Городоцької 

територіальної громади 16 

листопада розміщено статтю, в якій йдеться про забезпечення роботи 



дистанційного пункту доступу до правової допомоги на базі Городоцького 

районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” в 

Хмельницькій області. Начальниця відділу “Городоцьке бюро правової 

допомоги” Діана Думановська консультувала суб’єктів пробації, зокрема, 

надано відповіді на запитання, що стосувались цивільного та сімейного 

права. 

 

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 

Протягом звітного кварталу серед 

населення, працівників ОМС, трудових 

колективів, установ, організацій, навчальних 

закладів розповсюджувались інформаційні 

друковані та електронні матеріали на правову 

тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії, зокрема було розповсюджено 639 

буклетів та листівок, а також плакатів 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. 

 

Захід 1.3.9. Публічна презентація результатів діяльності центру 

надання БВПД  

Так, 24 грудня директор місцевого 

центру Григорій Гоцький та заступниця 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання правової допомоги Мар’яна 

Пестун обговорили із керівниками бюро 

результати діяльності центру. Детально 

обговорили: 



- дотримання критеріїв при наданні письмових консультацій із 

земельного права та термінів внесення в КІАС; 

- своєчасне надання звітності; 

- особливості проведення правопросвітницької діяльності. 

 

Захід 1.3.11. Організація та проведення всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги 

10 грудня - Міжнародний день прав людини, до того ж система БПД 

відзначає ще й своє свято - День безоплатної правової допомоги.  

 

Про діяльність та особливості роботи 

Хмельницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

розповідав директор центру Григорій 

Гоцький.  

Зокрема, під час ефіру громадян 

проінформовано, як захистити порушені 

права, отримати безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу згідно Закону 

України "Про безоплатну правову допомогу". Оскільки, відповідно до 

частини 5 статті 55 Конституції України, кожному гарантується захист своїх 

прав, свобод та інтересів від порушень і протиправних посягань будь-якими 

не забороненими законом засобами.  

 

Також, з нагоди відзначення 

всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги, а також в межах всеукраїнської 

акції "16 днів проти насильства" заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Мар’яна Пестун розповідає, як юристи 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги допомагають клієнтам вирішувати правові проблеми.  

 

Захід 1.4.1. Розроблення та розміщення правових консультацій на 

довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid” в установленому 

порядку 

Так, протягом звітного кварталу фахівці відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Хмельницького місцевого центру: 

Роман Самчук, Ольга Глазунова, Мар’яна Пестун, розробили та розмістили 

4 статті на довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid”: 

- “Порядок отримання витягу з ДЗК на земельну ділянку для вчинення 

правочинів”; 



- “Порядок внесення змін до договору оренди землі”; 

- “Методика обрахунку розмірів земельних паїв”; 

- “Виділення однієї земельної ділянки різним особам. 

 

Захід 1.4.2. Забезпечення підтримання та/або редагування в 

актуальному стані правових консультацій довідково-інформаційної 

платформи “WikiLegalАid” 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ольга Глазунова відредагувала статтю, що 

розміщена на довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid” - 

“Накладення меж земельних ділянок, шляхи вирішення”, відповідно до змін 

законодавства.  

 

Захід 2.1.1 Аналіз скарг від клієнтів, які звернулися до центру, на 

якість наданих послуг адвокатами у справах 

Так, 23 грудня начальницею відділу 

організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи 

з її надавачами Наталія Свідерська 

разом із юристкою відділу Орисею 

Підвальною здійснили аналіз скарг від 

клієнтів, які звернулися до центру. 

Відтак, надійшло 5 скарг за 2020 рік на 

якість наданих послуг адвокатами у 

справах. Однак, на всі скарги клієнтів 

надано обгрунтовані відповіді. 

  

Захід 2.1.2. Аналіз скарг клієнтів, які звернулися до місцевого 

центру, на якість наданих послуг працівниками МЦ з метою 

проведення навчань, підвищення кваліфікації працівників 

Юристами відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги здійснено аналіз скарг від клієнтів, які звернулися до місцевого 

центру на якість наданих послуг. Відтак, на всі скарги, що надійшли, надано 

обґрунтовані відповіді з дотриманням вимог і термінів. 

 

Захід 2.1.3. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 

Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги було проведено анкетування клієнтів щодо якості 

отриманих послуг, наданих юристами місцевого центру.   



 

Загалом, протягом звітного періоду 16 

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 2.1.4. Організація та проведення навчальних семінарів чи 

інших заходів із підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, 

які надають БВПД 

23 грудня відбувся семінар з адвокатами системи безоплатної правової 

допомоги у Хмельницькому місцевому центрі.  

Про структуру та зміст стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

цивільному та адміністративному процесі 

говорила начальниця відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Наталія Свідерська. 

"Для клієнта стандарти якості 

надання БВПД – це гарантія якості 

правових послуг, які він отримає" – 

зазначив директор центру Григорій 

Гоцький. 

Захід 2.1.5. Організація та проведення навчальних семінарів, 

робочих зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації 

працівників центрів, які надають БПД 

Заступниця начальника відділу фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності Валентина 

Корчинська та заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової 

допомоги Мар’яна Пестун задля підвищення 

кваліфікації працівників центру провели 

навчальний семінар. 

Зокрема, обговорили дотримання термінів подання щомісячної та 

квартальної звітності. Також надано методичну допомогу, щодо 

опрацювання вхідної документації з дотримання правил ведення діловодства. 



Захід 2.1.6. Організація та проведення внутрішніх навчальних 

заходів для підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у 

законодавстві, оновлення знань працівників) 

Одним із пріоритетів розвитку системи безоплатної правової допомоги 

є постійне підвищення якості правової допомоги. 

Так, 21 грудня фахівці відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Роман Самчук та Мар’яна Пестун провели 

навчання за допомогою програмного забезпечення 

ZOOM, для фахівців Хмельницького місцевого 

центру, що надають первинну та вторинну правову 

допомогу. Зокрема наголосили, що правова 

допомога, яку надають юристи системи БПД, 

повинна відповідати чітким критеріям. Такі стандарти та вимоги розроблені 

для усіх правових послуг, які надаються системою безоплатної правової 

допомоги — як у цивільних та адміністративних справах, а також – під час 

надання клієнтам роз’яснень та консультацій з правових питань. 

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 

28 робочих зустрічей з використанням засобів електронного зв’язку. 
З метою надання консультативно-правової допомоги при вирішенні 

питань, що виникають в процесі організації роботи територіальної громади 

директор Хмельницького місцевого 

центру Григорій Гоцький провів 

робочу зустріч з головою Меджибізької 

територіальної громади. Мова йшла 

про взаємодію з органом місцевого 

самоврядування в частині організації 

надання населенню громади 

безоплатної правової допомоги. 

Зокрема надання консультацій із 

земельних питань в рамках "Програми "Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України". 



Так, 29 жовтня начальниця відділу 

«Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда зустрілась із начальницею 

відділу із забезпечення діяльності ЦНАП 

виконавчого комітету Волочиської 

міської ради Вітою Чорняк. Під час 

робочої зустрічі були окреслені напрямки 

співпраці щодо надання безоплатної 

правової допомоги жителям громади. 
 

12 листопада фахівчиня бюро 

Оксана Сідлецька зустрілась з в.о. 

голови села Пилипи, Броніславою 

Чемес.  

Під час зустрічі було 

обговорено правові потреби, які 

найчастіше виникають у сільських 

жителів, а також складнощі 

перехідного періоду під час 

формування територіальної громади. 

Також голові села було передано 

правопросвітницькі буклети та 

плакати для правового інформування населення села. 

        

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 органами державної влади та ОМС з 

питань прав людини проведено 24 навчань. 

Так, протягом звітного кварталу юристкою 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Мар'яною 

Пестун надано методичну допомогу в 

телефонному режимі працівникам 

Хмельницької районної ради, Хмельницької 

РДА та Гвардійської ОТГ щодо особливостей 

вирішення межових спорів. 

 



Так, 17 листопада начальником 

відділу Летичівського бюро правової 

допомоги Анатолієм Харламовим 

надано методичну допомогу заступниці 

Летичівського селищного голови  

Олені Ліщинській. Темою зустрічі було 

надання методичної допомоги та 

обговорено проблемні питання, що 

виникають у громадян при поданні 

документів до ОМС щодо отримання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, а 

також мотиви та підстави відмов громадянам у наданні їм зазначених 

земельних ділянок. Крім того обговорено питання права громадян на 

отримання земельних ділянок для ведення ОСГ та порядок надання 

громадянам безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 

Так, 16 грудня юристкою 

Волочиського бюро правової 

допомоги Оксаною Кругловою було 

надано методичну допомогу 

працівникам сектору архітектури, 

містобудування, оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної 

державної адміністрації. 

 

 

Так, 01 грудня юристка відділу «Летичівське бюро правової допомоги» 

Оксана Куцоконь надала 

методичну допомогу начальнику 

юридичного відділу апарату 

Старосинявської селищної ради 

Ігорю Шевчуку щодо 

проблемних питань, що 

виникають у жителів ОТГ, в тому 

числі при приватизації земельних 

ділянок, укладенні договорів 

оренди землі, питання надання 

жителям району первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, 

роботи зі зверненнями громадян. 

 



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 юристами відділу Летичівського та Ярмолинецького бюро 

правової допомоги були підготовлені методичні рекомендації: 

 - “Спадкування за законом та заповітом”. 

 - “Права та обов’язки людини. Порядок надання безоплатної правової 

допомоги”. 

 

Захід 3.2.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в 

установах виконання покарань для засуджених осіб 

 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького МЦ 

проведено 5 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, 17 грудня директор центру 

Григорій Гоцький та фахівець відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Роман Самчук надавали правові консультації 

та роз’яснення засудженим. 

 

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 

місцевого центру та бюро правової допомоги проведено 18 консультацій у 

відділах філії Державної установи «Центр пробації» . 

Так, 02 грудня відбулось консультування 

осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі на базі Хмельницький МРВ 

філії ДУ “Центр пробації” у Хмельницькій 

області.  

Юристка Хмельницького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги Мар’яна Пестун відповідала на питання, що стосувалися 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, порядок розподілу 

майна подружжя при розлученні та порядку прийняття спадщини за законом. 

Під час спілкування присутні отримали друковані матеріали правової 

тематики. 

 

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 кварталу юристкою відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ольгою Глазуновою надано 3 

правові консультації учасникам АТО, зокрема щодо права на отримання 

одноразової допомоги до 5 травня в розмірі, що передбачений Законом.  

 

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 9 

консультацій у 

будинках-інтернатах, 

спеціалізованих установах 

для громадян похилого 

віку, інвалідів за допомогою 

засобів телефонного 

зв’язку. 
Так, 22 грудня 

фахівчиня відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги Аліна Танасова провела у телефонному режимі 

консультацію для осіб, що перебувають у Хмельницькому геріатричному 

пансіонаті для ветеранів війни і праці.  

У зв’язку із карантинними 

обмеженнями юристкою “Волочиське 

бюро правової допомоги” Аллою 

Байдою були надані консультації в 

онлайн режимі 2-м мешканцям 

Кушнирівського будинку-інтернату 

для громадян похилого віку та 

інвалідів, що стосувались спадкового 

права. 

 



Так, 20 листопада 

фахівчинею відділу 

Деражнянського бюро 

правової допомоги Людмилою 

Регешою в складі робочої 

групи згідно затвердженого 

графіку було здійснено 

виїзний прийом громадян у 

селі Мазники Деражнянського 

району.  

Оскільки в зв’язку з 

карантинними заходами Мазниківський будинок-інтернат для інвалідів та 

людей похилого віку закритий для відвідувачів, було прийнято рішення 

передати підопічним будинку-інтернату правороз’яснювальні буклети, які 

також містять контакти працівників Деражнянського бюро правової 

допомоги.  

Так, 02 грудня юристкою відділу 

«Летичівське бюро правової 

допомоги» Оксаною Куцоконь 

забезпечено роботу виїзного 

консультаційного пункту для 

громадян, які знаходяться в 

Новосинявському будинку для осіб 

похилого віку та інвалідів. За 

консультацією звернулось 3 особи.  

 

 

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 24 бесіди на базі сільських рад, ОТГ.  

Також в рамках «Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство 

України» за звітний квартал здійснено 23 виїзди 

у віддалені населені пункти. Метою яких є 

підвищення обізнаності власників та 

користувачів земельних ділянок щодо прав на 

землю та способів їх захисту.  



Юристи місцевого центру інформували та консультували громадян. 

Відтак, від жителів сіл найбільше було питань 

щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, 

що були виділенні у користування 1994-1999 роках; 

питання, що стосувались порядку приватизації 

земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства; підстави розірвання 

договору оренди землі; шляхи вирішення межових 

спорів, та інше. 

 

Захід 3.2.6. Організація та робота дистанційних пунктів 

консультування громадян на базі центрів зайнятості 

 

Загалом, впродовж звітного періоду, юристами Хмельницького МЦ та 

бюро правової допомоги проведено 24 консультацій у міськрайонних 

центрах зайнятості в телефонному режимі. 

 

Так, в телефонному режимі юристом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Романом Самчуком 

проведено консультування осіб, що перебувають 

на обліку в Хмельницькому міському та 

Хмельницькому районному центрах зайнятості. 

Громадяни звертались за допомогою у вирішенні 

таких проблем: земельні питання; оформлення 

права власності на нерухоме майно; порядок 

оформлення спадщини тощо. 

Так, 01 грудня Наталія Костюк 

юристка відділу “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” організувала роботу 

дистанційного пункту на базі 

Ярмолинецької районної філії 

Хмельниц

ького ОЦЗ 

для 

отриманн

я консультації звернулось 2 особи .  

 

Так, 17 листопада фахівцем відділу 

«Летичівське бюро правової допомоги» 

Оксаною Куцоконь забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування для 



громадян в Старосинявській районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Під час роботи пункту надано безоплатну первинну 

правову допомогу 2 особам. Громадянам роз’ясненні питання з трудового, 

земельного та цивільного законодавства, роздані інформаційні буклети. 

 

Так, 01 грудня юристкою 

Городоцького бюро правової 

допомоги забезпечено роботу 

дистанційного пункту 

консультування громадян на базі 

Городоцької районної філії 

Хмельницького ОЦЗ. 

 Громадянам роз’ясненні 

питання з трудового, земельного, 

сімейного та цивільного 

законодавства, 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 в телефонному режимі на базі 

ЦНАПу. 

Головним спеціалістом відділу «Летичівське 

бюро правової допомоги» Оксаною Куцоконь 

забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги 

Старосинявського району у приміщенні ЦНАПу 

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-консультувань мешканців 

Хмельниччини на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

https://km.suspilne.media/
https://km.suspilne.media/
https://km.suspilne.media/
https://km.suspilne.media/
https://km.suspilne.media/


Скайп-консультування 

жителів Ізяславського та 

Віньковецького району 

відбулось 27 жовтня в 

Хмельницькій обласній 

універсальній науковій 

бібліотеці, участь в якому 

взяла юристка Хмельницького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Мар’яна 

Пестун.  

Громадянам надано відповіді на такі запитання: визнання права 

власності на земельну ділянку в порядку спадкування; внесення змін до 

штатного розпису працівників установи; право на відпустку та інші трудові 

права; право на спадкування; соціальні права дітей-інвалідів. 

Захід 3.2.10. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Хмельницького окружного 

адміністративного суду 

У 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 01 жовтня, 05 листопада, 03 грудня. 

 

 

Захід 3.4.1. Участь у реалізації 

загальнонаціональної 

правопросвітницької стратегії системи 

надання БПД 

Директор Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Григорій Гоцький з 10 

грудня по 21 грудня 2020 року взяв участь у 

стратегічній сесії з напрацювання стратегії 

системи надання БПД на 2021 – 2023 роки. 

Основною метою стратегічної сесії є 

захист прав людини шляхом забезпечення 

рівного доступу до правової інформації та 



правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності 

представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот. 

Впродовж сесій розглядалися питання: 

- презентація концепції стратегії БПД;  

- підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей; 

- мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги; 

- забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих механізмів; 

- розвиток на базі системи надання безоплатної правової допомоги 

механізмів, спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка 

знаходиться у контакті чи конфлікті із законом. 

 

Захід 3.6.2. Укладення додаткових угод/ меморандумів про 

співпрацю з партнерськими організаціями 

19 жовтня підписано Договір про наміри 

щодо підготовки фахівців за регіональним 

замовленням в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова.  

 Згідно договору сторони беруть на себе 

зобов’язання сприяти працевлаштуванню 

фахівців, після успішного завершення ними 

навчання за відповідними освітніми програмами. 

 

 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 ІV кварталу 

2020 року.  

Захід 4.1.4. 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 жовтня по 31 грудня 2020 року Хмельницьким місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2157 

звернень клієнтів, 1919 особам було надано правову консультацію, 238 із 

них написали письмову заяву про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в тому числі на складання процесуальних документів - 93 особи, 

здійснення представництва інтересів в суді - 59 осіб. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 236 рішень про надання БВПД та надано 151 доручень адвокатам 

та 114 наказів 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. 

В ІV кварталі 2020 року клієнти зверталися з наступних питань: 

цивільно-процесуальних 172 (8%), цивільних 297 (14%), трудових 76 (3%), 

спадкових 220 (10%), соціального-забезпечення 126 (6%), сімейних 324 

(15%), податкове 46 (2%), пенсійне 66 (3%), кримінально-процесуальних 64 

(3%), кримінальне право 12 (1%), земельних 252 (12%), житлових 176 (8%), 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

 

 

 

 

574 461 113 

2 Відділ “Віньковецьке бюро правової 

допомоги” 

210 196 14 

3 Відділ “Волочиське бюро правової 

допомоги” 

319 301 18 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 

допомоги” 

251 234 17 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 

допомоги” 

193 161 32 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 

допомоги” 

284 261 23 

7 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 

допомоги” 

326 305 21 

 

 

 

 

 

Разом по МЦ 2157 1919 238 



виконання судових рішень 62 (3%), адміністративні правопорушення 60 

(3%), адміністративне право 160 (7%), інші питання 44 (2%). 
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Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу 
клієнтів за звітний квартал за категорією питань
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів 
Хмельницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за 
віком
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за категорією осіб, 
які мають право на отримання БВПД

особи, які перебувають під 
юрисдикцією України, якщо іншій 
середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму

люди з інвалідністю

учасники бойових дій

особи, щодо яких суд розглядає 
справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи
внутрішньо переміщені особи

 



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД в результаті перевірки 

належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, у IV 

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 

- 120 (51%), учасникам бойових дій 43 (18%), інвалідам 49 (21%), 

внутрішньо переміщенні особи 10 (4%), 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 1 (0%), діти, які не належать 

до окремих категорій 8 (3%), особи щодо яких суд розглядає справи про 

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 0 (3%), засуджені 

7 (3%). 

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 

правової допомоги, у ІV кварталі 2020 року було організовано:  

 35 виїздів 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 359 осіб, в тому числі 139 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи мобільних консультаційних пунктів та 220 осіб на дистанційних 

пунктах доступу; 

 надано методичну допомогу 24 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 94 правопросвітницьких заходи;  

 розміщено у ЗМІ 52 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 14 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 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведен

их 

право-пр

освітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в 

розміщен

их у ЗМІ 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
35/139 29/220 24 94 14 52 

1 
Хмельницький 

МЦ 
9/28 12/50 3 16 0 8 

2 

Відділ 

Волочиське 

бюро правової 

допомоги” 

4/14 2/10 3 12 0 3 

3 

Відділ 

“Віньковецьке 

бюро правової 

допомоги” 

2/16 2/5 2 5 0 0 

4 

Відділ 

“Городоцьке 

бюро правової 

допомоги” 

3/7 2/13 3 12 0 8 

5 

Відділ 

“Деражнянське 

бюро правової 

допомоги” 

4/20 3/6 3 8 7 4 

6 

Відділ 

“Летичівське 

бюро правової 

допомоги” 

7/28 5/115 4 19 2 8 

7 

Відділ 

“Ярмолинецьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/26 3/21 6 22 5 21 

 


