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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодав-
ства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 
неповнолітніх, протягом ІІІ кварталу 2020 року Старокостянтинівським  міс-
цевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  
місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницькі заходи у навчальних загальноосвітніх закладах 
зокрема: 
 

01 вересня 2020 року в межах 
правопросвітницької діяльності засту-
пницею начальника відділу “Красилів-
ське бюро правової допомоги” на тери-
торії Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 організовано та проведено захід на 
тему: “Права дітей у загальноосвітньо-
му навчальному закладі”. Такий захід 
дав можливість у невимушеній формі 
звернути увагу дітей на їх правову обі-
знаність. Обговорено не тільки права дітей у навчальному закладі, а й обов’язки 
юних громадян суспільства. По завершенню учасники мали можливість поста-
вити запитання, на які отримали змістовні відповіді. Серед присутніх розпо-
всюджено буклети з контактами бюро правової допомоги. 

З метою підвищення рівня правових 
знань 01 вересня 2020 року заступниця 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Старокостянтинівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на території Старокостянтинів-
ського ліцею імені М.С. Рудяка під час 
проведення святкової лінійки приуроченої 
Дню знань провела інформаційну зустріч з 
батьками учнів перших класів. В ході зу-
стрічі юристка центру ознайомила батьків 
з правами дітей у загальноосвітньому нав-
чальному закладі, правилами поводження під час карантинних обмежень, озна-
йомила з пільгами, які мають певні категорії учнів тощо. По завершенню учас-
ники зустрічі мали можливість поставити запитання, на які отримали змістовні 
відповіді. 
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 24 вересня 2020 року фахівчині Старокостянтинівського місцевого цен-
тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для школярів Пеньків-
ського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний за-
клад" проведено лекцію на тему «Булінг – перший крок до злочину», адже під-
літки часто не усвідомлюють всю глибину проблеми та відповідальність за свої 
дії. В цікавій ігровій формі, розглянули з дітьми види та ознаки булінгу. Шко-
лярі  активно долучалися до розмови, відповідали на запитання та виконували 
завдання.  

Юристки місцевого центру не оминули і педагогічний колектив навчаль-
ного закладу. З педагогами говорили як виявити факт булінгу та як його вірно 
зафіксувати, адже прямим обов'язком адміністрації закладу освіти є створення 
безпечного, вільного від насильства, булінгу та будь-яких форм дискримінації 
освітнього простору. 

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-
ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-
крема: 

 
31 серпня 2020 року фахівчині від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допо-
моги» взяли участь у проведенні спільно-
го профінформаційного семінару для без-
робітних осіб. Семінар проводився на базі 
Теофіпольської районної філії Хмельни-
цького обласного центру зайнятості. 
Юристки бюро правової допомоги спіль-
но із провідним фахівцем з профорієнта-

ції Яною Сіверською виступили з темою: «Доступ до безоплатної правової до-
помоги та можливості її отримання соціально незахищеними верствами насе-
лення». 
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02 вересня 2020 року  інтеграторка 
місцевого центру на базі Старокостянти-
нівської міськрайонної філії Хмельниць-
кого обласного центру зайнятості взяла 
участь в інформаційному семінарі за уча-
стю безробітних громадян. Юристка ви-
ступила з темою: “Реалізація права на 
вільне волевиявлення під час виборів згі-
дно Виборчого кодексу України”. Під час семінару учасників поінформовано 
про виборчу систему на місцевих виборах та про порядок зміни виборчої адре-
си громадянами. Принагідно фахівчиня центру озвучила питання щодо видів 
правових послуг системи безоплатної правової допомоги, звернула увагу на ка-
тегорії осіб, які мають право їх отримати, роз’яснила порядок реалізації права 
на безоплатну вторинну правову допомогу, показала можливості мобільного 
додатку “Безоплатна правова допомога”. 

 
З метою надання допомоги у вирішені правових проблем особам з інвалід-

ністю, в тому числі осіб, які мають вади слуху, зору (УТОС) на базі відповідних 
громадських об’єднань проведено правопросвітницькі заходи, зокрема: 

 
30 вересня 2020 року фахівчині 

відділу “Теофіпольське бюро правової до-
помоги” провели інформаційну годину 
для осіб похилого віку на тему: «Захист 
прав людей похилого віку». Під час бесіди 
обговорено  питання щодо правового ста-
тусу осіб похилого віку, порядку оформ-
лення спадщини, укладання договорів да-
рування та договорів довічного утриман-
ня. А також  проаналізовано за якими пос-
лугами найбільше особи похилого віку звертаються щодо вирішення їхніх про-
блем. Присутніх такод поінформовано про доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги. Важливою інформацією стало те, що право на неї мають 
особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для не-
працездатних осіб. 

 
З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) в 

трудових колективах та територіальних громадах працівниками Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме:  
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07 липня 2020 року інтеграторка Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допо-
моги, з нагоди відзначення Дня родини в 
Україні, провела тематичну бесіду для пра-
цівників Старокостянтинівської районної 
радіокомпанії на тему: «Правове регулюван-
ня прав та обов’язків осіб, що проживають у 
цивільному шлюбі». Під час тематичної бе-
сіди фахівчиня місцевого центу розповіла 

про правовий статус осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, 
поділ майна в рамках таких відносин, проаналізувала судову практику з питань 
цивільного шлюбу та особливості судового захисту права подружжя у цивіль-
ному шлюбі.  

З метою проведення заходів спрямова-
них на протидію упередженому ставленню 
до осіб, які належать до ромської національ-
ної меншини, 08 липня 2020 року, заступ-
ниця начальника відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги 
на базі Старокостянтинівського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану Центрально-Західного міжрегіона-

льного управління Міністерства юстиції провела тематичну бесіду із працівни-
ками зазначеного відділу, під час якої обговорили Стратегію захисту та інтегра-
ції в українське суспільство ромської національної меншини, питання щодо по-
рядку надання безоплатної правової допомоги та стан забезпечення осіб ромсь-
кої національності документами, що засвідчують особу і підтверджують грома-
дянство. 

10 липня 2020 року начальник відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” 
спільно із працівниками Красилівського 
районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Центрально-Західного мі-
жрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) провели семінар, 
метою якого стало визначення «підводних 
каменів», що очікують на громадян, які ви-
рішили розпочати сімейне життя без реєст-

рації шлюбу. Під час обговорення цієї теми, сторони заходу поділились досві-
дом, що у подальшому допоможе молодим сім’ям вирішувати та врегульовува-
ти їх відносини більш ефективно. Начальник бюро правової допомоги заува-
жив, що у більшості випадків доведення родинних відносин потребує звернення 
до суду та принагідно розповів порядок надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги з даного питання. 
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13 липня 2020 року головною спе-
ціалісткою відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено тематичну 
бесіду із поліцейськими Теофіпольського 
відділення поліції. Під час тематичної бе-
сіди на тему: «Способи захисту прав та 
свобод людини і громадянина» учасника-
ми обговорено функції держави, а саме 
роль поліції, в діяльності якої особливе 
місце займає правоохоронна функція, у захисті прав та свобод людини та гро-
мадянина. Юристкою бюро зазначено, що головною функцією держави в циві-
лізованому суспільстві може і повинна стати охорона інтересів людини, захист 
її прав.  

17 липня 2020 року фахівці відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” 
організували та провели тематичну зу-
стріч із трудовим колективом Красилів-
ського районного відділу державної ви-
конавчої служби Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерст-
ва юстиції (м. Хмельницький). Учасника-
ми заходу обговорено способи захисту 
прав та свобод людини і громадянина, 
нормативне підґрунтя реалізації та захисту прав, конституційні гарантії права 
на правову допомогу та функціонування системи безоплатної правової допомо-
ги, яка працює на захисті прав громадян, адже утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави.  

21 липня 2020 року головною спе-
ціалісткою відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено тематичну 
бесіду із начальником, Зоряною Вознюк, 
та працівниками відділу Держгеокадастру 
у Теофіпольському районі Хмельницької 
області на тему: «Земельна реформа в 
Україні». Під час зустрічі проаналізовано, 
що таке земельна реформа та її завдання, 
а також з якими питаннями громадяни звертаються до Відділу для вирішення 
їхніх проблем. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
в ході спілкування фахівцем бюро також розповсюджено друковані матеріали 
правового характеру. 
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Того ж дня фахівчиня відділу «Тео-
фіпольське бюро правової допомоги» орга-
нізувала тематичну зустріч із начальником 
та працівниками сервісного центру Голов-
ного управління Пенсійного фонду України 
в Хмельницькій області Любв’ю Шереме-
тою. Спеціалісткою бюро роз’яснено осно-
вні норми Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» в частині отримання бе-
зоплатної первинної правової допомоги та 
доступу до безоплатної вторинної допомо-
ги осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Також 
під час зустрічі обговорено новели пенсій-

ного законодавства, легалізації трудових відносин та сплати єдиного соціально-
го внеску. 

24 липня 2020 року фахівцями відді-
лу “Красилівське бюро правової допомоги” 
для працівників Красилівського районного 
виробничого відділу Хмельницької регіо-
нальної філії Державного підприємства 
“Центр державного земельного кадастру” 
проведено тематичну бесіду на тему “Земе-
льна реформа в Україні”. Під час зустрічі 
обговорено актуальні питання зміни в сис-
темі управління земельними ресурсами та 
їх завдання. Відмічено, що іноземцям, осо-

бам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у ста-
тутному капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах, які є власниками зе-
мель сільськогосподарського призначення. На зустрічі присутні мали можли-
вість поставити запитання до юристів системи БПД.  

 
27 липня 2020 року заступниця дире-

ктора Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги провела тематичну бесіду з 
державними реєстраторами виконавчого ко-
мітету Старокостянтинівської міської ради 
на тему “Земельна реформа в Україні”. Під 
час зустрічі учасники обговорили умови ска-
сування мораторію на продаж землі та які 

застосовуються обмеження на такий продаж. Фахівчиня місцевого центру та-
кож зауважила і про зміни до законодавства про оренду земельних ділянок. 
Державні реєстратори, у свою чергу, поінформували про практичні аспекти 
здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які укла-
датимуться з липня 2020 року. Принагідно юристка презентувала присутнім 
мобільний додаток “Безоплатна правова допомога”. 
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29 липня 2020 року фахівцями відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
проведено тематичну бесіду із працівниками 
Теофіпольського територіального центру на-
дання соціальних послуг для осіб похилого 
віку та інвалідів на тему: «Права осіб, які 
здійснюють постійний догляд за особами, які 
його потребують». Під час тематичної бесіди 
обговорювалися питання щодо оформлення 
постійного догляду за особами, які його потребують, специфіка виконання да-
ного виду роботи, виплата грошової компенсації особам, які здійснюють догляд 
за особами, які досягли 80-річного віку.  

29 липня 2020 року фахівці відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” з 
працівниками Красилівського центру надан-
ня соціальних послуг проведено тематичну 
бесіду щодо пенсійного забезпечення осіб, 
які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом 
віком до 16 років, а також за пенсіонером, 
який за висновком медичного закладу потре-
бує постійного стороннього догляду. Під час зустрічей працівниками бюро по-
ширено інформаційні буклети на правову тематику. 

30 липня 2020 року заступниця нача-
льника відділу правопросвітництва та надан-
ня безоплатної правової допомоги провела 
для працівників управління соціального за-
хисту населення Старокостянтинівської рай-
онної державної адміністрації бесіду на те-
му: “Торгівля людьми — сучасне рабство”. 
Під час бесіди фахівчиня місцевого центру 
поінформувала учасників про державну по-
літику у сфері торгівлі людьми, про взаємодію суб’єктів протидії торгівлі 
людьми, про порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, про вид допомоги, яка гарантується державою та про права осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми. Принагідно фахівчиня центру озвучила пи-
тання щодо видів правових послуг, які надаються системою безоплатної право-
вої допомоги, звернула увагу на категорії осіб, які мають право їх отримати, 
роз’яснила порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу 
та презентувала мобільний застосунок “Безоплатна правова допомога”. 

30 липня 2020 року онлайн-зустріч організували фахівчині Старокостян-
тинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги. До участі в обговоренні запросили представників управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості та міськра-
йонного сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області. Торгівля 
людьми – проблема, яка існує в усьому світі і зокрема в Україні.  
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Проте рівень обізнаності суспільства стосовно ризиків потрапляння в си-
туацію, пов’язану з торгівлею людьми, та можливості отримати допомогу пост-
раждалими особами – невисокий. Саме про це говорили під час круглого столу, 
присвяченого Всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми. Під час засі-
дання йшлося також про процедуру встановлення статусу особи, яка постраж-
дала від торгівлі людьми, права осіб, яким встановлено відповідний статус, від-
повідальність за здійснення торгівлі людьми. Підбиваючи підсумки зустрічі, 
учасники погодились, що, незважаючи на всі зусилля, направлені державою на 
подолання проблеми торгівлі людьми, найбільш ефективним механізмом про-
тидії є і буде правова обізнаність громадян у питаннях, пов’язаних з працевла-
штуванням та захистом своїх прав в Україні. 

05 серпня 2020 року фахівчині Ста-
рокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провели онлайн-бесіду про поря-
док отримання безоплатної правової допо-
моги співробітниками міськрайонного сек-
тору пробації та обговорили питання спо-
собу надання правової допомоги від держа-
ви через мобільний додаток БПД. Фахівчи-
ні місцевого центру зауважили, що за до-

помогою додатку можна: зателефонувати на єдиний номер 0800 213 103 та 
отримати консультацію юриста; «замовити» письмову юридичну консультацію; 
подати запит на отримання послуги із захисту та представництва в суді; наді-
слати запит на отримання адресної правової допомоги; знайти за допомогою 
геолокації найближчий центр або бюро правової допомоги; прочитати правові 
консультації у правничій вікіпедії WikiLegalAid тощо. 

14 серпня 2020 року заступницею 
начальника відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено тематичну 
бесіду із працівниками та начальником, 
Оленою Левчук, Теофіпольської державної 
податкової інспекції Ізяславського управ-
ління Головного управління державної фіс-
кальної служби у Хмельницькій області. Під 
час заходу обговорено питання податкової 

знижки на навчання та виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів. Принагідно, задля налагодження співпраці юрист-
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кою бюро проаналізовано, за якими послугами найбільше звертаються грома-
дяни до державної податкової інспекції. 

З метою протидії упередженому став-
ленню до осіб, які належать до ромської на-
ціональної меншини 21 серпня 2020 року 
на базі Старокостянтинівського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану Центрально-Західного міжрегіона-
льного управління Міністерства юстиції 
проведено робочу зустріч із працівниками 
відділу щодо надання населенню ромської 
меншини якісної та фахової правової допо-
моги. В ході зустрічі в.о. начальника відділу ДРАЦС Тетяна Бухонська заува-
жила, що нині найбільшою проблемою для ромів є відсутність у них ідентифі-
куючих документів, що практично перетворює їх на людей без громадянства. 
Частими є і випадки невірно оформлених документів, помилок у них, тому це є 
першим завдання для надання допомоги у відновленні документів. В свою чер-
гу юристка центру, Оксана  Балясна, акцентувала увагу щодо співпраці та узго-
дженої діяльності задля подолання правових проблем, з якими щодня стика-
ються представники ромської національної меншини. 

26 серпня 2020 року заступниця нача-
льника відділу “Красилівське бюро правової 
допомоги” провела захід із трудовим колек-
тивом Красилівського районного відділу 
ДРАЦС Центрально-Західного міжрегіона-
льного управління Міністерства юстиції. Ме-
тою спілкування стало обговорення актуаль-
ної теми “Права жінок ромської національної 
меншини, проблеми їх реалізації”. Насампе-
ред увагу загострили, на ключових проблемах, які є перешкодою для повноцін-
ної інтеграції ромів в українському суспільстві, відсутності документів, що під-
тверджують реєстрацію актів цивільного стану, обмежений доступ до працев-
лаштування, освіти та медицини.  

Того ж дня в межах правопросвітниць-
кої діяльності заступницею начальника відді-
лу “Красилівське бюро правової допомоги” в 
приміщенні Красилівського підприємства во-
допровідно-каналізаційного господарства 
проведено бесіду для трудового колективу на 
тему: “Конституційні права та свободи люди-
ни і громадянина”. Під час бесіди обговорили 
способи захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина, нормативне підґрунтя реалізації та 
захисту прав, конституційні гарантії права на 
правову допомогу та функціонування системи 
безоплатної правової допомоги, яка працює на 
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захисті прав громадян. Принагідно учасників заходу ознайомлено з мобільним 
додатком “Безоплатна правова допомога” та надано практичні навики у прави-
лах його користування. 

З метою підвищення рівня право-
вих знань та налагодження партнерських 
відносин 28 серпня 2020 року заступни-
ця начальника відділу правопросвітницт-
ва та надання безоплатної правової допо-
моги провела для працівників управління 
культурної політики і ресурсів виконав-
чого комітету Старокостянтинівської мі-
ської ради бесіду на тему: “Конституцій-
не право громадян України на безоплатну 

правову допомогу”. У ході бесіди юристка зазначила про важливу роль у забез-
печенні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в 
Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову 
допомогу, закріпленому у статті 59 Конституції України. Учасникам заходу пре-
зентовано мобільний додаток «Безоплатна правова допомога». 

 
02 вересня 2020 року юристами 

відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» проведено тематичну бесіду із 
головним спеціалістом відділу освіти Те-
офіпольської районної державної адміні-
страції Хмельницької області Наталією 
Пицюк. Темою для обговорення постало 
питання щодо прав дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах. Спеціалісти детально обговорили права 
на пільгове харчування дітей у навчальних закладах та перелік пільгових кате-
горій при зарахуванні у загальноосвітні і дошкільні заклади. 

 
10 вересня 2020 року заступниця 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги», взяла участь у пра-
вових навчаннях трудового колективу 
Теофіпольської райдержадміністрації, де 
у свою чергу поінформувала присутніх 
про хто і як може отримати безоплатну 
правову допомогу, детально зупинилася 
на алгоритмі надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги жителям Тео-
фіпольщини в період карантинних обме-

жень, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції. Юристка бюро право-
вої допомоги повідомила, що у разі виникнення правових питань громадяни 
можуть звернутися до працівників Теофіпольського бюро правової допомоги. 
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17 вересня 2020 року заступницею 
начальника відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги проведено спільну те-
матичну бесіду із керівницею Теофіполь-
ського районного відділу державної реєст-
рації актів цивільного стану Центрально-
Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції Ольгою Архипович 
та начальницею Теофіпольського районно-
го сектору управління Державної мігра-
ційної служби України в Хмельницькій 
області Любов’ю Тарасюк на тему: «Під-
вищення правової культури та обізнаності 
з прав людини серед осіб ромської націо-
нальності, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту». Під час тема-
тичної бесіди обговорювалися питання забезпечення прав в українському суспі-
льстві усіх громадян, в тому числі ромської національної меншини, біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту. 

 
22 вересня 2020 року фахівцями 

Теофіпольського бюро правової допомоги 
проведено тематичну бесіду із колективом 
Теофіпольської районної бібліотеки на те-
му: “Конституційне право на правову до-
помогу”. Під час зустрічі юристка бюро 
розповіла про особливості здійснення пра-
ва на правову допомогу і про шляхи за-
безпечення реалізації конституційних прав 
і свобод людини і громадянина в Україні.     

    
24 вересня 2020 року юристки місцевого центру, перебуваючи у сільсь-

кій місцевості, провели тематичну бесіду для працівників Пеньківської сільсь-
кої ради на тему "Законодавчі зміни у сфері земельних правовідносин". Поін-
формували присутніх про основні права та обов'язки осіб, які є власниками зе-
мельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, а також наголосили на тому, 
що 31 березня 2020 року Верховна Рада 
України прийняла законопроект, яким 
вводиться ринок землі в Україні. Проте 
Закон набуде чинності лише з 1 липня 
2021 року. Принагідно наголосили і про 
алгоритм отримання безоплатної вторин-
ної правової допомоги окремими категорі-
ями громадян та окремо наголосили, що громадяни України – власники земель-
них ділянок, які проживають у сільській місцевості мають змогу отримати таку 
допомогу щодо вирішення питань у сфері земельного права. 
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Окрім цього, у районах систематично проводились вуличні інформування 
громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також інфо-
рмування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання БВПД. 

 Так, 16 липня 2020 року, юристами 
місцевого центру проведено вуличне інфо-
рмування жителів м. Старокостянтинів, з 
якими спілкувалися про права, способи їх 
захисту та розповсюдили інформаційні 
брошури з роз'ясненнями чинного законо-
давства. Пересічним громадянам 
роз’яснювали питання реалізації права на 

безоплатну правову допомогу в умовах карантину та при необхідності надавали 
детальні правові роз’яснення.   

09 серпня 2020 року фахівчиня Теофіпольського бюро правової допомо-
ги долучилася до проведення велопробігу, присвяченому 600-річчю першої пи-
семної згадки про селище Теофіполь, адже цей захід – можливість у невимуше-
ній формі звернути увагу не лише на фізичне здоров’я людей, але й на їхню 
правову обізнаність. Участь у спортивному заході взяли особи різного віку та 
різних професій, з-поміж яких, зокрема, представники громадських організацій, 
установ району, молодь, учні та просто любителі спорту.  

На початку велопробігу та під час коротких зупинок для перепочинку 
юристка Теофіпольського бюро правової допомоги ознайомлювала учасників 
акції з діяльністю системи безоплатної правової допомоги. А позаяк 12 серпня 
світ відзначатиме Міжнародний день молоді, фахівчиня бюро акцентувала ува-
гу молодих учасників велопробігу на питаннях, що стосуються пільгового кре-
дитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. 

 22 вересня 2020 року проведено ву-
личне інформування жителів м. Красилів, з 
якими спілкувалися про права, способи їх 
захисту. Громадян повідомляли про роботу 
та функції Красилівського бюро правової 
допомоги, категорії громадян, які можуть 
скористатись послугами БПД, про умови 
отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Працівники бюро вручили грома-

дянам друковані матеріали на правову тематику. 
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На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-
стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-
мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та членів їх сімей, вну-
трішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств населення та ветеранів: 

 
29 липня 2020 року фахівці відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” про-
вели робочу зустріч із керівником громадсь-
кої організації Красилівського районного то-
вариства інвалідів “Захист” Юрієм Янзюком. 
Під час спілкування обговорено питання, що 
стосуються прав осіб, які здійснюють постій-
ний догляд за особами, які його потребують 
(особами з інвалідністю, громадянами похи-
лого віку). Також фахівці бюро роз’яснили 
порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу під час ка-
рантину.  

14 вересня 2020 року фахівчині відді-
лу правопросвітництва та надання безоплат-
ної правової допомоги організували і прове-
ли тематичну зустріч для військовослужбов-
ців, на яких поширюється дія Закону Украї-
ни “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” на тему: «Способи за-
хисту прав і свобод ветеранів війни - учасників бойових дій». Під час зустрічі 
учасникам АТО запропоновано дієві механізми відновлення порушених прав та 
роз’яснено порядок звернення за вторинною правовою допомогою до місцевого 
центру. Також присутні обговорили актуальні питання щодо порядку стягнення 
недоотриманих виплат грошового забезпечення, компенсацій та соціальних ви-
плат гарантованих державою. По завершенню заходу військовослужбовцям на-
дано інформаційні матеріали, пам’ятки та буклети з актуальними правовими 
консультаціями та роз’ясненнями. 
 

З метою проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації та 
захисту прав людини проведено робочі зустрічі з керівництвом та/або 
уповноваженими працівниками відділів філії Державної установи «Центр 
пробації» Хмельницької області, а саме:  

 
 31 липня 2020 року до відділу “Кра-

силівське бюро правової допомоги” з робо-
чим візитом завітав начальник Красилівсь-
кого районного сектору філії Державної ус-
танови “Центр пробації” у Хмельницькій об-
ласті В’ячеслав Філіпчук. Предметом розмо-
ви стали методи боротьби та протидії торгі-
влі людьми. Працівники відділу бюро право-
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вої допомоги акцентували увагу, що основними уразливими категоріями осіб, 
які відносяться до групи ризику потрапити до торгівців людьми є незаміжні жі-
нки, самотні матері, розлучені особи, молодь, діти вулиці, діти-сироти, вихідці 
з неблагополучних сімей, сільське населення, внутрішньо переміщені особи, 
іноземні громадяни – трудові мігранти, особи, які зазнали насильства, у тому 
числі сексуального, малозабезпечені особи, особи з проблемами психічного 
здоров’я.  

 05 серпня 2020 року фахівчині місце-
вого центру провели консультування засу-
джених до покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі, які перебувають на обліку в 
Старокостянтинівському міськрайонному 
секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області у Skype-
режимі. По завершенню прийому, юристка-

ми місцевого центру проведено робочу зустріч із співробітниками міськрайон-
ного сектору пробації та обговорено питання способу надання правової допо-
моги від держави через мобільний додаток БПД.  

 02 вересня 2020 року заступниця на-
чальника відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги прове-
ла у skype-режимі робочу зустріч із психо-
логом Старокостянтинівського міськрайон-
ного сектору філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області, 
Олександром Рябовим, під час якої обгово-
рили порядок реалізації пілотного проєкту 
«Програма відновлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні злочину». 

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 
висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

 
02 липня 2020 року в інформаційному тиж-

невику «Наше місто» опубліковано матеріал ін-
терв’ю директора Олександра Петлюка про діяль-
ність Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
за 5 років діяльності, приурочений до 5-ї річниці 
утворення місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
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16 липня 2020 року в щотижневій газеті 
“Життя Теофіпольщини” фахівчинею відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» опу-
бліковано інформаційний матеріал на тему: 
«Хто має право на безоплатну вторинну право-
ву допомогу». 

16 та 17 липня 2020 року на сторінках самостійного інтернет – ЗМІ Ста-
рокостянтинівщини «УНАС.NEWS» фахівці Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги підготували відпо-
віді на питання щодо того, як громаді відстояти законне право користування во-
доймою та консультаційний матеріал на тему «Гарантійна заміна побутових то-
варів. Перерахунок вартості товару внаслідок заміни».  

07 та 12 серпня 2020 року на сторінках самостійного інтернет – ЗМІ 
Старокостянтинівщини «УНАС.NEWS» фахівцями Старокостянтинівського мі-
сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги опублікова-
но матеріали на теми: «Як діяти у разі затримання, щоб права не були поруше-
ні?» та «Виборчий процес стає доступнішим для осіб з інвалідністю та маломо-
більних людей - завдяки інтернету».   

 
13 серпня 2020 року в газеті «Прибузька зо-

ря» опубліковано консультаційний матеріал підго-
товлений за участі юристки місцевого центру Оле-
ксандри Боровик на тему: «Б"є - значить любить, 
або як захиститись від домашнього насильства?». 

 
 
13 серпня 2020 року в щотижневій газеті 

“Життя Теофіпольщини” заступницею начальника 
відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
опубліковано консультаційний матеріал на тему: 
«Хто такі переселенці та як отримати статус внут-
рішньо переміщеної особи?». 
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14 серпня 2020 року в газеті «Життя 
Старокостянтинівщини» опубліковано консу-
льтаційний матеріал на тему: «Особливості 
перевезення тварин залізничним транспор-
том». 

 
19 серпня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено матеріал на тему: «Виборчий процес стає доступнішим для осіб з 
інвалідністю». 

26 серпня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-
панії озвучено матеріал на тему: «Як діяти у разі затримання, щоб права не бу-
ли порушені?». 

23 вересня 2020 року на офіційному 
веб-сайті Теофіпольської районної держа-
вної адміністрації, з метою підвищення 
правової культури населення, фахівці від-
ділу «Теофіпольське бюро правової допо-
моги» Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформують про роз-

поділ боргових зобов’язань між уже колишнім подружжям. 
 
28 вересня 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет – ЗМІ Старокостян-
тинівщини «УНАС.NEWS» фахівці Старо-
костянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової до-
помоги консультують на тему: «Булінг у 
школі: покрокові дії як цьому протистояти». 

 
28 вересня 2020 року на веб-сайті 

Красилівської районної ради висвітлено 
інформаційний матеріал, підготовлений 
фахівцями Красилівського бюро правової 
допоомги з нагоди відзначення Міжнаро-
дного дня людей похилого віку.  

 
 На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Координаційного центру 
з надання правової допомоги та сторінці Регіонального центру у соціальній ме-
режі Facebook   
 

27 липня 2020 року опубліковано успішну справу, у якій адвокат Олек-
сандр Гіппіус, який співпрацює із Старокостянтинівським місцевим центром з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги захистив право клієнтки на 
спадщину. В суді апеляційної інстанції адвокату вдалося довести, що заповіт 
складено з порушенням вимог закону та відновив право клієнтки на спадок. Де-
тально тут - https://bit.ly/3jI0zwc 

25 вересня 2020 року  опубліковано успішну справу, де адвокатка Зінаїда 
Ніколайчук  допомогла клієнтці, яка звернулася до Теофіпольського бюро пра-
вової допомоги, виселити з будинку колишнього зятя без надання іншого жило-
го приміщення. Детально тут - https://bit.ly/33Ip86H 

 30 вересня 2020 року опубліковано успішну справу, у якій адвокат Віта-
лій Кравчук, який співпрацює із Старокостянтинівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги допоміг виділити в натурі 
частку будинковолодіння зі спільної часткової власності та визнав за клієнтом 
право власності на нерухоме майно. Детально тут - https://bit.ly/3jKmJxO 

  
На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-
тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених 
консультацій на платформі “WikiLegalAid”.   

 
 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 
працівників центру проведено та взято участь у наступних заходах:  

 

30 липня 2020 року юристкою 
місцевого центру проведено онлайн-навчання 
на тему: “Практика захисту прав клієнтів 
системи безоплатної правової допомоги, які 
звертаються з питань пенсійного права”. Під 
час вебінару розглянули питання призначення 
та виплата пенсії; підтвердження трудового 
стажу для призначення пенсії; особливості 
оскарження рішень Пенсійного Фонду України у судовому порядку. 

06 серпня2020 року заступниця началь-
ника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги взяла участь в 
онлайн-навчанні з питань комунікації та пра-
вопросвітництва для фахівців місцевих центрів 
організованому Регіональним центром з на-
дання безоплатної вторинної правової допомо-
ги у Хмельницькій області. Насамперед визна-
чилися, чим саме система безоплатної правової 
допомоги може бути цікавою потенційним клієнтам та чим може зацікавити 
ЗМІ. Над удосконаленням вмінь підготовки спікерів до теле- і радіоефірів, ре-
дагування матеріалів до публікації в онлайн- чи друкованих засобів масової ін-
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формації, адміністрування сторінок у соцмережах працювали під час тренінгу.  
22 вересня 2020 року  начальниця від-

ділу організації надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги та роботи з її надавача-
ми провела робочу зустріч із адвокатами, які 
надають послуги в системі безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Під час зустрічі 
учасники обговорили зміни в законодавстві, 

що регулює питання оплати послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з на-
данням безоплатної вторинної правової допомоги. Принагідно, розглянули ак-
туальні питання, які виникають у адвокатів під час надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах.  

 
[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

З метою розвиток мережі незалежних провайдерів, налагодження 
підтримки та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу 
до БПД проведено робочі зустрічі та наради з сільськими головами, головами 
територіальних громад та керівниками держаних органів, які були передбачені 
у Плані роботи на ІІІ квартал 2020 року та інші заходи, які працівниками були 
виконанні позапланово:  

З метою зміцнення партнерських від-
носин та популяризації системи безоплатної 
правової допомоги, 07 липня 2020 року, за-
ступниця начальника відділу правопросвіт-
ництва та надання безоплатної правової до-
помоги ініціювала і провела робочу зустріч з 
керівником апарату Старокостянтинівської 
районної державної адміністрації, Андрієм 

Літвінчуком. Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо функціонуван-
ня громадської приймальні Старокостянтинівської РДА, з’ясували правові пот-
реби відвідувачів та обговорили порядок розгляду звернень про надання безо-
платної первинної правової допомоги. 

 09 липня 2020 року спеціалісткою від-
ділу «Теофіпольське бюро правової допомо-
ги» проведено робочу зустріч із головою Те-
офіпольського районного суду Хмельницької 
області, Галиною Бурлак. Під час зустрічі де-
тально обговорили практичні аспекти розгля-
ду судами справ щодо поділу майна жінки та 
чоловіка, які проживають однією сім’єю, але 
не перебувають у зареєстрованому шлюбі. З 
метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги фахівчинею бюро передано, для користування відвідувачами 
суду, інформаційні буклети на правову тематику. 
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10 липня 2020 року заступниця началь-
ника відділу правопросвітництва та надання бе-
зоплатної правової допомоги провела робочу 
зустріч з начальницею відділу з питань надання 
адміністративних послуг та державної реєстра-
ції Старокостянтинівської районної державної 
адміністрації, Людмилою Опанчук. Під час зу-
стрічі сторони обговорили питання щодо функ-
ціонування дистанційного пункту консульту-
вання в приміщенні відділу надання адмініст-
ративних послуг під час карантину, проаналізували питання з якими звертають-
ся громадяни та способи  їх вирішення. В свою чергу фахівчиня місцевого цен-
тру роз’яснила очільниці відділу надання адміністративних послуг порядок ре-
алізації права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

16 липня 2020 року, фахівчиня відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» на 
базі Теофіпольської районної філії Хмельниць-
кого обласного центру зайнятості поспілкува-
лася із провідним фахівцем із профорієнтації 
Теофіпольської районної філії, Оленою Хрус-
тальовою, на тему: «Доступ до безоплатної 
правової допомоги та можливості її отримання 
соціально незахищеними верствами населен-
ня». Акцентувалася увага на порядку отримання безоплатної правової допомоги 
в період карантину та принагідно обговорено перелік суб’єктів права на безо-
платну вторинну правову допомогу.  

27 липня 2020 року, перебуваючи у сіль-
ській місцевості, фахівці відділу «Теофіпольсь-
ке бюро правової допомоги» провели робочу 
зустріч із директором Базалійського будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інва-
лідів, Аллою Коломійчук. Задля надання безо-
платної правової допомоги мешканцям будин-
ку-інтернату сторонами підписано меморандум 
про співпрацю. 

30 липня 2020 року фахівчинею відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» про-
ведено зустріч на базі Теофіпольського район-
ного відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану центрально-західного міжрегіональ-
ного управління Міністерства юстиції в Хмель-
ницькій області на тему: «Підвищення правової 
культури та обізнаності з прав людини серед 
осіб ромської національності». Під час бесіди з керівницею відділу ДРАЦС об-
говорено питання забезпечення дотримання прав в українському суспільстві 
громадян ромської національної меншини; виявлення дітей, народження яких 
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не зареєстровано, необхідність їх документування та отримання свідоцтв про 
народження. 

06 серпня 2020 року фахівцями відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
проведено робочу зустріч із начальником уп-
равління соціального захисту населення Тео-
фіпольської районної державної адміністрації 
Наталією Лебідь на тему: «Права та пільги 
внутрішньо переміщених осіб». Під час бесіди 
обговорено права внутрішньо переміщених 

осіб та порядок отримання ними пільг. Проаналізовано за якими послугами 
найбільше  громадяни звертаються до управління соціального захисту Тео-
фіпольської районної державної адміністрації для налагодження співпраці в по-
дальшому. 

19 серпня 2019 року фахівчині відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги»  
проведено робочу зустріч із директором 
Теофіпольського центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, Русланою Чохою. Під 
час зустрічі обговорено питання щодо 
відносин в сім’ях, які перебувають в складних 
життєвих обставинах; надання їм правової та 
соціальної допомоги. Під час заходу  
розповсюджено буклети на правову тематику. 

26 серпня 2020 року з метою розши-
рення доступу до безоплатної правової допо-
моги фахівці місцевого центру провели тема-
тичну бесіду із Сахновецьким сільським голо-
вою Аллою Яснюк на тему: «Конституційні 
права та свободи людини і громадянина», а 
також обговорили питання реалізації громадя-
нами права на безоплатну правову допомогу в 
умовах карантину, зокрема, за допомогою мо-

більного додатку «Безоплатна правова допомога». 
 01 вересня 2020 року юристкою місце-

вого центру проведено робочу зустріч із за-
ступником начальника відділу активної підт-
римки безробітних Старокостянтинівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості Іриною Якимчук, з якою об-
говорено питання способу надання правової 
допомоги від держави через новий мобільний 
додаток “Безоплатна правова допомога” та 
домовлено про проведення спільних семінарів 
для безробітних.  
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10 вересня 2020 року заступниця началь-
ника відділу «Теофіпольське бюро правової до-
помоги», з метою налагодження співпраці, про-
вела робочу зустріч із заступником голови Тео-
фіпольської районної державної адміністрації 
Хмельницької області, Володимиром Чавелю-
ком. Спільно сторони обговорили порядок на-
дання безоплатної правової допомоги жителям 
Теофіпольщини в період карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням ко-
ронавірусної інфекції. 

Заступниця начальника відділу правопро-
світництва та надання безоплатної правової до-
помоги та директор Старокостянтинівського мі-
ського Кризового центру, Алла Васьковецька, 21 
вересня 2020 року провели робочу зустріч, на 
якій проаналізували ефективність чинного зако-
нодавства у сфері запобігання та протидії дома-
шньому насильству. Обговорили доцільність 
створення бригад швидкого реагування та перс-
пективи посилення взаємодії суб‘єктів, що здійснюють заходи в сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству. Сформулювали пропозиції щодо ви-
рішення проблемних питань практичної реалізації Закону України “Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству”.  

 28 вересня 2020 року заступником нача-
льника та головним спеціалістом відділу «Тео-
фіпольське бюро правової допомоги» із голов-
ним спеціалістом Теофіпольської районної філії 
Хмельницької області центру зайнятості Оле-
ною Хрустальовою проведено тематичну зустріч 
на тему: «Доступ до безоплатної правової допо-
моги внутрішньо переміщених осіб». Під час зу-
стрічі юристки узгодили з фахівчинею центру 
зайнятості порядок взаємодії установ у випадках, коли люди зі статусом ВПО 
потребуватимуть правової допомоги. 

 
 
 

З метою розширення доступу до БПД для усіх категорій громадян, про-
тягом  ІІІ кварталу 2020 року Старокостянтинівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 19 пун-
ктів консультування на базі сільських рад, об’єднаних територіальних громад  
та забезпечено роботу 14 дистанційних пунктів консультування в центрах 
зайнятості, установах пробації та інших установах:  
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10 липня 2020 року на базі Михиринецької 
сільської ради Теофіпольського району юрист-
кою відділу «Теофіпольське бюро правової до-
помоги» проведено дистанційний прийом з на-
дання правової допомоги та юридичних консуль-
тацій жителям громади. У зв’язку із загостренням 
ситуації щодо поширення вірусної інфекції 
COVID-2019, прийом здійснювався в Skype-

режимі. За консультацією звернулася одна особа, зокрема питання стосувалося 
сімейного права, а саме щодо порядку встановлення родинних відносин. Праці-
вницею бюро надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 

22 липня 2020 року фахівчині місцевого 
центру провели онлайн-консультування для гро-
мадян Сковородківської сільської ради Старокос-
тянтинівського району. У зв’язку із подовженням 
карантинних обмежень на всій території України 
консультування здійснено в Skype-режимі. Юри-
стками місцевого центру надано правові консу-

льтації двом громадянам з питань спадкового права, а також щодо порядку на-
кладення арешту та вилучення майна боржника. 

24 липня 2020 року фахівцями відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» забез-
печено роботу дистанційного консультативного 
пункту громадян на базі Центру надання адмініс-
тративних послуг Теофіпольської районої держа-
вної адміністрації з метою розширення доступу 
до безоплатної правової допомоги та можливості 
її отримання соціально незахищеними верствами 
населення. За консультаціями з правових питань 
до фахівців звернулися двоє громадян щодо 
отримання роз’яснень з питань порядку встанов-

лення опіки над малолітньою дитиною та щодо підстав укладення спадкового 
договору.  Працівниками відділу надано роз'яснення згідно норм чинного зако-
нодавства та розповсюджено серед громадян інформаційні буклети на правову 
тематику.  

27 липня 2020 року, в рамках роботи мо-
більного консультаційного пункту, у Базалійсь-
кій селищній раді Теофіпольського району фахі-
вцями відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» проведено виїзний прийом громадян 
для надання правової допомоги та юридичних 
консультацій. За консультацією звернулися п’ять 
громадян, зокрема питання стосувалося житло-
вого, соціального, сімейного та спадкового пра-
ва. Працівниками бюро надано роз'яснення 

згідно норм чинного законодавства. 
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30 липня 2020 року фахівчинею відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” спіль-
но з головою Красилівської районної державної 
адміністрації Василем Кравчуком, а також кері-
вниками поліції та прокуратури Красилівщини 
проведено виїзний прийом громадян на терито-
рії смт Антоніни Красилівського району. Пра-
цівницею бюро проконсультовано двоє грома-
дян, які звертались із питаннями, що стосувались поділу майна, що є об'єктом 
права спільної сумісної власності подружжя та документів, необхідних для 
призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності. На всі порушені питання мешканці громади отри-
мали вичерпні відповіді та рекомендації. Серед працівників виконавчого комі-
тету ОТГ поширено буклети із координатами бюро. 

05 серпня 2020 року роботу дистанційного пункту консультування для 
надання правової допомоги громадянам, що перебувають на обліку в установах 
пробації на базі секторів філії Державної установи “Центр пробації” у Хмель-
ницькій області Красилівщини, Теофіпольщини та Старокостянтинівщини за-
безпечили фахівці правової допомоги. Первинну правову допомогу у вигляді 
правових консультацій з питань цивільного, трудового, сімейного, житлового 
права та права пенсійного забезпечення отримали семеро громадян. Крім того, 
особи, які перебувають на обліку в секторі пробації, отримали роз’яснення ос-
новних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», дізна-
лися про види правових послуг, які можна отримати у бюро правової допомоги.  

 
Того ж дня головна спеціалістка Красилівського бюро правової допомоги 

разом із заступником голови Красилівської районної державної адміністрації 
Олксандром Конусем, прокурором Старокос-
тянтинівської місцевої прокуратури Андрієм 
Шибінським та начальником сектору превенції 
Красилівського відділу поліції Головного уп-
равління Національної Поліції у Хмельницькій 
області Андрієм Данилюком, в рамках роботи 
МКП на території Печеської сільської ради 
провели особистий виїзний прийом громадян. 
Фахівчинею бюро проконсультовано двоє громадян, які звертались із питання-
ми, що стосувались сімейного права, а саме обов'язку батьків утримувати дити-
ну та спадкового права.  
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Протягом серпня 2020 року фахівчиня Красилівського бюро правової 
допомоги спільно з представниками місцевих органів державної виконавчої  
влади, правоохоронних органів надавала фахову правову допомогу мешканцям 
Кременчуцької, Чернелівської, Манівецької та Росолівської сільських рад, що 
на Красилівщині під час виїзних прийомів громадян. Мешканців віддалених сіл 
цікавили питання щодо порядку оформлення спадщини, розірвання договорів 
оренди земельних ділянок, стягнення аліментів, змін в призначенні субсидій та 
ін. Юристкою надано первинну правову допомогу для тринадцяти громадян.  

 
10 серпня 2020 року фахівчинями відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу дистанційного 
консультативного пункту громадян на базі Те-
офіпольського районного сектору філії держав-
ної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 
області з метою розширення доступу до безо-
платної правової допомоги та можливості її 
отримання соціально незахищеними верствами 
населення. За консультацією з правових питань 

звернувся один  громадянин щодо порядку відбування покарання у виді гро-
мадських робіт. 

13 серпня 2020 року фахівцями відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” прове-
дено прийом громадян на базі Красилівської 
районної філії Хмельницького обласного цент-
ру зайнятості. Для отримання консультації до 
спеціалістів відділу звернулись двоє громадян. 
Працівниками надано відповіді, що стосувались 
порядку укладення шлюбу та відкриття спад-
щини. Клієнтам та відвідувачам центру зайня-

тості роздано буклети на правову тематику.  
27 серпня 2020 року фахівчинею відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» про-
ведено дистанційний прийом громадян з надан-
ня правової допомоги на базі Михнівської сіль-
ської ради Теофіпольського району в Skype-
режимі. За консультацією звернулися двоє осіб, 
питання яких стосувалися порядку дарування 
нерухомого майна неповнолітній особі та по-

рядку призначення та виплати стипендії у вищому навчальному закладі освіти 
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особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Фахівцями бюро на-
дано роз'яснення згідно норм чинного законодавства.  

З метою надання безоплатної правової 
допомоги 02 вересня 2020 року заступниця 
начальника відділу правопросвітництва та на-
дання безоплатної правової допомоги провела 
консультування у skype-режимі із засуджени-
ми до покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі, які перебувають на обліку в Старокостян-
тинівському міськрайонному секторі філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хме-
льницькій області. Під час консультування до  фахівчині центру звернулись чо-
тири громадянина з питаннями щодо порядку відновлення правовстановлюю-
чих документів, порядку посвідчення довіреності, порядку приватизації земе-
льної ділянки та порядку розірвання шлюбу.  

 08 вересня 2020 року юристами відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” на ба-
зі Красилівського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хме-
льницькій області здійснено прийом громадян, 
де первинну правову допомогу отримали два 
громадянина, які порушили питання цивільно-
го та сімейного права, на що отримали змісто-
вні відповіді та друковані буклети з контакта-
ми бюро правової допомоги. Також усім присутнім презентовано мобільний 
додаток “Безоплатна правова допомога”, за допомогою якого кваліфікована бе-
зоплатна правова допомога завжди буде поруч. 

09 вересня 2020 року заступницею на-
чальника Теофіпольського бюро правової до-
помоги проведено виїзний прийом з надання 
правової допомоги на базі Кунчанської сільсь-
кої ради Теофіпольського району. За консуль-
таціями з правових питань звернулися двоє 
осіб, зокрема питання стосувалися соціального 
та медичного права. З метою розширення дос-
тупу до безоплатної правової допомоги прису-
тнім роздано інформаційні буклети на правову тематику. 

24 вересня 2020 року юристками Тео-
фіпольського бюро правової допомоги забезпе-
чено роботу дистанційного консультативного 
пункту громадян на базі Центру надання адмі-
ністративних послуг Теофіпольської рай-
держадміністрації з метою розширення доступу 
до безоплатної правової допомоги та можливо-
сті її отримання соціально незахищеними верс-
твами населення. За консультаціями з правових 
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питань до фахівців звернулися двоє громадян, яким роз’яснено порядок укла-
дення шлюбу, якщо одним із подружжя є неповнолітня особа та порядок підт-
вердження трудового стажу для призначення пенсії. Також розповсюджено се-
ред громадян інформаційні буклети на правову тематику. 

Під час проведених консультаційних пунктів поширено інформаційні ма-
теріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги та доведено до відома порядок звернення 
для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Старокостянтинів-
ському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для доступу громадян 
до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Доступ до електронних 
сервісів Мін'юсту надано 18 громадянам.  

 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою,  
інноваційною, ефективною 

 
На виконання завдання щодо розвитку людських ресурсів, в тому числі 

пулу юристів місцевого центру для виконання функції представництва, 
підвищення ефективності діяльності МЦ,підвищення професійного рівня та 
кваліфікації працівників центру проведено та взято участь у наступних 
заходах:  

 

17 липня 2020 року в.о. директором 
Старокостянтинівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Мариною Цісар, проведено опе-
ративну нараду з працівниками місцевого 
центру, зокрема з працівниками бюро пра-
вової допомоги у Skype-режимі, де деталь-
но проаналізували результати роботи усіх 

структурних підрозділів, у тому числі відділів бюро правової допомоги, за І 
півріччя 2020 року. Керівники відділів місцевого центру прозвітували про ре-
зультати своєї роботи щодо виконання основних функцій та завдань, а також 
обговорили порядок надання безоплатної правової допомоги та здійснення пра-
вопросвітницької діяльності в період карантину. За результатами проведення 
наради вирішено забезпечити надання працівниками місцевого центру якісної 
безоплатної правової допомоги. 

14 серпня 2020 року директором 
Старокостянтинівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Олександром Петлюком, прове-
дено у Skype-режимі оперативну нараду з 
працівниками місцевого центру про стан 
роботи зі зверненнями громадян про на-
дання безоплатної вторинної правової до-

помоги. Того ж дня для працівників місцевого центру проведено внутрішнє на-
вчання з питань дотримання законодавства про авторське право та відповідаль-



29 
 

ність за його порушення. 
11 вересня 2020 року директором Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допо-
моги, Олександром Петлюком, проведено 
оперативну нараду з працівниками місцевого 
центру про результати роботи відділу органі-
зації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами та про стан взаємодії місцевого центру із 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги. Того ж дня для 
працівників місцевого центру проведено внутрішнє навчання з питань оплати 
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД.  

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 червня по 30 вересня 2020 року Старокостянтинівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
зареєстровано 836 звернень клієнтів. Для 794 громадян надано первинну 
правову допомогу, а 42 громадянина подали звернення про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
33 рішення про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 3 
доручення адвокатам та 38 – штатним працівникам для складення 
процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. Відмов у 
наданні БВПД не було. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів в ІІІ кварталі 2020 року 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова-

них 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перенапра-

влень до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БПД 

345 315 30 0 

2  Відділ 
“Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги 

230 226 4 0 

3 Відділ 
«Красилівське  бюро 
правової допомоги» 

261 253 8 0 

Разом по МЦ 836 794 42 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
іншого цивільного — 152 (18,2%), 
адміністративного — 128 (15,3%),  
сімейного — 112 (13,4%), 
соціального забезпечення — 95 (11,4%),  
з інших питань — 88 (10,5%), 
житлового — 69 (8,2%), 
спадкового — 67 (8%),   
трудового — 58 (7%),  
земельного — 42 (5%),  
з питань виконання судових рішень — 17 (2%), 
медичного — 5 (0,6 %), 
договірного — 3 (0,4%). 
 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 
 
 

18,2%

15,3%

13,4%

11,4%
10,5%

8,2% 8,0%
7,0%

5,0%

2,0%
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Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 415 

(49,6%); від 18 до 35 років — 219 (26,2%); понад 60 років — 202 (24,2%); до 18 
років — 0 (0%).   
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Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 447 (53,5%), в від 
чоловіків — 389 (46,5%).  

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від:  

 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 16 (48,5%),  

 малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) — 8 (24,2%),  

 осіб з інвалідністю — 8 (24,2%),  
 особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною — 1 (3,1%). 
 
 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 
Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
 

 
 
 
 
 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 
мають право на отримання БПД 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 
звітний період: 

● забезпечено роботу 19 мобільних пунктів, в тому числі в режимі онлайн 
та забезпечено діяльність 14 дистанційних пунктів доступу до безоплатної пра-
вової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунк-
тів склала 85 осіб, в тому числі 45 особи звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 40 осіб до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та ус-
тановам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 85 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 75 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 18 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 
розрізі бюро в ІІІ кварталі 2020 року 

№ 
з/
п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдері

в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведен
их право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

19/45 18/40 5 75 18 

2 Відділ 
«Теофіпольське  
бюро правової 
допомоги» 

7/14 5/19 1 33 0 

3 Відділ 
«Красилівське 
бюро правової 
допомоги» 

7/21 5/7 2 13 6 

 


