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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

1.1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги 

     Протягом звітного періоду Кельменецьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Центр) та бюро правової 

допомоги  проведено ряд правопросвітницьких заходів з метою підвищення 

рівня правової свідомості та правової культури громадян. 

     З метою поширення інформації на правову тематику серед визначеної 

цільової аудиторії фахівцями проводились наступні заходи:  

Так, 23 січня 2020 року –  головним спеціалістом відділу Новодністровське бюро 

правової допомоги Наталією Смольяніновою відбулася зустріч з учнями восьмих 

– одинадцятих класів Новодністровської гімназії та ЗСШ Ломачинецького 

старостинського округу на тему: «Причини, 

наслідки та відповідальність булінгу». 

14 лютого 2020 року фахівчиня бюро правової 

допомоги Олександра Івасюк провела 

правопросвітницький захід на тему: 

«Юридична відповідальність неповнолітніх» 

для школярів Сокирянського закладу 

загальної середньої освіти №1 I-III ступенів. 

18 лютого 2020 року директором 

Кельменецького центру Романом Дворським 

та спеціалістами Юлією Олійник і Альоною Луцик проведено бесіду із батьками 

та вчителями про обмеження перебування дітей у 

вечірній час на вулицях без супроводу 

дорослих. 

21 лютого 2020 року – головним спеціалістом 

відділу Хотинське бюро правової допомоги 

Галиною  Руснак проведено урок – тренінг  на 

тему: «Булінг: попередження, відповідальність, 

захист. Навчання без страху» серед учнів  та 

викладачів Хотинської спеціалізованої школи – інтернат №2.  

27 лютого 2020р. - фахівцем Кельменецького центру Владиславом Мельником 

проведено семінар у Хотинському коледжі Подільського державного аграрно-

технічного університету на тему: «Правове регулювання фактичних шлюбних 

відносин. Порядок державної реєстрації шлюбу».  
 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів. 

Для ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності Центром забезпечено: 

        Засоби масової інформації (друкована преса, інтернет-ЗМІ, радіо, 

телебачення,) є найпотужнішим комунікатором та носієм інформації, 

використання якої можна направити для правопросвітництва населення та 

донесення правової інформації до громадян. Центром з метою розповсюдження 



інформації про систему безоплатної вторинної правової допомоги та норм 

чинного законодавства, регулярно надається інформація для оприлюднення  її на  

сторінках газети, сайтах партнерів, офіційному веб-сайті Регіонального центру 

та сторінки МЦ в мережі Фейсбук. 

      В загальному за І квартал 2020 року опубліковано 5 інформацій у 

друкованій пресі, розміщено 17 публікацій в інтернет - виданнях та проведено  2 

виступи на радіо. 

 Проведення акцій вуличного інформування громадян, розповсюдження 

друкованої інформації про БПД на продуктових ринках, об’єктах 

транспорту зокрема 

    З метою більшої обізнаності громадян про роботу Кельменецького місцевого 

центру постійно проводяться інформування та розповсюдження друкованої 

інформації,  так 18, 24, 25 лютого 2020 року 

працівниками Кельменецького центру  поширено 

тематичні матеріали  на інформаційних стендах у 

закладах охорони здоров'я, освітянських установах, 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

27 та 28 лютого 2020 року – проводились вуличні 

інформування для жителів м.Сокиряни, м.Хотин, 

м.Новодністровськ та смт.Кельменці. Під час 

проведених заходів зацікавлені особи мали змогу 

отримати інформацію про діяльність Центру та Бюро 

правової допомоги, їх розташування та контактні дані. 

для жителів сільської місцевості, зокрема: 

23 січня 2020 року - проведено прийом громадян 

спеціалістом Хотинського бюро правової 

допомоги Владиславом Мельником  у 

Долинянській сільській раді Хотинського 

району, де надано 8 правових консультацій.  

03 лютого 2020року – прийом у 

Ломачинецькому старостинському  окрузі 

Новодністровської ОТГ головним спеціалістом 

відділу «Новодністровське бюро» правової 

допомоги. 

13 лютого 2020року – прийом громадян у с. Василівка Сокирянського району 

спеціалістом відділу «Сокирянське бюро» – Олександрою Івасюк. 

17 лютого 2020 року – консультування громадян у с.Зарожанах Хотинського 

району фахівцем правової допомоги «Хотинського бюро» Галиною Руснак. 



18 лютого 2020 року – директором центру Романом Дворським  та спеціалістами  

Юлією Олійник та Альоною Луцик здійснено виїзний прийом мешканців у 

сільських радах с.Новоселиці та с.Росошани 

Кельменецького району 

03 березня 2020 року - проведено прийом громадян 

спеціалістами Кельменецького місцевого центру 

Юлією Олійник та Андрієм Гульчаком у 

Нелиповецькій та Вартиковецькій сільських радах 

Кельменецького району, де надано 18 правових 

консультацій.  

13 березня 2020 року – прийом у Білоусівській 

сільській раді Сокирянського району головним 

спеціалістом відділу «Новодністровське бюро» 

правової допомоги Наталею Смольяніновою. 

     Одним із завдань, спрямованих на забезпечення 

спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги є розширення 

можливості надання як первинної, так і вторинної правової допомоги шляхом 

створення дистанційних пунктів консультування. Загалом протягом I кварталу   

2020 року забезпечено роботу 48 дистанційних пунктів консультування та         9 

мобільно - консультаційних пунктів. Загальна кількість осіб, яка звернулася за 

отриманням консультації та роз'яснень з правових питань під час виїздів 

мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), склала  42 

особи. Найчастіше громадяни зверталися за консультаціями з питань сімейного, 

спадкового, житлового, цивільного права. 

 для особливих категорій громадян:  

15 січня 2019  року – Галиною Руснак проведено семінар у Хотинській районній 

філії Чернівецького обласного центру зайнятості на тему: «Порядок 

призначення аліментів на дитину, відповідальність за несплату та обов'язок 

повнолітніх дітей утримувати своїх батьків».  

29 січня 2020 року – головним спеціалістом відділу Сокирянське бюро правової 

допомоги Олександрою Івасюк проведено інформаційну бесіду в ГУ Пенсійного 

фонду України в Сокирянському районі на тему: «Чесна платіжка: як не платити 

зайвого». 

03 лютого 2020 року - проведено бесіду у Хотинському районному секторі філії 

Державної установи "Центр пробації" у Чернівецькій області на тему: "Порядок 

розірвання шлюбу та правове регулювання фактичних шлюбних відносин" 

спеціалістом Владиславом Мельником. 

06 лютого 2020 року - проведено бесіду з підопічними обласної комунальної 

установи “Хотинського психоневрологічного будинку-інтернат” на тему : 

"Порядок визнання фізичної особи недієздатною та підстави поновлення 

цивільної дієздатності" спеціалістом бюро правової допомоги Галиною Руснак. 



17 лютого 2020 року – зустріч із засудженими 

в Сокирянському районному секторі філії 

Держаної установи "Центр пробації" 

головним спеціалістом відділу «Сокирянське 

бюро» Олександрою Івасюк. 

 11 лютого 2020 року проведено круглий стіл 

із безробітними  на тему: "Порядок розірвання 

шлюбу в Україні"фахівцем,         12 лютого 

2020 року -  Галиною Руснак проведено 

семінар у Хотинській районній філії 

Чернівецького обласного центру зайнятості 

на тему: «Порядок державної 

реєстрації шлюбу та розірвання 

шлюбу в судовому порядку»,       

12 лютого 2020 року – семінар на 

тему: «Коли думку дитини 

врахують у суді» працівниками 

Кельменецького центру Юлією 

Олійник та Альоною Луцик, 18 

лютого       2020 року - семінар на 

тему: "Поділ майна подружжя. 

Порядок посвідчення шлюбного 

договору. Призначення аліментів 

на дітей " в Новодністровському 

центрі зайнятості Смольяніновою Наталею.    

04 березня 2020 року – консультування засуджених до позбавлення волі на базі 

ДУ «Сокирянка виправна колонія (№67)» 

головним спеціалістом відділу «Сокирянське 

бюро» Олександрою Івасюк. 

10  березня 2020 року – директором та 

працівниками проведено семінар на базі 

Кельменецького місцевого центру спільно     з 

інспекторами Кельменецького районного 

сектору філії Державної установи "Центр 

пробації" у Чернівецькій області та 

працівниками Кельменецького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді на тему: "Як не попасти на гачок 

дешевих кредитів» 

05 березня 2020 року – Наталею 

Смольяніновою проведено круглий стіл із 

безробітними  на тему: «Незаконне 

використання праці малолітніх та 

неповнолітніх дітей» 

10 березня 2020 року – семінар на тему: 

"Домашнє насильство: його особливості, види 



та відповідальність передбачена законодавством» проведений фахівцем 

Галиною Руснак на базі центру зайнятості. 

 Окрім того, на базі вищезазначених ЦЗ відкрито постійні мобільно – 

консультаційні пункти доступу до БПД.  

       для осіб з особливими потребами: 

        Щоб забезпечити право на безоплатну правову допомогу осіб, які в силу 

об’єктивних причин не можуть самостійно звернутися до центрів з надання 

безплатної вторинної правової допомоги та бюро, фахівці системи безоплатної 

правової допомоги регіону за потреби проводять прийом громадян 

безпосередньо за місцем їх проживання чи перебування.  

Так 11 лютого 2020 року – головний спеціаліст відділу Хотинське бюро правової 

допомоги Галина Руснак відвідала жителя м.Хотин за місцем його проживання.  

Під час зустрічі клієнт розповів про свої  проблеми, зокрема, що йому потрібно 

поновити строки входження в спадщину, так як він їх пропустив у зв’язку з 

тривалим перебуванням у лікарні. В результаті виїзду спеціаліст Центру надала 

роз’яснення по даному питанню та роз’яснила порядок звернення  у відділ бюро 

правової допомоги. 

        З метою інформування про безоплатну правову допомогу працівники 

Центру беруть участь в сесіях місцевих, районних та сільських радах. Під час їх 

проведення у своїх виступах розглядають найбільш поширені питання, з якими 

звертаються суб'єкти права на отримання безоплатної правової допомоги, а саме: 

реалізації права на безоплатну правову допомогу в сільських громадах, роль 

бюро правової допомоги у вирішенні проблем територіальних громад, 

оформлення земельних паїв, спадщини тощо. Здійснюється плідна співпраця з 

районними державними адміністраціями на території обслуговування Центру 

шляхом участі в засіданнях колегій.  

Безоплатна правова допомога  он-лайн 

       У зв’язку із прийнятим рішенням Кабінету Міністрів України про введення 

строком на три тижні превентивних заходів через загрозу епідемії 

короновірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19 

Кельменецький місцевий центр з 13 березня 2020 року здійснює консультування 

громадян у телефонному режимі, за допомогою скайп-зв’язку, електронного 

консультування (ел.почта, сторінка у фейсбуці), встановлено скриньки для 

письмових звернень громадян. 

      Приймаючи до уваги збільшення рівня правових питань та проблем, які 

виникають, у тому числі, через впровадження карантину, Центр посилює роботу 

дистанційних сервісів надання БПД та постійно інформує про це. 

 

Популяризація довідково-інформаційної платформи «WikiLegalAid» серед різних 

жителів громад 



   Відповідальними працівниками Центру приділяється значна увага 

редагуванню та підтримці в установленому порядку юридичних консультацій на 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalaid».       

Протягом звітного періоду відредаговано 21 правовову консультацію.  

      Окрім того, на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid» працівники мають можливість обмінюватися досвідом та 

формувати кращі практики консультування клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги. 

 

1.2.  Клієнти отримують якісні послуги БПД  
Peer review - інструмент забезпечення якості безоплатної правової допомоги 

       Адвокати – ключові партнери системи надання безоплатної правової 

допомоги. З нами співпрацюють адвокати, для яких захист соціально вразливих 

верств населення – це більш ніж робота, це стиль життя. Наше партнерство є 

вирішальним чинником для успішного становлення механізмів управління 

якістю надання правової допомоги. 

     Центром постійно проводиться аналіз потреб в залученні нових адвокатів. 

Так, відповідно до конкурсу XII конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 03 лютого 2020 року 

начальником та головним спеціалістом відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Наталею Чекмак та 

Андрієм Гульчаком проведено круглий стіл із адвокатами для залучення їх до 

конкурсу. За результатами проведеної роботи двоє адвокатів виявили бажання 

прийняти участь у конкурсі та зареєструвалися. 

Окрім того, з метою підвищення якості надання безоплатної правової 

допомоги, оцінки проведеної адвокатом роботи, а також визначення 

наявності/відсутності розбіжностей у поглядах клієнта та адвоката щодо ведення 

справи, працівниками Центру проводиться анкетування клієнтів. Завдяки такому 

опитуванню Центр оцінює діяльність адвокатів під час проведення зустрічей з 

клієнтами, забезпечення роз’яснення їх прав та обов’язків, визначення наявності 

спірних питань та розбіжностей щодо ведення справи між адвокатами та їх 

клієнтами тощо. Протягом І кварталу 2020 року проведено 15 таких опитувань.  

 

Ukrainian A2J School of Practice 

З метою вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 

питань, щодо покращення їх роботи проведено анкетування працівників Центру. 

Окрім того, працівниками постійно здійснюється вдосконалення власних 

навичок, а саме: вивчаються діючі та нові нормативно-правові документи,  

знайомляться з офіційними роз’ясненнями, практикою судових інстанцій тощо. 

 

 



Strategic litigation 

З метою інформування громадян про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги працівниками постійно здійснюється 

розробка інформаційних матеріалів (буклети, брошури, пам’ятки), 

зокрема,  було розроблено два інформаційні буклети: 1. 

Дистанційний доступ до БПД, 2. Як не попасти на гачок дешевого 

кредиту. 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав 

Медіація 

     Центром створено та підтримується в актуальному стані реєстр медіаторів з 

числа працівників та партнерів системи БПД. 

     Зокрема, проведено інформаційну кампанію, щодо можливості досудового 

вирішення спорів у Хотинській районній філії Чернівецького обласного центру 

зайнятості (12.02.2020р.) та Новодністровському відділенні поліції 

Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області (11.03.2020р).  

 

                      Незалежні провайдери БПД 

    Протягом звітного періоду у рамках налагодження і 

підтримки співпраці із суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги здійснювався 

щомісячний моніторинг існуючої бази стейкхолдерів. 

Для працівників органів місцевого самоврядування у              

звітньому періоді проведено 5 тренінгів, щодо 

удосконалення організації ними надання безоплатної 

первинної правової допомоги, а саме: 1."Використання 

та міна землями у масиві земель 

сільськогосподарського призначення. Порядок використання нерозподілених та 

не витребуваних земельних ділянок та часток(паїв) (17.02.2020р. Зарожанська 

ОТГ); 2.«Посилення правової спроможності територіальної 

громади»(18.02.2020р.) у сільських радах с. Росошани, с. Новоселиця; 3. 

«Особливості декларування 2020 року» Вартиковецька сільська рада 

(03.03.2020р.); 4. «Насильство в сім'ї: захист та протидія» у Нелиповецькій 

сільській раді (03.03.2020р.). 

    Працівниками відділу правопросвітництва та надання БПД постійно 

здійснюється виявлення авторитетних осіб та осіб з неповною юридичною або 

вищою освітою на території громад, міст, селищ, сіл для залучення їх в якості 

параюристів, для  консультування громадян з визначених правових питань у 

своїй місцевості. Протягом I кварталу 2020 року залучено 2 особи в якості 

параюристів.    



    Проведено ряд спільних заходів з партнерами відповідно до укладених 

угод/меморандумів про співпрацю, зокрема: 

17 лютого 2020 року проведено круглий стіл з 

працівниками Новоселицької сільської ради 

 02 березня 2020 року відбулася робоча зустріч 

за участю громадських 

організацій, з метою 

привернення уваги до 

незахищених та вразливих 

груп – жінок, щодо запобігання та вчинення 

щодо них насильства.  

13 березня 2020 року проведено круглий 

стіл із працівниками ЦНАП 

Сокирянської РДА на тему: «Запобігання та протидія гендерному насильству".             

Розроблено та затверджено 2 програми «Правової освіти та надання 

безоплатної допомоги населенню для  Хотинського району на 2020 рік» та 

«Правової освіти та надання безоплатної допомоги населенню для Сокирянської 

міської територіальної громади на 2020 рік. 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

      З метою покращення показників ефективності та результативної діяльності 

Центр удосконалює організацію робочого процесу, виконання функціональних 

обов’язків, в тому числі із використанням сучасних інформаційних та 

інтерактивних технологій.  

Задля забезпечення оперативного отримання інформації на електронні 

запити Центру було проведено відповідні робочі перемовини з  головами 

сільських рад, с.Росошани (18.02.2019), с.Ожеве (18.02.2020, с.Вартиківці  

(03.03.2020).     

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року (І квартал)  Кельменецьким 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 483 звернення 

клієнтів, 442 особам було надано правову консультацію, 41 - написали заяву про 

надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято   36 

рішення  про надання БВПД, 2 – рішень про відмову в наданні БВПД; видано 16 

доручень адвокатам та 29 накази штатним працівникам (представництво клієнта 

в суді або оформлення процесуальних документів).  



Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та 
надання безоплатної  
правової допомоги 

163 144 19 

2 Відділ «Новодністровське 
бюро правової допомоги» 

52 49 3 

3 Відділ «Сокирянське бюро 
правової допомоги» 

97 92 5 

4 Відділ «Хотинське бюро 
правової допомоги» 

171 157 14 

5 Разом по МЦ 483 442 41 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 адміністративного права – 23 

 адміністративного правопорушення – 12 

 з питань виконання судових рішень – 13 

 житлового права – 55 

 земельного права – 27 

 кримінального  права – 8 

 кримінального процесу – 4 

 пенсійного права – 26 

 податкового права – 14 

 сімейного права – 82 

 соціального забезпечення – 32 

 спадкового права – 57 

 трудового права – 21 

 цивільного права – 54 

 цивільного процесу – 40 

 з інших питань – 15 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 1.  Щодо розподілу клієнтів за категорією питань 

 

 
 

Діаграма 2.  Щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих 
звернень за категоріями питань

соціального забезпечення житлового права

сімейного права спадкового права

земельного права пенсійного права

трудового права адміністративного права

аміністративного правопорушення з питань виконання судових рішень

з інших питань цивільного права

цивільного процесу податкового права

кримінального права кримінального процесу

Чоловіки 42%

жінки 58%

Розподіл клієнтів Кельменецького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за статтю

Чоловіки

жінки



 

 

 

 

 

Діаграма  3. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (їхній середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 30 (83%), особам з інвалідністю 3 (8%), 

ветеранам війни 1 (3%), особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі 1 (3%), 

діти, які не належать до окремих категорій 1(3%).  

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

До 18 р. 0%

Від 18 до 35 р 
вкл. 24%

Від 35 до 60 р. 
вкл. 42%

Понад 60 р. 34%

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

До 18 р.

Від 18 до 35 р вкл.

Від 35 до 60 р. вкл.

Понад 60 р.



 

 

Крім цього,  Кельменецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі бюро 

правової допомоги за I квартал 2020 року було: 

 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 48 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 163 

особи, в тому числі 42 особи звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 121 особа до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 9 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 21 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 38 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 5(узагальнено) інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ 
та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ – 
провайдерів  
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Особи з 
інвалідністю

8%

Малозабезпечені
83%

Ветерани війни
3%

Діти, які не 
належать до 

окремих категорій
3%

Особи , засуджені 
до покарання у 

вигляді 
позбавлення волі

3%

Розподіл клієнтів за категорією осіб

Особи з інвалідністю

Малозабезпечені

Ветерани війни

Діти, які не належать до 
окремих категорій



1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

9/42 48/121 9 38 0 

2 «Новодністровське 
бюро правової 
допомоги» 

1/5 2/9 1 7 0 

3 «Сокирянське бюро 
правової 
допомоги» 

2/10 10/12 2 7 0 

4 «Хотинське бюро 
правової 
допомоги» 

2/10 16/33 2 13 0 

 

Директор                                                               _____________           Р. Дворський 
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