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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 ІV 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: 
 

06 жовтня 2020 року, перебуваючи у сіль-

ській місцевості, на території Великозозулинець-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Красилівського району фа-

хівці відділу «Красилівське бюро правової допо-

моги» провели бесіду з учнями. Працівниками 

бюро проведено роз’яснення з питання відповіда-

льності неповнолітніх за адміністративне право-

порушення, а також дітей ознайомлено з порядком доступу до безоплатної вто-

ринної правової допомоги.  

07 жовтня 2020 року фахівчині місцевого 

центру відвідали Григорівську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів, де для учнів 8-го та 10-го 

класів проведено правопросвітницький захід під 

відкритим небом на тему: “Права дитини, які вони 

та як їх захистити”. На початку зустрічі юристки 

місцевого центру у інтерактивній грі ознайомили 

дітей про важливі речі: які права мають учні, куди 

звертатися, щоб ці права відстояти, як держава дбає про захист прав громадян 

тощо. Учні відповідали на питання правових вікторин, розгадували кросворд, 

демонструючи знання про права та обов’язки дитини. А за правильні відповіді 

отримували сувеніри від системи безоплатної правової допомоги. Увагу школя-

рів зосередили і на відповідальності неповнолітніх, ознайомили, з якого віку 

настає кримінальна відповідальність, що варто знати, аби не порушувати Закон, 

і до чого призводять необдумані вчинки.  

18 листопада 2020 року правовий урок для учнів 

9 класу Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

провели фахівчині відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги». Під час заходу з учнями роз-

глянуто типові ознаки булінгу, можливих учасни-

ків та місця найчастіших проявів цього явища. 

Окреслено етапи прояву булінгу (цькування) – від 

зародження до найвищої точки загострення. Обго-

ворено чим відрізняється булінг від звичайної сва-

рки чи конфлікту. По закінченню заходу, працівники бюро роз’яснили учням 
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основні норми Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині 

отримання безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної 

вторинної допомоги дітей. Школярам роздано інформація про діяльність Бюро 

та буклети на правову тематику.  

19 листопада 2020 року, з нагоди свят-

кування 20 листопада Всесвітнього дня дити-

ни, працівниками Теофіпольського бюро пра-

вової допомоги проведено лекцію на тему: 

«Право кожної дитини на отримання безопла-

тної правової допомоги!» для учнів 9 класу 

Поляхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Теофіпольсь-

кого району. Під час лекції фахівчині розпові-

ли учням, що у 1954 році Генеральна Асамб-

лея ООН рекомендувала усім країнам світу святкувати 20 листопада Всесвітній 

день дитини як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, який прис-

вячений діяльності, спрямованій на забезпечення благополуччя дітей у всьому 

світі. Також спеціалісти бюро роз’яснили учням основні норми Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» в частині отримання безоплатної первин-

ної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної допомоги дітей. 

Школярам роздано інформацію про діяльність бюро та буклети на правову те-

матику.  

07 грудня 2020 року заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової до-

помоги взяла участь в онлайн-лекції "Інтимне селфі в інте-

рнеті - жарт чи небезпечний ризик?", організованій Старо-

костянтинівським міським кризовим центром для учнів 9-х 

класів Старокостянтинівського навчально-виховного ком-

плексу “Спеціалізована школа І ступеня, гімназія” імені 

С.М. Бондарчука. Під час заходу обговорили з учнями спо-

соби захисту від насильства в мережі та відповідальність за 

кібернасильство. Фахівчиня місцевого центру надала уч-

ням кілька юридичних порад щодо протидії правопоруш-

никам та доказів вчинення кібернасильства. 

14 грудня 2020 року фахівці Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

провели правопросвітницький захід для учнів 

10-го класу Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7. Школярів ознайомлено із нор-

мативно-правовими актами, які закріплюють 

права людини та права дитини, роз’яснено 

норми права, якими встановлено право на безоплатну правову допомогу, зміст 

та порядок реалізації цього права такою категорією як діти. Поінформовано про 

види правових послуг та алгоритм отримання кожного виду правової допомоги. 

Юристки місцевого центру нагадали, куди звертатись у разі порушення прав, а 

саме, що кожна дитина може подзвонити на гарячу лінію системи безоплатної 
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правової допомоги – 0 800 213 103, зайти до центру чи бюро правової допомо-

ги, де їй допоможуть. Також школярі отримали тематичні буклети «Твої права 

– твій надійний захист» із контактними даними найближчого місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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: 

 

06 жовтня 2020 року  заступниця на-

чальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги на базі 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

взяла участь в інформаційному семінарі за 

участю учасників бойових дій, під час якого 

виступила з темою: “Порядок надання дода-

ткової оплачувальної відпустки учасникам бойових дій”. Під час семінару інте-

граторка місцевого центру поінформувала присутніх про особливості надання 

додаткової відпустки учаснику бойових дій, порядок виплати компенсації у разі 

її невикористання, а також зупинилась на алгоритмі дій для звернення до адмі-

ністративного суду за захистом порушеного права. Принагідно фахівчиня 

центру озвучила питання щодо видів правових послуг системи безоплатної 

правової допомоги, звернула увагу на категорії осіб, які  мають право їх отри-

мати та поінформувала про можливості довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid». 

15 жовтня 2020 року інтеграторка мі-

сцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги спільно з фахів-

чинями Старокостянтинівського міського 

кризового центру на базі Старокостянтинів-

ської міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості взяла участь в 

інформаційному семінарі за участю безробі-

тних громадян, під час якого виступила з 

темою: “Особливості надання правової допомоги постраждалим від домашньо-

го насильства”. Присутніх поінформовано про фактори, які впливають на наси-

льство, ознаками притаманним жертвам насильства, ознайомлено з механізмом 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії до-

машньому насильству, акцентувала на видах відповідальності кривдника при 

вчиненні домашнього насильства, особливостях застосування обмежувального 

припису для особи, яка вчинила домашнє насильство. 
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26 листопада 2020 року головна спе-

ціалістка відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги взяла 

участь в профінформаційному семінарі для 

громадян, які перебувають на обліку в Ста-

рокостянтинівській міськрайонній філії Хме-

льницького обласного центру зайнятості. 

Присутніх ознайомлено з системою безопла-

тної правової допомоги, видами правових послуг та категоріями осіб, що мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу. В рамках Всеукраїнської акції 

“16 днів проти насильства” присутні отримали інформацію про спеціальні за-

ходи щодо протидії домашньому насильству, а також дізнались про існування 

телеграм-чату “Правова допомога протидії насильству”, де потерпілі від дома-

шнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-консультацію юристів 

щодо захисту своїх прав. 

15 грудня 2020 року заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги на базі 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

взяла участь у проведенні семінару для без-

робітних, під час якого розповіла про доступ 

до безоплатної правової допомоги для гро-

мадян, способи отримання юридичних консультацій дистанційно. 

 

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:  
 

05 жовтня 2020 року фахівчинями 

відділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» організовано та проведено тематичну 

бесіду із начальником, Іриною Непотас, та 

державними виконавцями Теофіпольського 

районного відділу державної виконавчої 

служби Центрально-Західного міжрегіональ-

ного управління Міністерства юстиції. Під час тематичної бесіди обговорено 

питання на тему: «Зняття арешту з майна». Принагідно, проаналізовано актуа-

льні питання з якими громадяни звертаються до районного відділу державної 

виконавчої служби.  

 06 жовтня 2020 року фахівцями відді-

лу «Красилівське бюро правової допомоги» 

проведено на базі Великозозулинецької сіль-

ської ради Красилівського району для пра-

цівників сільської ради та жителів села тема-

тичну бесіду на тему: ”Земельна реформа в 
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Україні”. Під час зустрічі обговорено актуальні питання зміни в системі управ-

ління земельними ресурсами та їх завдання. Принагідно обговорено і порядок 

надання безоплатної правової допомоги. 

З метою співпраці та реалізації конституційного права громадян на пра-

вовий захист 09 жовтня 2020 року директор місцевого центру Олександр Пет-

люк та юристки відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги організували і провели тематичну зустріч із працівниками Старокос-

тянтинівського районного відділу державної виконавчої служби Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на тему: “Поря-

док зняття арешту з майна у виконавчому провадженні”. Захід на одноіменну 

тему також провели для трудового колективу Красилівського районного відділу 

державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управ-

ління Міністерства юстиції фахівці Красилівського бюро правової допомоги.  

Під час зустрічі учасники обговорили проблемні питання, з якими звертаються 

громадяни до центру і шляхи їх вирішення в правовому полі. Принагідно фахі-

вців поінформовано щодо видів правових послуг системи безоплатної правової 

допомоги. 

13 жовтня 2020 року фахівці Краси-

лівського бюро правової допомоги за участі 

голови Заслучненської територіальної гро-

мади, Анатолія Розумного для мешканців 

громади провели інформаційну годину на 

тему: “Реалізація права на вільне волевияв-

лення під час виборів згідно Виборчого ко-

дексу України”. Під час розмови учасників проінформовано про виборчу сис-

тему на місцевих виборах та про порядок голосування. Принагідно юристка 

бюро роз’яснила питання щодо видів правових послуг системи безоплатної 

правової допомоги, звернула увагу на категорії осіб, які мають право  їх отри-

мати, роз’яснила порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову до-

помогу, показала можливості мобільного додатку “Безоплатна правова допомо-

га”. 

 16 жовтня 2020 року заступниця на-

чальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги органі-

зувала та провела інформаційну годину для 

працівників відділу освіти відділом освіти 

Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації на тему: “Особливості голосу-

вання на місцевих виборах 2020”. Під час за-
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ходу юристка центру розповіла про те, як перевірити себе у списках виборців, 

про особливості голосування на виборчій дільниці та за місцем перебування, 

особливості заповнення бюлетенів та ін. Принагідно ознайомлено присутніх 

про можливість отримання безоплатної правової допомоги через мобільний до-

даток “Безоплатна правова допомога” . 

 21 жовтня 2020 року з метою під-

вищення виборчої грамотності населення 

інтеграторка місцевого центру організува-

ла і провела інформаційну годину для пра-

цівників Старокостянтинівської централь-

ної районної бібліотеки на тему: “Правила 

голосування на місцевих виборах”. Під час 

заходу юристка центру розповіла про те, як 

перевірити себе у списках виборців, про особливості голосування на виборчій 

дільниці та за місцем перебування, особливості заповнення бюлетенів та ін. 

Присутніх також ознайомлено про можливість отримання правової допомоги у 

місцевих центрах з надання БВПД, а також про види правових послуг, які на-

дають у системі безоплатної правової допомоги. Учасників заходу ознайомлено 

і про можливості довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

WikiLegalAid та мобільного додатку “Безоплатна правова допомога” . 

27 жовтня 2020 року в рамках он-

лайн-засідання кіноклубу Docudays UA 

«Право в об’єктиві» юристка місцевого 

центру виступила експерткою під час он-

лайн-обговорення фільму із фондів колек-

ції Міжнародного фестивалю документа-

льного кіно про права людини під назвою 

“Абетка”. Спільно з партнерами проаналі-

зовано стан забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок в Україні та світі. 

Юристка місцевого центру, у свою чергу, проаналізувала та порівняла  норми 

національного та міжнародного законодавства щодо захисту прав і свобод жі-

нок, надала практичні поради щодо способів захисту порушених прав жінок в 

Україні. Принагідно, учасникам онлайн-засідання надано інформацію про по-

рядок реалізації права на безоплатну первинну та вторинну  правову допомогу. 

28 жовтня 2020 року на базі відділу 

культури, молоді і спорту Старокостянти-

нівської РДА та з метою підвищення пра-

вової освіти населення заступниця началь-

ника відділу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги органі-

зувала і провела інформаційну годину для 

працівників відділу на тему: “Питання ґен-

дерної політики та ґендерної дискримінації 

в Україні”. Під час заходу юристка місцевого центру ознайомила учасників із 

видами ґендерно зумовленого насильства, його циклами, цифрами домашнього 
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насильства в Україні та світі. Детально роз’яснила, яким чином система безо-

платної правової допомоги сприяє захисту порушених прав постраждалих осіб, 

які механізми захисту застосовує, а саме сприяє поширенню інформації серед 

населення про важливість правової обізнаності й боротьби з таким явищем як 

домашнє та ґендерно зумовлене насильство.  

29 жовтня 2020 року фахівчиня місце-

вого центру провела бесіду із працівниками 

Старокостянтинівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції, метою якої 

слугувало вироблення алгоритмів спільних 

дій щодо надання ромському населенню якіс-

ної та фахової правової допомоги.  

 10 листопада 2020 року фахівцями відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» спільно з начальником та головним спеціалістом служби у спра-

вах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької обла-

сті Оксаною Федорчук та Тетяною Марків 

проведено тематичну бесіду на тему: «Запобі-

гання та протидія домашньому насильству». 

Під час бесіди обговорено налагодження 

співпраці між бюро та службою у справах ді-

тей щодо забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги особам, які стали жертва-

ми домашнього насильства. Також заступни-

ком начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» обговорено порядок вза-

ємодії у випадках виявлення вчинення насильства щодо дітей та порядок на-

дання правової допомоги дітям. 

Про неприпустимість байдужості, замовчування й терпимості до будь-

яких проявів домашнього насильства, право дитини на родину — говорили під 

час перегляду документального фільму “Лізо, ходи додому!”, який був запро-

понований для перегляду кіноклубом Docudays UA в перший день акції «16 

днів проти насильства» — 25 листопада 2020 року. Юристка місцевого центру 

виступила експерткою під час онлайн-обговорення стрічки спільно із партне-

рами та організатором заходу Старокостянтинівським міськрайонним сектором 

філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, Старокос-

тянтинівським міським кризовим центром, а також регіональною представни-

цею кіноклубу Docudays UA. Під час обговорення фільму порушували питання 

видів домашнього насильства. Юристка місцевого центру зазначила, що систе-
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ма безоплатної правової допомоги послідовно працює над підвищенням рівня 

правової обізнаності громадян, як офлайн, так і онлайн.   

27 листопада 2020 року фахівці відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

взяли участь у засіданні круглого столу на 

тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству», який відбувся на базі Теофі-

польського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. Захід покли-

каний привернути увагу громадськості до ак-

туальних для суспільства проблем подолання 

домашнього насилля, протидії жорстокого 

поводження з дітьми. На заході акцентували 

увагу на співпраці між суб’єктами з метою 

ефективного реагування на факти здійснення насильства в сім’ї. Учасники кру-

глого столу активно обговорили норми діючого законодавства щодо покарання 

осіб, які вчиняють насильство, проведення корекційної роботи із кривдниками, 

підтримка жертв, які постраждали від домашнього насильства, надання їм пра-

вової допомоги. 

02 грудня 2020 року для засуджених 

до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, які перебувають на обліку в Старокос-

тянтинівському міськрайонному секторі фі-

лії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області заступниця директора 

місцевого центру, в рамках проведення Все-

української акції “16 днів проти насильства” 

провела інформаційну бесіду на тему: “Про-

тидія домашньому насильству”. Юристкою роз’яснено поняття та види насиль-

ства, спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, заходи з профі-

лактики, види відповідальності за протиправні насильницькі дії та інші питан-

ня. Принагідно обговорено і питання способу надання правової допомоги від 

держави в період карантину. Фахівчиня зауважила, як правові консультації мо-

жна отримати дистанційно. 

09 грудня 2020 року з нагоди відзна-

чення 10 грудня Міжнародного дня прав 

людини, а також Всеукраїнського дня безо-

платної правової допомоги працівниками 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» організовано засідання «круглого 

столу». До заходу долучились представни-

ки структурних підрозділів Теофіпольської 

районної державної адміністрації. Під час 

заходу, зокрема, розкрито основні поло-

ження Загальної декларації прав людини, способи захисту прав людини, підста-

ви та порядок надання безоплатної правової допомоги. Учасники заходу наго-
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лосили на важливості дотримання прав людини у всіх сферах життєдіяльності з 

дотриманням Конституції України та тісній співпраці всіх присутніх. Тому як 

ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети – захисту 

прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя.  

10 грудня 2020 року фахівцем відді-

лу “Красилівське бюро правової допомоги” 

проведено правопросвітницький захід для 

трудового колективу централізованої бух-

галтерії відділу освіти, молоді та спорту 

Красилівської міської ради на тему: “Безо-

платна правова допомога в Україні”. Фахі-

вцями бюро правової допомоги для учасників заходу роз’яснено законодавство, 

яким регулюється право громадян на безоплатну правову допомогу, проінфор-

мовано про порядок отримання такої допомоги, а також про категорії громадян, 

що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. При-

нагідно фахівцями відділу ознайомлено трудовий колектив з мобільним додат-

ком “Безоплатна правова допомога” та надано практичні рекомендації щодо ко-

ристування додатком. Серед присутніх розповсюджено друковані буклети на 

правову тематику. 

14 грудня 2020 року фахівцями від-

ділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено правопросвітницький захід 

для дільничих офіцерів Поліцейської стан-

ції Красилівського відділу поліції ГУНП в 

Хмельницькій області на тему: “Адмініст-

ративне затримання”. Фахівцями відділу 

разом з дільничими офіцерами обговорено питання адміністративного затри-

мання, а саме, коли адміністративне затримання застосовується; хто має повно-

важення на затримання та як має відбуватися адміністративне затримання. 

Принагідно юристами бюро правової допомоги наголошено на тому, що затри-

маний має право на захисника. Також учасників ознайомлено з мобільним до-

датком “Безоплатна правова допомога” та надано практичні рекомендації щодо 

користування додатком.  

 Про безоплатну правову допомогу та 

порядок її отримання 14 грудня 2020 року 

заступниця директора місцевого центру 

провела захід на базі міської бібліотеки для 

дорослих для бібліотекарів.  Під час бесіди 

обговорили способи захисту прав та свобод 

людини і громадянина, нормативне підґру-

нтя реалізації та захисту прав, конституційні гарантії права на правову допомо-

гу та функціонування системи безоплатної правової допомоги, яка працює на 

захисті прав громадян. Присутніх поінформовано про можливості української 

правничої Вікіпедії — довідково-інформаційна платформа правових консульта-

цій «WikiLegalAid», а саме за допомогою платформи користувачі можуть озна-

йомитися з правовим матеріалом, який завжди є актуальним, враховуючи всі 
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чинні норми законодавства та судову практику.  

15 грудня 2020 року проведено право-

просвітницький онлайн-захід на платформі 

ZOOM для батьківського комітету та педаго-

гічного колективу НВК "Спеціалізована шко-

ла I ступеня, гімназія" ім. Героя України С.М. 

Бондарчука на тему: “Правова відповідаль-

ність батьків та неповнолітніх”. Під час захо-

ду юристка місцевого центру роз’яснила, чим 

відрізняється кримінальне правопорушення від адміністративного, охарактери-

зувала малолітніх та неповнолітніх правопорушників, зазначила про причини їх 

злочинної поведінки та навела приклади конкретних правопорушень, що здебі-

льшого вчиняються неповнолітніми особами. Принагідно, юристка розповіла 

про порядок адміністративного затримання та затримання особи за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення та наголосила, що з моменту затри-

мання особа може захищати себе особисто та користуватися правовою допомо-

гою захисника, у тому числі й за рахунок держави. По завершенні заходу 

роз’яснено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги для ді-

тей. 

16 грудня 2020 року фахівцями відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

проведено тематичну бесіду із фахівцями з 

профорієнтації Теофіпольської районної фі-

лії Хмельницької області центру зайнятості 

Оленою Хрустальовою на тему: «Робота з 

патронатними вихователями». Під час  зу-

стрічі обговорено, хто може бути патронат-

ним вихователем, які діти потребують такої послуги та яка підтримка гаранто-

вана для таких сімей. З метою розширення доступу до безоплатної правової до-

помоги передано для розміщення у філії центру зайнятості інформаційні букле-

ти на правову тематику. 

17 грудня 2020 року юристка місцево-

го центру взяла участь у засіданні кіноклуб 

Docudays UA при Старокостянтинівському 

міськрайонному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області з подальшим обговоренням докумен-

тального фільму «Перукарська воля». При 

перегляді та обговоренні документального фільму в режимі онлайн на платфо-

рмі Zoom, фахівчиня місцевого центру виступила у якості експерта. Після пере-

гляду обговорювали проблеми, зображені у фільмі, доопрацювання, які необ-

хідно внести в роботу працівників правоохоронних органів України загалом і 

зокрема пенітенціарних закладів. В результаті робочої наради учасники узгоди-

ли механізм співпраці для надання комплексної допомоги особам, які мають 

проблеми з законом. 
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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, 06 жовтня, 07 жовтня, 21 жовтня та 19 листопада 2020 року юри-

стами місцевого центру проведено вуличні інформування жителів с. Велику Зо-

зулинці Красилівського району, с. Григорівка та с. Бутівці Старокостянтинівсь-

кого району та с. Поляхова Теофіпольського району, відповідно. З громадянами 

спілкувалися про права, способи їх захисту та розповсюдили інформаційні 

брошури з роз'ясненнями чинного законодавства. Пересічним громадянам 

роз’яснювали питання реалізації права на безоплатну правову допомогу в умо-

вах карантину та при необхідності надавали детальні правові роз’яснення. Пра-

цівники вручали громадянам друковані матеріали на правову тематику. 

 

 04 листопада 2020 року фахівцями місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в рамках реалізації програми «Приско-

рення приватних інвестицій у сільське господарст-

во», проведено вуличне інформування жителів села 

Великий Чернятин. Увагу мешканців села зосереди-

ли на тому, що з 1 липня 2021 року запрацює ринок 

землі, а саме, що право власності на земельні ділян-

ки сільськогосподарського призначення площею до 

100 гектарів можуть набувати виключно громадяни 

України. З 1 січня 2024 року таку можливість отри-
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мають також юридичні особи, власниками яких є українці і тоді вони зможуть 

купувати до 10 тисяч гектарів землі. Для громадян в користування надано бук-

лети з зазначеною тематикою.  

18 листопада 2020 року головним спеціа-

лістом відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” проведено вуличне інформування жите-

лів м. Красилів, з якими спілкувалися про каран-

тині обмеження «вихідного дня». Юрист відділу 

ознайомив громадян з обмеженнями, які діють на 

території України щодо заборони роботи, зокре-

ма, закладів громадського харчування у вихідні 

дні. Жителів міста ознайомлено про роботу та 

функції бюро правової допомоги, про алгоритм 

отримання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Серед присутніх розповсюджено буклети з контактами бюро правової 

допомоги та ознайомлено з мобільним додатком “Безоплатна правова допомо-

га”. 

 

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: 

 

06 жовтня 2020 року заступницею нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч із голо-

вою громадської організації «Теофіпольська 

районна організація учасників антитерористич-

ної операції» Василем Яцухом. Під час робочої 

зустрічі обговорено проблемні питання, з яки-

ми звертаються учасники АТО та члени їх сі-

мей до Теофіпольського бюро правової допо-

моги. Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про співпрацю для 

подальшої організації надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО. 

 

12 жовтня 2020 року фахівцями відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» з на-

годи відзначення 14 жовтня Дня захисника 

України проведено правопросвітницький захід 

із ветеранами війни та учасниками бойових дій 

в зоні АТО на тему: «Права захисників Украї-

ни». Обговорено актуальні правові питання 

щодо виділення земельних ділянок для учасни-

ків бойових дій та  забезпечення всіх соціаль-

них гарантій передбачених законодавством України.   



15 

 

13 жовтня 2020 року, напередодні Дня 

захисника України інтеграторка місцевого 

центру провела робочу зустріч із головою 

громадської організації “Учасники АТО Ста-

рокостянтинівщини” Віталієм Петасюком на 

тему:  “Правовий захист та пільги для учасни-

ків бойових дій”, під час якої обговорено ак-

туальні питання правого захисту військовос-

лужбовців, серед яких проблемні аспекти щодо виділення земельних ділянок, 

звільнення з військової служби, розірвання контрактів, виплата грошового за-

безпечення, надання відпусток, медичне забезпечення учасників АТО та бойо-

вих дій, виплата соціальної допомоги тощо. По завершенню зустрічі фахівчиня 

центру презентувала голові громадської організації мобільний додаток “Безо-

платна правова допомога” і розповіла про переваги в його користуванні, а та-

кож передала інформаційні матеріали, пам’ятки, буклети з актуальними право-

вими консультаціями та роз’ясненнями. 

26 жовтня 2020 року з метою інформу-

вання військових про їхні права,   можливості 

їх захисту завдяки системі безоплатної право-

вої допомоги заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги організувала і провела для 

представника громадської організацій “Учас-

ники АТО міста Старокостянтинів” та “Спілка 

ветеранів та учасників АТО Старокостянтинівщини” інформаційну бесіду на 

тему “Соціальні гарантії та пільги, які передбачені законодавством для учасни-

ків бойових дій в Україні”. Юристка місцевого центру роз’яснила в індивідуа-

льному порядку військовослужбовцю (учаснику бойових дій) порядок звернен-

ня до суду з питань щодо недоотримання разової грошової допомоги до 5 трав-

ня, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-

ціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”.  

 

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:  

 

  07 жовтня 2020 року юристка місце-

вого центру провела інформаційну бесіду для 

працівників Старокостянтинівського міськра-

йонного сектору філії Державної установи 

“Центр пробації” у Хмельницькій області на 

тему: «Порядок зняття арешту з майна борж-

ника у виконавчому провадженні», під час 

якої присутнім роз’яснено процедуру зняття 

арешту з майна у виконавчому провадженні, 
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які існують підстави для зняття державним виконавцем арешту з усього майна 

(коштів) боржника або його частини, звернено увагу на випадки, коли арешт 

може бути знятий за рішенням суду та на скасування постанови державного ви-

конавця про накладення арешту на грошові кошти у судовому порядку. 

 22 жовтня 2020 року фахівчинями Те-

офіпольського бюро правової допомоги за-

безпечено роботу дистанційного консульта-

тивного пункту громадян на базі Теофіполь-

ського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області, де проведено робочу зустріч із спів-

робітницею районного сектору пробації та 

обговорено питання способу надання правової допомоги від держави, в тому 

числі і через мобільний додаток «Безоплатна правова допомога».  

 04 листопада 2020 року фахівцями 

відділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено робочу зустріч із старшим ін-

спектором Красилівського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Хмельницькій області Сергієм Кривинчуком. 

Під час зустрічі розглянули питання, як роз-

пізнати прояви домашнього насильства. Об-

говорили фактори, які впливають на насильство, обмінялись думками, щодо 

ідентифікації постраждалих від домашнього насильства та зупинились на видах 

відповідальності за протиправні дії з боку кривдника. 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

 21 жовтня 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет – ЗМІ Старокос-

тянтинівщини «УНАС.NEWS» висвітле-

но, підготовлений фахівцями Старокос-

тянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги консультаційний матеріал на 

тему «Порядок та підстави звернення громадян до суду при порушенні їх вибо-

рчих прав».  
 

23 жовтня 2020 року у газеті «Життя 

Старокостянтиівщини» опубліковано консуль-

таційний матеріал підготовлений фахівчинею 

місцевого центру на тему: «Трудові права в 

умовах карантину». 
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23 та 30 жовтня 2020 року на офіційному веб-сайті Теофіпольської ра-

йонної державної адміністрації, з метою підвищення правової культури насе-

лення, фахівці відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» опубліковано 

матеріали на теми: «Особливості працевлаштування неповнолітніх» та «Як 

отримати державну допомогу одиноким особам, які досягли 80-річного віку».   

 

 

 05 листопада 2020 року в щотижневій га-

зеті “Життя Теофіпольщини” заступницею нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» опубліковано консультаційний мате-

ріал на тему: «Як скасувати заповіт?». 

 

09 листопада 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіо-

компанії озвучено матеріал на тему: «Підвищуючи обізнаність селян у земель-

них питаннях». 

 

12 листопада 2020 року на офіцій-

ному веб-сайті Теофіпольської районної 

державної адміністрації, з метою підви-

щення правової обізнаності населення, фа-

хівці відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» опублікували консульта-

ційний матеріал на тему «Заповіт, спадко-

вий договір, договір дарування та договір довічного утримання - у чому різни-

ця?». 

 15 листопада 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет ЗМІ Старокостянти-

нівщини «УНАС.NEWS» фахівці Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

консультують на тему: «Особливості запро-

вадження ринку землі». 

 

18 листопада 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіо-

компанії озвучено консультацію на тему: «Особливості запровадження ринку 

землі». 

 



18 

 

25 листопада 2020 року на офіцій-

ному веб-сайті Теофіпольської районної 

державної адміністрації фахівці відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» інформують про обов’язкове носіння 

масок в громадських місцях. 

 

26 листопада 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет – ЗМІ Старокостян-

тинівщини «УНАС.NEWS» фахівцями Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги підготовлено та розміщено консульта-

цію на тему: «У яких випадках не потрібна 

довідка про склад сім'ї». 

10 грудня 2020 року в ефірі радіо «Поділля-Центр» заступниця директо-

ра місцевого центру прокоментувала наскільки безоплатна правова допомога 

доступна та якісна у захисті прав краян, а саме жителів Старокостянтинівщини. 

10 грудня 2020 року на веб-сайті 

Заслучненської сільської територіальної 

громади висвітлено інформаційний ма-

теріал, підготовлений фахівцями Краси-

лівського бюро правової допомоги з на-

годи відзначення Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги.  

11 грудня 2020 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіоком-

панії озвучено консультацію на тему: «Безоплатна правова допомога: як її 

отримати дистанційно». 

 

11 грудня 2020 року в газеті «Життя 

Старокостянтинівщини» опубліковано мате-

ріал, підготовлений фахівчинею відділу право 

просвітництва та надання безоплатної право-

вої допомоги на тему: «Захист від насильства 

є». 

 

11 грудня 2020 року на веб-сайті 

Красилівської районної державної адмі-

ністрації висвітлено інформаційний ма-

теріал, підготовлений фахівцями Краси-

лівського бюро правової допомоги з на-

годи відзначення Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги.  
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11 грудня 2020 року в щотижневій газеті 

“Життя Теофіпольщини” заступницею началь-

ника відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» опубліковано консультаційний матері-

ал на тему: «Що таке булінг?». 

 

23 грудня 2020 року на офіцій-

ному веб-сайті Теофіпольської район-

ної державної адміністрації, з метою 

підвищення правової культури насе-

лення, фахівці відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги» Старокостя-

нтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги інформують про поділ майна 

подружжя у разі розірвання шлюбу. 

23 грудня 2020 року на сторінках 

самостійного інтернет – ЗМІ Старокос-

тянтинівщини «УНАС.NEWS» фахівці 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги опублікували консу-

льтаційний матеріал на тему: ««Йшов, 

упав, прокинувся – гіпс»: як отримати компенсацію, якщо травмувалися під час 

ожеледиці». 

 

 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   

 

05 листопада 2020 року опубліковано успішну справу, у якій адвокат 

Олександр Гіппіус, який співпрацює із Старокостянтинівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги допоміг клієнту 

довести батьківство. В результаті роботи адвоката до актових записів про наро-

дження дітей внесли відомості про батька, а відтак видали нові свідоцтва про 

народження. Детально тут - https://bit.ly/3hX3YHa  

01 грудня 2020 року опубліковано успішну справу, у якій адвокат Віта-

лій Кравчук, який співпрацює із Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги не тільки здійснював пред-

ставництво жінки в суді, але й домігся стягнення з її кривдниці справедливої 

компенсації за спричинену матеріальну та моральну шкоду, яку було оцінено у 

20 000 гривень. Детально тут - https://bit.ly/3owRIQb  

25 вересня 2020 року опубліковано успішну справу, де фахівчиня Старо-

https://bit.ly/3hX3YHa
https://bit.ly/3owRIQb
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костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

Ірина Вовнянко допомогла бійцю у судовому порядку визнати бездіяльність 

військової частини протиправною та зобов’язати виплатити індексацію грошо-

вого забезпечення при звільненні. Детально тут - https://bit.ly/35ogjPE 

   

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:  
 

26 листопада 2020 року працівни-

ки місцевого центру, які здійснюють на-

писання письмових консультацій із земе-

льних питань взяли участь у онлайн-

семінарі на тему: «Дотримання вимог під 

час написання письмових консультацій з 

земельних питань», організованого та 

проведеного Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області. 

 26 листопада та 29 грудня 2020 року випускни-

цями спеціалізованої навчальної програми з альтерна-

тивного вирішення спорів для працівників системи на-

дання БПД (онлайн-курс «Альтернативні позасудові 

способи вирішення спорів: можливості їх інтеграції у 

процедури надання правової допомоги) стали фахівчині 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги. Навчальний онлайн-курс один з ін-

струментів підготовчого етапу впровадження викорис-

тання на системному рівні альтернативних позасудових 

способів вирішення спорів через систему надання БПД. З метою сприяння про-

цесу інтеграції медіації, у процедури надання правової допомоги в майбутньо-

му, у форматі навчання в онлайн юристки навчалися розвивати професійно-

етичні компетенції; поглиблювали знання щодо 

альтернативного вирішення спорів, пропонування 

медіації та її практичному застосуванню у спорах 

клієнтів, звернення яких надходять до системи 

БПД. Окрема увага приділялася сімейним та спад-

ковим спорам, що складають найбільшу частину 

звернень людей за правовою допомогою.  

 

https://bit.ly/35ogjPE
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21 грудня 2020 року  начальниця відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами провела робочу зустріч 

із адвокатами, які надають послуги в системі безоплатної вторинної правової 

допомоги. Під час зустрічі учасники обговорили зміни в законодавстві, що ре-

гулює питання оплати послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням 

безоплатної вторинної правової допомоги. Принагідно, розглянули актуальні 

питання, які виникають у адвокатів під час надання безоплатної вторинної пра-

вової 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 ІV квартал 2020 року та інші заходи, які працівниками були 

виконанні позапланово:  
 

15 жовтня 2020 року з метою розши-

рення доступу до безоплатної правової допо-

моги фахівчиня Красилівського бюро право-

вої допомоги провела робочу зустріч із сіль-

ським головою Кузьминської сільської ради 

Олегом Михайлюком, де обговорили питання 

реалізації громадянами права на безоплатну 

правову допомогу в умовах карантину, зокрема, і за допомогою мобільного до-

датку «Безоплатна правова допомога». 

 15 жовтня 2020 року заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги взяла участь у 

черговому засіданні Координаційної ради з 

питань сім‘ї, гендерної рівності, демографіч-

ного розвитку, запобігання домашньому на-

сильству та протидії торгівлі людьми, що від-

булася в режимі онлайн за організації Управ-

ління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинів-

ської міської ради. Під час засідання обговорили заходи, спрямовані на вико-

нання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».  

21 жовтня 2020 року заступниця нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено відео-конференцію в 

застосунку Zoom із заступником голови та ке-

рівником апарату Теофіпольської районної 

державної адміністрації Володимиром Чаве-

люком, Галиною Андрощук на тему: «Місцеві 

вибори - 2020». Під час заходу обговорено 
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проблеми щодо підготовки виборів у громаді, перспективи розвитку новоство-

реної Теофіпольської об’єднаної територіальної громади та рівень обізнаності 

населення щодо змін у виборчому законодавстві. 

03 листопада 2020 року фахівці відді-

відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” провели онлайн-бесіду про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги із 

заступником начальника Красилівської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Обговорено питання спо-

собу надання правової допомоги від держави 

через мобільний додаток безоплатної правової допомоги. Акцентувалася увага і 

на порядку отримання безоплатної правової допомоги в період карантину. 

04 листопада 2020 року директор 

центру Олександр Петлюк в межах реалізації 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство»  провів 

робочу зустріч з головою Пашковецької сіль-

ської ради Миколою Шевчуком, де обгово-

рив питання щодо змін в управлінні землями, 

дерегуляції землеустрою, удосконалення переважного права орендаря на прид-

бання земельної ділянки, поінформував очільника сільської ради про розши-

рення повноважень територіальних громад у сфері земельних правовідносин, 

запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, запобігання 

та протидію рейдерству.  

05 листопада 2020 року директор Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги Олександр Петлюк ініціював і провів 

робочу зустріч із очільницею Управління со-

ціального захисту населення виконавчого ко-

мітету Старокостянтинівської міської ради, 

Наталією Шабельник. Під час зустрічі сторо-

ни обговорили питання щодо способів захисту прав постраждалих від насильс-

тва та засобів протидії від неправомірних дій кривдників. Директор центру роз-

повів практику в напрямі захисту прав постраждалих від домашнього насильст-

ва, відзначив, що жертви можуть безоплатно отримати усі види правових пос-

луг, для цього потрібно звернутися до юристів системи БПД. 

09 листопада 2020 року інтеграторка 

місцевого центру провела спільну робочу 

зустріч з керівником Старокостянтинівського 

районного відділу управління Державної 

міграційної служби України у Хмельницькій 

області Вадимом Гринюком та начальником 

відділу превенції Старокостянтинівського 

відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області 
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Сергієм Балясним на тему: “Порядок набуття статусу біженця та осіб, які 

потребують додаткового захисту”. На зустрічі з керівниками відділів юристка 

центру обговорила питання щодо порядку набуття правового статусу осіб, яких 

визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, правил 

розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту та видах відповідальності зазначених осіб за протиправні 

дії.  

11 листопада 2020 року з метою популя-

ризації системи безоплатної правової допомоги, 

надання інформації про зміни в законодавстві 

України та в системі безоплатної правової допо-

моги, заступниця директора місцевого центру 

провела робочу зустріч з начальником архівного 

відділу Старокостянтинівської районної держа-

вної адміністрації Аллою Станових. Під час зу-

стрічі обговорено основні положення земельної 

реформи в Україні, акцентовано увагу на тому, 

що з 1 липня 2021 року право власності на земе-

льні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів мо-

жуть набувати виключно громадяни України. Наприкінці зустрічі роз’яснено 

порядок користування платформою правових консультацій «WikiLegalAid». 

13 листопада 2020 року фахівцями 

відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” спільно з начальником відділу Держ-

геокадастру у Красилівському районі Вади-

мом Галищуком проведено правопросвіт-

ницький захід на тему: “Земельна реформа в 

Україні”. В рамках правопросвітницького 

заходу учасниками обговорено актуальні 

питання щодо основних складових земельної реформи в Україні, зокрема обго-

ворено питання переважного права орендаря на придбання земельної ділянки; 

простого і зручного доступу до державних реєстрів, кадастрів та планувальної 

документації; розширення «земельних» повноважень громад; створення прозо-

рої системи електронних торгів.  

18 листопада 2020 року задля надан-

ня правової допомоги жителям віддалених 

населених пунктів, заступниця директора 

провела робочу зустріч із головою Ладигів-

ської сільської ради Миколою Білим, де об-

говорили питання порядку отримання безо-

платної вторинної правової допомоги влас-

никам земельних ділянок, а ще поінформу-

вали про порядок і перелік документів, які 

для цього потрібні. Не оминули увагою питання щодо реорганізації органів мі-

сцевого самоврядування в період децентралізації, а також підстави та порядок 
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розірвання трудового договору у випадку реорганізації установи.  

24 листопада 2020 року фахівцями від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

проведено тематичну бесіду з начальником Те-

офіпольського районного сектору Управління 

державної міграційної служби України в Хме-

льницькій області Любов’ю Тарасюк на тему: 

«Доступ до безоплатної правової допомоги та 

можливості її отримання соціально незахище-

ними верствами населення». Під час тематичної бесіди обговорювалися питан-

ня щодо прав та обов’язків біженців згідно законодавства України щодо про-

блем, які виникають у біженців при реєстрації за місцем проживання та при 

одержанні постійного або тимчасового житла, працевлаштуванні.  

  30 листопада 2020 року заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги провела робочу зустріч із головою 

благодійного фонду “Родинний затишок” Ларисою 

Якимчук. Благодійний фонд надає допомогу особам по-

хилого віку та особам з інвалідністю. Під час зустрічі 

обговорено необхідність сприяння особам з інвалідніс-

тю у захисті їх прав. Ларисі Якимчук передано в корис-

тування й для розповсюдження серед осіб, якими опіку-

ється БФ “Родинний затишок”, друковані матеріали 

правового характеру. 

02 грудня 2020 року фахівчинею відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч із начальником 

управління соціального захисту населення Те-

офіпольської районної державної адміністра-

ції Наталією Лебідь. Під час зустрічі обгово-

рено питання соціального захисту осіб з інва-

лідністю, а саме порядку призначення пенсії, 

державної допомоги, компенсаційних та ін-

ших виплат, пільг, соціальних послуг, здійснення реабілітаційних заходів, вста-

новленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. З метою ро-

зширення доступу до безоплатної правової допомоги роздано інформаційні бу-

клети на правову тематику. 

11 грудня 2020 року юристки відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги взяли участь у засіданні 

робочої онлайн наради з уповноваженими 

особами у сфері запобігання та протидії до-

машньому насильству. Захід організовано ди-

ректором Старокостянтинівського міського 

кризового центру Аллою Васьковецькою з ме-

тою обговорення порядку дій у разі виявлення 
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в закладах освіти факту вчинення домашнього насильства або жорстокого по-

водження з дитиною. Під час заходу начальниця відділу проінформувала при-

сутніх щодо особливостей надання безоплатної вторинної правової допомоги 

дітям, в тому числі постраждалим від домашнього насильства, порядку притяг-

нення кривдників до адміністративної та кримінальної відповідальності та ви-

дачі обмежувального припису. 

15 грудня 2020 року заступниця дирек-

тора місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на базі Староко-

стянтинівського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міні-

стерства юстиції провела робочу зустріч із 

начальницею відділу ДРАЦС, Марією Мартинюк, метою якої слугувало вироб-

лення алгоритмів спільних дій щодо надання ромському населенню якісної та 

фахової правової допомоги.  

21 грудня 2020 року юристками відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги»  

проведено зустріч із начальником Теофіполь-

ського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції, Ольгою Архипович, на тему:                      

«Підвищення правової культури та обізнанос-

ті з прав людини серед осіб ромської національності». Під час бесіди обговоре-

но питання забезпечення в українському суспільстві прав громадян, в тому чис-

лі осіб ромської національної меншини, біженців та осіб, які потребують додат-

кового захисту. 

 
 

 

З метою розширення доступу до БПД для усіх категорій громадян, про-

тягом  ІV кварталу 2020 року Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 28 пун-

ктів консультування на базі сільських рад територіальних громад  та забезпе-

чено роботу 20 дистанційних пунктів консультування в центрах зайнятості, 

установах пробації та інших установах:  

 

07 жовтня 2020 року, відповідно до 

графіку проведення правопросвітницьких за-

ходів та виїздів мобільного консультаційного 

пункту доступу у віддалені населені пункти у 

рамках проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарст-

во», у Святецькій сільській раді Теофіпольсь-

кого району фахівцями Теофіпольського бюро 

правової допомоги проведено правопросвіт-

ницький захід на тему: «Зміни у земельному 
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законодавстві щодо поновлення договорів оренди землі». Після заходу за отри-

манням правових консультацій звернулися троє громадян з питаннями щодо 

порядку оформлення документів на земельну ділянку для ведення садівництва; 

порядку приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства; порядку отримання земельної ділянки неповнолітньою особою.  

07 жовтня 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 та Старокостянтинівщини забезпечили фахівці 

правової допомоги. Первинну правову допомогу у вигляді правових консульта-

цій з питань цивільного, трудового, сімейного та житлового права отримали 

п’ятеро громадян.  

Крім того, особи, які перебувають на обліку в секторі пробації, отримали 

роз’яснення основних положень Закону України «Про безоплатну правову до-

помогу», дізналися про види правових послуг, які можна отримати у бюро пра-

вової допомоги. 

15 жовтня 2020 року на виконання про-

єкту «Програма «Прискорення приватних ін-

вестицій у сільське господарство» роботу мо-

більного консультаційного пункту забезпечи-

ли фахівці відділу «Красилівське бюро право-

вої допомоги» на базі Кузьминської та Лаго-

динецької сільських рад Красилівського райо-

ну. Для працівників та жителів села проведено 

тематичну бесіду на тему: ”Земельна реформа 

в Україні”, під час якої проаналізовано, що 

таке земельна реформа та її завдання, зміни в 

системі управління земельними ресурсами та 

їх завдання, а також обговорили актуальні пи-

тання громадян, які проживають у сільській місцевості. Задля отримання пра-

вових консультацій з питань земельного права та інших галузей загалом звер-

нулися шість громадян.  

21 жовтня 2020 року щоби поінформу-

вати жителів сільської місцевості, які є влас-

никами земельних ділянок про реалізацію 

програми «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» фахівчині Старокос-
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тянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги  здійснили виїзний прийом громадян у села Березненської сільської ра-

ди Старокостянтинівського району, а саме села 

Березне та Бутівці. Прийом громадян здійсню-

вався на базі Березнеської сільської ради та 

Будинку культури с. Бутівці. Юристками міс-

цевого центру надано безоплатну первинну 

правову допомогу для десяти громадян. Під 

час спілкування з місцевими жителями юрист-

ки системи БПД надавали консультації з питань земельного законодавства. 

04 листопада 2020 року з метою підви-

щення рівня обізнаності власників і користува-

чів земельних ділянок щодо своїх прав на зем-

лю та способів їх захисту та в межах реалізації 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» відбувся 

виїзний прийом громадян фахівців місцевого 

центру на чолі з директором Олександром Пет-

люком до жителів с. Пашківці та с. Великий 

Чернятин Старокостянтинівського району. 

Юристи центру під час прийому проконсульту-

вали мешканців зазначених сіл з питань поряд-

ку приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського госпо-

дарства;  порядку спадкування земельної ділянки після померлих родичів; ви-

значення  на кадастровій карті вільної земельної ділянки із земель державної чи 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства; по-

рядку погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками та землеко-

ристувачами. Одночасно фахівці центру надавали відповіді на питання сімей-

ного та пенсійного права. 

05 листопада 2020 року фахівцями відді-

лу «Красилівське бюро правової допомоги» 

проведено виїзний прийом громадян на базі Че-

пелівського старостинського округу та Воско-

давинського старостинського округу. Для 

працівників та жителів сіл проведено тематичну 

бесіду на тему ”Земельна реформа в Україні”. 

Під час зустрічі обговорили умови скасування 

мораторію на продаж землі та які застосову-

ються обмеження на такий продаж. Зауважили 

про зміни до законодавства про оренду земель-

них ділянок, поінформували про практичні ас-

пекти здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які 

украдаються з липня 2020 року. Задля отримання консультацій загалом до юри-

стів звернулися дев’ятеро громадян. Звернення, зокрема, стосувалися сімейно-

го, житлового, спадкового та земельного права. Серед присутніх на зустрічах 

розповсюджено правові буклети з контактами бюро правової допомоги. 
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18 листопада 2020 року задля надан-

ня правової допомоги жителям віддалених 

населених пунктів фахівчині місцевого 

центру організували мобільний консульта-

ційний пункт для мешканців с. Ладиги, де 

провели виїзний прийом громадян на базі 

Ладигівської сільської ради Старокостняти-

нівського району. Юристки місцевого 

центру надали первинну правову допомогу для семи громадян, які потребували 

правових консультацій з питань земельного, спадкового та трудового законо-

давства, зокрема щодо підстав та порядку посвідчення заповіту, порядку розір-

вання трудового договору з ініціативи роботодавця тощо. Жителі села отрима-

ли вичерпні правові консультації та алгоритм дій по конкретному питанню. 

 

19 листопада 2020 року з метою роз-

повсюдження інформації щодо реалізації 

програми «Прискорення приватних інвес-

тицій у сільське господарство» серед жите-

лів сільської місцевості, які є власниками 

земельних ділянок, фахівчині Теофіпольсь-

кого бюро правової допомоги здійснили ви-

їзний прийом громадян у села Лідихівської, 

Поляхівської та Бережинецької сільських 

рад Теофіпольського району. Прийом гро-

мадян здійснювався в приміщеннях Ліди-

хівської, Бережинецької сільських рад та на 

базі Поляхівського сільського будинку ку-

льтури. Юристками бюро надано безоплат-

ну первинну правову допомогу для семи громадян. Під час спілкування з місце-

вими жителями юристки системи БПД надавали консультації з питань земель-

ного законодавства. Присутніх на зустрічі також цікавили питання сімейного 

права, на що вони отримали юридичні консультації.  

  

25 листопада 2020 року працівни-

цею Теофіпольського бюро правової допо-

моги забезпечено роботу дистанційного 

консультативного пункту громадян на базі 

Теофіпольського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги 

та можливості її отримання соціально незахищеними верствами населення. За 

консультацією звернулися двоє громадян щодо порядку отримання субсидії та 

порядку відбування покарання у вигляді громадських робіт. Юристкою бюро 

надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 
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02 грудня 2020 року відбувся ди-

станційний пункт доступу до правової допо-

моги засудженими до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, які перебу-

вають на обліку в Старокостянтинівському 

міськрайонному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. Заступниця директора Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги прове-

ла консультування під «відкритим небом», у зв’язку із карантинними обмежен-

нями. Первинну правову допомогу у вигляді юридичних консультацій отримали 

двоє громадян з питань трудового та цивільного права.  

Того ж дня головним спеціалістом від-

ділу “Красилівське бюро правової допомоги” 

забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування на базі Красилівського ра-

йонного сектору філії Державної установи 

“Центр пробації” у Хмельницькій області. За 

консультацією до юриста бюро звернулись 

двоє громадян, питання яких стосувались, 

зокрема, сімейного та спадкового права. Принагідно відвідувачам сектору про-

бації роз’яснено їхні права щодо отримання безоплатної правової допомоги.  

 15 грудня 2020 року в рамках роботи 

мобільного консультаційного пункту відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 

фахівцями проведено виїзний прийом гро-

мадян на базі Щиборівської сільської ради. 

Для працівників сільської ради та жителів 

села проведено тематичну бесіду на тему 

”Земельна реформа в Україні”. Також юристами акцентовано увагу присутніх 

про зміни до законодавства про оренду земельних ділянок. Задля отримання 

юридичних консультацій звернулися п’ятеро осіб. Звернення, зокрема, стосува-

лися спадкового, житлового та земельного права. 

17 грудня 2020 року щоби поінфор-

мувати жителів сільської місцевості, які є 

власниками земельних ділянок про реаліза-

цію програми «Прискорення приватних ін-

вестицій у сільське господарство» фахівчині 

місцевого центру здійснили виїзний прийом 

громадян у Великомацевицькій та Огіївській 

сільських радах Старокостянтинівського ра-

йону. Юристками місцевого центру надано 

безоплатну первинну правову допомогу для 

п’яти громадян. Під час спілкування з міс-

цевими жителями юристки системи БПД на-
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давали консультації з питань земельного законодавства. Присутніх на зустрічі 

також турбували питання трудового права, на що вони отримали юридичні кон-

сультації. З метою підвищення рівня поінформованості громадян стосовно від-

криття ринку землі, проведено інформаційний захід на тему "Законодавчі зміни 

у сфері земельних правовідносин" для жителів села Огіївці. 

17 грудня 2020 року фахівцями від-

ділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено виїзний прийом громадян на 

базі Яворівецького старостинського окру-

гу. З жителями громади проведено бесіду 

на тему: “Земельна реформа в Україні”. 

Юристи під час зустрічі з громадянами об-

говорили актуальні питання зміни в системі управління земельними ресурсами. 

Для отримання консультації до фахівців бюро правової допомоги звернулись 

шестеро осіб, питання яких стосувались зокрема земельного, спадкового та сі-

мейного права. Серед присутніх розповсюджено буклети та плакати системи 

безоплатної правової допомоги. 

 18 грудня 2020 року фахівчині Те-

офіпольського бюро правової допомоги 

здійснили виїзний прийом, у рамках реалі-

зації програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», до 

жителів сільської місцевості. Прийом гро-

мадян здійснювався в приміщеннях Воли-

цеполівської та Олійницької сільських рад 

Теофіпольського району. Юристками бюро 

надано безоплатну первинну правову до-

помогу для п’яти громадян, з питань земельного законодавства. Присутніх на 

зустрічі також цікавили питання сімейного та житлового права, на що вони 

отримали юридичні консультації. Достатньо актуальним було роз’яснення по-

рядку безоплатної передачі земельної ділянки із земель комунальної власності. 

Принагідно поінформували присутніх і про алгоритм отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

24 грудня 2020 року фахівцями від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допо-

моги» забезпечено роботу дистанційного 

консультативного пункту громадян на базі 

Центру надання адміністративних послуг 

Теофіпольської райдержадміністрації з ме-

тою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги та можливості її отри-

мання соціально незахищеними верствами 

населення. За консультацією з правових 

питань до фахівців звернулися двоє громадян, яких цікавили питання земельно-

го законодавства. Працівниками відділу надано роз'яснення згідно норм чинно-

го законодавства. 
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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 16 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:  
 

16 жовтня 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 відділів місце-

вого центру за 9 місяців 2020 року. Керівни-

ки відділів місцевого центру прозвітували 

про результати своєї роботи щодо виконання основних функцій та завдань, а 

також обговорено механізми реалізації Програми «Прискорення приватних ін-

вестицій у сільське господарство» на території юрисдикції місцевого центру.  

13 листопада 2020 року директором 

місцевого центру, Олександром Петлюком, 

проведено оперативну нараду з працівника-

ми місцевого центру про результати розгля-

ду звернень громадян (заяв, скарг, пропози-

цій), а також про стан роботи відділів місце-

вого центру в напрямку представництва. То-

го ж дня для працівників місцевого центру 

проведено внутрішнє навчання на тему: «Надання БВПД особам, які постраж-

дали від домашнього насильства та насильства за ознакою статті». 

17 грудня 2020 року директором Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олександром Пет-

люком, проведено оперативну нараду з працівниками місцевого центру про ре-

зультати роботи відділів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Того ж дня для працівників місцево-

го центру проведено внутрішнє навчання з питань оплати послуг та відшкоду-

вання витрат адвокатів, які надають БВПД.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 795 звернень клієнтів. Для 754 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 41 громадянин подав звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

44 рішення про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 17 

доручень адвокатам та 32 – 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 ІV 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 

370 338 32 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

214 211 3 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

211 205 6 0 

 Разом по МЦ 795 754 41 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

земельного — 139 (17,5%),  

іншого цивільного — 118 (14,8%), 

адміністративного — 115 (14,5%),  

сімейного — 98 (12,3%), 

спадкового — 71 (8,9%),   

соціального забезпечення — 69 (8,7%),  

житлового — 62 (7,8%), 

з інших питань — 57 (7,2%), 

трудового — 56 (7,1%),  

з питань виконання судових рішень — 9 (1,1%), 

медичного — 1 (0,1 %), 

договірного — 0 (0%). 
 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

 

 
 

 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 418 

(52,6%); від 18 до 35 років — 236 (29,7%); понад 60 років — 137 (17,2%); до 18 

років — 4 (0,5%).   
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Більшість звернень від клієнтів надійшло від жінок — 446 (56,1%), в від 

чоловіків — 349 (43,9%).  
 

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” — 17 (38,6%),  

  малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) — 16 (36,4%),  

  осіб з інвалідністю — 9 (20,5%),  

  особи, які постраждали від домашнього насильства — 2 (4,5%). 
 

 

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 28 мобільних пунктів, в тому числі в режимі онлайн 

та забезпечено діяльність 20 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 141 особа, в тому числі 98 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 43 особи 

до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 6 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 91 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 89 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 35 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 16 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в ІV 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: 

28/98 18/43 6 89 16 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

9/19 5/11 2 23 0 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

10/43 5/6 2 25 6 

 


