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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 
Одним із пріоритетних напрямків роботи Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги є посилення правової спроможності, правових 
можливостей територіальних громад, підвищення правової обізнаності 
місцевих мешканців та реалізації потреб громади. Ранній доступ до правової 
допомоги є одним із найбільш важливих позитивних елементів української 
системи безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день, а також 
сприяє забезпеченню рівного доступу до правосуддя.  

Зараз, коли пандемія COVID-19 впливає на усі сектори і сегменти 
нашого суспільства, ми об'єднали наші зусилля і ще в більших масштабах 
розгорнули інформаційну-просвітницьку роботу з метою надання допомоги 
найбільш вразливим верствам населення, а також для того, щоб жоден не 
залишився поза увагою або не зазнав несправедливості з боку правосуддя. 

Проводилася активна інформаційна кампанія щодо роз’яснення прав 
громадян, можливостей їх реалізації, захисту, нововведення у законодавстві, 
які набули чинності, які прийняті задля протидії поширення коронавірусної 
інфекції в Україні в режимі онлайн та офлайн. 

Однак, через введення обмежувальних заходів не вдалося в повному 
обсязі реалізувати показники планів щодо проведення комунікативних 
заходів. 

 
Захід 1.1.1. Організація та проведення заходів для учнів закладів 

повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми 
 
Протягом звітного періоду проведено 16 заходів для учнів 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів.   
  

Так, юристкою місцевого 
центру Орисею Підвальною 
проведено тематичний урок для учнів 
7-10 класів НВК №9 м. 
Хмельницький на тему: “Юридична 
відповідальність неповнолітніх осіб”.  

Під час уроку, роз`яснено що 
таке юридична відповідальність, які 
види відповідальності існують, які 
заходи відповідальності 
застосовуються до неповнолітніх. 

 
20 травня начальниця відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 

Алла Байда провела лекцію для учнів 8-9 класів Волочиської ЗОШ №3 на 
тему: «Права, обов’язки та відповідальність неповнолітніх».  
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25 травня, фахівчиня відділу 

“Городоцьке бюро правової 
допомоги” Діана Думановська, 
провела урок для учнів 10-го класу 
Городоцького ліцею № 2 на тему: 
“Адміністративне затримання: що 
треба знати”. 

Під час заходу учням роз'яснено, 
що таке адміністративне затримання, 
мета та підстави для застосування 
такого допоміжного заходу та які органи правомочні для його здійснення. 

14 травня у Деражнянському 
ліцеї № 2 відбувся Правовий урок 
"Які загальні права дитини?" для 
учнів ЗОШ № 2. 

На урок була запрошена 
спеціалістка відділу Деражнянського 
бюро правової допомоги Людмила 
Регеша. Для учасників освітнього 
процесу були надані поради,  
оскільки дитина є повноцінним 
членом суспільства, вона також має 

свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим 
фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і 
піклування, включаючи належний правовий захист.  

 
Захід 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів і студентів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти : 
Протягом звітного періоду проведено 2 правопросвітницькі заходи для 

учнів ПТУ та вищої освіти. 
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Так, 29 червня головна спеціалістка відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Оксана Круглова провела 
лекцію для учнів 
промислово-аграрного 
професійного ліцею на 
тему: «Права і обов’язки 
неповнолітніх». 

Під час лекції учням 
донесено основні права та 
обов`язки, якими наділені 
неповнолітні в сфері 
сімейного, цивільного, 

трудового права. Окрім цього, учні були ознайомлені із інформацією про 
види та заходи юридичної відповідальності для неповнолітніх.  

23 червня спеціалістка відділу 
“Городоцьке бюро правової 
допомоги” Оксана Горват разом із 
фахівчинею з профорієнтації відділу 
надання соціальних послуг 
Городоцької районної філії ОЦЗ 
Іриною Липейзою, провела лекцію 
для студентів Лісоводського 
професійного аграрного ліцею на 
тему: “Права біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту”. 

Під час лекції юристка 
наголосила що, відповідно до Закону 
України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту»  Україна надає захист 
іноземним громадянам і особам без громадянства, які його шукають на її 
території. 

 
Захід 1.1.3. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості 

Впродовж звітного періоду проведено 13 бесід для 
осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості в телефонному режимі. 

Так, 23 квітня юристом відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги місцевого 
центру Романом Самчуком надано консультацію в 
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телефонному режимі особам, що перебувають на обліку в Хмельницькому 
міському центрі зайнятості. 

Питання стосувалися спадкового права, а саме порядку спадкування за 
законом та за заповітом. 

Так, 3 червня юристка Волочиського 
бюро правової допомоги Оксана Круглова 
провела в приміщенні Волочиської районної 
філії ОЦЗ бесіду з особами, які шукають 
роботу.  

Під час бесіди фахівчиня розповіла про 
систему безоплатної правової допомоги, про 
послуги, які надає бюро правової допомоги, 
які категорії населення мають праву на 
безоплатну вторинну правову допомогу та про порядок звернення за 
наданням безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
Так, 15 червня начальниця Городоцького 

бюро правової допомоги Діана Думановська, 
провела семінар для осіб які шукають роботу та 
перебувають на обліку у Городоцькій районній 
філії Хмельницького ОЦЗ  на тему: “Право на 
безоплатну правову допомогу” 

Під час заходу учасників проінформовано, 
що система безоплатної правової допомоги 

працює в Україні вже 10 років. Прийняття Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу” з подальшим утворенням Координаційного центру з 
надання правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, відкрило людям нові можливості 
захисту прав та отримання юридичної допомоги за рахунок держави. 

Окрім того наголосила що безоплатна правова допомога (БПД) – це 
правова допомога, що гарантується 
державою та повністю або частково 
надається за рахунок коштів 
Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів та інших джерел.  

Так, 21 травня спеціалісткою 
відділу Летичівського бюро правової 
допомоги Наталією Небесною 
проведено семінар для осіб, що 
перебувають на обліку в центрі 
зайнятості на тему «Запобігання 
домашньому насильству».  

Присутнім надано роз’яснення щодо підстав звернення про вчинення 
домашнього насильства, а також, яка за це передбачена відповідальність. 
Крім того роз’яснено методи упередження домашнього насильства в сім’ї.  



7 

 

Так, 25 червня 
начальниця відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги» Анастасія Бояркіна 
провела бесіду з особами, які 
перебувають на обліку в 
Ярмолинецькій районній філії 
Хмельницького ОЦЗ як такі, 
що шукають роботу на тему: 

«Як перевірити свій страховий стаж». 
 
Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід для 

осіб з інвалідністю 
Протягом звітного періоду працівниками Хмельницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 1 
бесіду. 

Так, 24 травня начальником відділу 
«Летичівське бюро правової допомоги» 
Анатолієм Харламовим проведено 
інформаційну бесіду із членами 
Летичівського ТПО УТОС на тему: «Права 
інвалідів та їх захист в буденному житті».  

Підставою проведення заходу була 
стаття в Летичівській газеті «Доживання, 
виживання чи знищення» підготовлена 
начальником Летичівського БПД Анатолієм Харламовим, що описувала 
проблеми інвалідів, зокрема інвалідів Летичівської ТПО УТОС.  

Присутніх проінформовано також про систему БПД та право на 
БВПД.  

 
Захід 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у трудових колективах 

 
Впродовж звітного періоду проведено 22 бесіди спрямованих на 

роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у трудових 
колективах. 

Так, 30 квітня заступниця 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Хмельницького місцевого центру 
Орися Підвальна спільно із 
заступницею директора 
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Регіонального центру з надання БВПД Ольгою Чорною, з метою підвищення 
рівня правової поінформованості громадян, провели захід з працівниками 
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва на тему: "Захист авторських 
прав".  

В ході спілкування фахівчині роз’яснили, зокрема, що означають 
поняття “автор” та “авторство”, які є види порушень авторського права та які 
способи захисту від плагіату. А також, які види відповідальності за 
порушення авторських прав передбачено законодавством України. 

Наприкінці заходу усім присутнім надано інформаційні матеріали з 
контактними даними Хмельницького МЦ з надання БВПД. 

25 червня фахівчиня відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової допомоги» 
Наталія Костюк провела бесіду із мешканцями 
с.Глушківці у приміщенні старостату та 
розповіла про порядок отримання безоплатної 
правової допомоги, про порядок надання 
відпустки. 

 
12 травня юристкою відділу «Летичівське бюро правової допомоги» 

Оксаною Куцоконь спільно з працівниками Старосинявської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості проведено зустріч з трудовим 
колективом Адампільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

У ході заходу присутні 
отримали роз’яснення з питань 
спадкування, порядку зняття з 
реєстрації місця проживання та 
визнання осіб такими, що 
втратили право користування 
житловим приміщенням, 
порядку виправлення помилок 
в правовстановлюючих 
документах, а також порядку поновлення договорів оренди земельних 
ділянок. На завершення зустрічі  присутні отримали інформаційні буклети. 

 
29 червня спеціалістка відділу 

“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Оксана Горват, провела бесіду у 
трудовому колективі Городоцького 
районного відділу державної 
виконавчої служби 
Центрально-Західного 
міжрегіонального управління 
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Міністерства юстиції на тему: “Захист конституційних прав та свобод 
людини і громадянина”. 

В ході заходу юристка наголосила, що Конституцією України 
визначено головний принцип політики держави в галузі забезпечення прав 
людини і громадянина: "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави".  

 
Захід 1.1.6. Організація та проведення вуличного інформування у 

територіальних громад Хмельницької області 
Протягом кварталу проведено 6 вуличних 

інформувань населення (з дотриманням відстані не менше 
1,5 метра між особами та з використанням засобів 
індивідуального захисту).  

Працівниками відділу «Волочиське бюро правової 
допомоги» 25 червня проведено вуличне інформування у 
м. Волочиську і розповсюджено інформаційні буклети та 
листівки із земельного, сімейного та житлового права. 

13 травня юристка відділу “Городоцьке 
бюро правової допомоги” Оксана Горват провела вуличне 
інформування населення, під час якого громадянам були роздані 
буклети про надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
контактні дані Городоцького бюро правової допомоги та 
проінформовано про перелік правових послуг. якими можна 
скористатися у Бюро. 

 
13 травня фахівчинею відділу 

Летичівського бюро правової допомоги 
Оксаною Куцоконь з метою 
підвищення правової обізнаності 
громадян проведено  вуличне 
інформування в смт Стара Синява. 
Мешканці селища отримали 
роз’яснення про зміст права на 
безоплатну правову допомогу, порядок 

реалізації цього права, підстави та державні гарантії щодо її надання, які 
визначаються законом України «Про безоплатну правову допомогу», а 
також інформаційні буклети з контактами місцевого центру та бюро. 
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Фахівці Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги розповідали 
перехожим про те, що таке безоплатна первинна та 
вторинна правова допомога, як її можна отримати.  

Під час інформування розповсюдили значну 
кількість інформаційних матеріалів про 
напрямки та діяльність системи безоплатної 
правової допомоги, місце розташування 
центрів та бюро, що її надають, бажаючим 
надавали консультації з правових питань.  

Так, 30 червня фахівчиня центру Орися Підвальна 
розповсюджувала буклети з правової тематики, більшість яких 
стосувалися земельного права. 

 
Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, 

навчальних семінарів з керівниками громадських організацій (із 
громадськими організаціями, які представляють інтереси учасників 
АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення) 

Упродовж звітного періоду проведено 2 зустрічі із керівниками 
громадських організацій (із 
громадськими організаціями, 
які представляють інтереси 
учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо 
переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення).  

Відтак, 15 квітня 
спеціалістка відділу 
Летичівського бюро правової 
допомоги Оксана Куцоконь 
зустрілась з головою ГО «Старосинявська спілка учасників АТО» Віталієм 
Бакуном. В ході розмови обговорили питання соціального та правового 
захисту учасників АТО, зокрема, надані роз’яснення щодо порядку 
отримання санаторно-курортного лікування учасниками бойових дій та 
інвалідами війни. Також ознайомлено з основними положеннями Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 

 

Захід 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з начальниками установ 
виконання покарань Хмельницької області (кримінально–виконавчої 
системи області) в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з 
питань реалізації та захисту прав людини 
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Упродовж звітного періоду проведено 1 робочу зустріч з 
представниками філії ДУ “Центр пробації” Хмельницької області. 

Так, 8 квітня директор Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Григорій Гоцький 
провів робочу зустріч із заступником 
начальника Хмельницького міськрайонного 
відділу філії ДУ “Центр пробації” у 
Хмельницькій області Валентином Вінярським.  

Під час робочої зустрічі обговорено 
напрямки подальшої співпраці, зокрема, щодо 
організації та проведення спільних інформаційних та соціально-виховних 
заходів. 

 
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної 

присутності у медіа-середовищі 
Протягом ІІ кварталу відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги проведено моніторинг інформаційної 
присутності результатів та показників роботи Хмельницького місцевого 
центру, підпорядкованих бюро правової допомоги у медіа-середовищі. 

 
Захід 1.3.2. Висвітлення заходів та 

інформування населення через друковані 
ЗМІ 

У поточному кварталі розміщено 5 
інформацій у місцевих та регіональних ЗМІ.  

 
Так, 8 квітня в громадсько-політичному 

тижневику «Вперед» №14 розміщено статтю 
«Порядок встановлення інвалідності».  

 
 

Захід 1.3.3. Висвітлення заходів та інформування населення через 
виступи на радіо в мережі проводового мовлення та телебаченні 

16 квітня начальниця відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діана Думановська у прямому ефірі Городоцької місцевої радіостанції 
(106,9 FM) ознайомила слухачів із земельною реформою в Україні. 

 Наголосила на тому, що набувати 
право власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення після 
набрання чинності Закон України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 
552-IX, прийнятий Верховною Радою України 31 березня 2020 р., зможуть: 
громадяни України; юридичні особи України, учасниками (акціонерами, 
членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або 
територіальні громади; територіальні громади; держава; банк (лише в 
порядку звернення стягнення на земельні ділянки, як на предмет застави. 
Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах 
протягом двох років з дня набуття права власності). 

Окрім того проінформувала слухачів про процедуру набуття права 
власності на землі сільськогосподарського призначення та надала перелік 
документів, які необхідні для укладення цивільно-правової угоди, щодо 
купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. 

05 квітня директор Г. Гоцький надав інтерв’ю на першому 
Подільському телеканалі «Безоплатна правова допомога – до послуг 
громадян».  

https://youtu.be/iMSjzdCTm2I?t=8 

 

 

Захід 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через 
інтернет-видання 

Протягом звітного періоду розміщено 16 інформацій щодо 
інформування населення через інтернет-видання.  

Зокрема, 20 травня у інтернет-виданні газети ВСІМ розміщено правову 
інформацію на тему: “Чи можуть у Хмельницькому відкрити казино?”, яку 
підготовлено фахівцями Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної правової допомоги. 

Так, 22 червня начальник відділу Оксана Сідлецька, яка проходила 
навчання на піврічній програмі інновацій для системи безоплатної правової 
допомоги #InnovateLegalAid, презентувала результати діяльності своєї 
команди, які полягали у створенні нового сервісу (сайту) для клієнтів та 
надавачів БПД «ЧІП БПД для людини» : 

   https://www.youtube.com/watch?v=M_MZ878uias 
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Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 
БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет ресурсах, веб-сайтах, 
соціальних сторінках Facebook 

Протягом звітного періоду розміщено 3 статті у інтернет виданнях, 
газеті «Є» (рубрика: голос народу ) про події та новини системи БПД: 

- 30 квітня 2021 року висвітлено успішну справу адвоката Бєлякової 
А.В. щодо стягнення кредитної заборгованості;   

- 31 травня 2021 року висвітлено успішну справу адвоката Демчишина 
М.В. щодо апеляційного оскарження постанови про адміністративне 
правопорушення за ст.173 КУпАП;   

- 30 червня 2021 року висвітлено успішну справу адвоката Клюцука 
В.П. щодо складання процесуальних документів та представництва інтересів 
особи у суді по справі визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не 
підлягає виконанню.  

 
Захід 1.3.6. Забезпечити на офіційних веб-сайтах місцевих органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
наповнення актуальною інформацією постійно діючих рубрик 
«Безоплатна правова допомога» 

З метою поширення інформації щодо діяльності Хмельницького 
місцевого центру на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування 
розміщено 6 актуальних інформацій діючих рубрик «Безоплатна правова 
допомога». 

Так, на сайті 
Чорноострівської територіальної 
громади 13 травня розміщено 
інформацію на правову тематику: 
“Як присвоїти кадастровий номер 
земельній ділянці”. Стаття 
містить актуальну правову 
інформацію щодо присвоєння 
кадастрового номеру. 

 
Захід 1.3.7. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів 
цільової аудиторії 
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Протягом звітного кварталу серед 
населення, працівників ОМС, трудових 
колективів, установ, організацій, навчальних 
закладів розповсюджено інформаційні 
друковані та електронні матеріали на 
правову тематику відповідно до інтересів 
цільової аудиторії, зокрема розповсюджено 
390 буклетів та листівок, а також плакатів 
під час проведення правопросвітницьких 
заходів. 

 
Захід 1.3.8. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої 

реклами як соціальної на вулицях, громадському транспорті, на 
відповідних дошках оголошень в установах, організаціях, спеціально 
відведених місцях  

Право громадянам на безоплатну правову допомогу гарантується 
Конституцією України. Кожен може отримати правову консультацію щодо 
вирішення свого правового питання у юристів центру. Консультацію можна 

отримати як на особистому прийомі, так і 
зателефонувавши до Хмельницького 
місцевого центру з надання БВПД за 
номером: 0382-65-77-88. 

З метою підвищення обізнаності про 
систему безоплатної правової допомоги 
мешканців та гостей обласного центру з 
ініціативи Хмельницького місцевого 
центру за погодженням із Хмельницькою 
міською радою 5 травня у п`яти локаціях 

міста розміщено сітілайти з інформацією про можливість звернення до 
системи безоплатної правової допомоги за єдиним телефонним номером: 0 
800 213 103. 

 
Захід 1.3.9. Публічна презентація результатів діяльності центру 

надання БВПД  
Так, 8 червня директор місцевого 

центру Григорій Гоцький разом із 
фахівцями та працівниками бюро 
правової допомоги обговорили із 
результати діяльності центру.  

Зокрема, детально зупинилися на: 
- проблемних питаннях 

реалізації  проєкту «Програма 
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«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»; 
- проєкті “Волонтер БПД” 
- особливості проведення правопросвітницької діяльності; 
- своєчасності та правильності внесення інформації у КІАС та надання 

звітності. 
 
Захід 1.3.10. Проведення широкомасштабної інформаційної 

кампанії у ЗМІ з метою залучення нових адвокатів до участі у конкурсі 
адвокатів, які надають БВПД 

 
З метою проведення інформаційної кампанії щодо оголошення відбору 

адвокатів, які бажають надавати БВПД, розповсюджено детальну 
інформацію із конкурсу на офіційній FB-сторінці Хмельницького МЦ з 
надання 
БВПД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захід 1.3.11. Проведення тематичних заходів до 10-річчя ухвалення 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

Так, 03 червня 
директор Хмельницького 
місцевого центру 
Григорій Гоцький 
спільно із заступницею 
директора Регіонального 
центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги взяли 
участь у телевізійній 
програмі “З перших уст” 
на Першому 
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Подільському телеканалі, під час якої відповіли на запитання, як змінювалась 
та розвивалась система БПД впродовж 10 років. 

У рамках проведення інформування з нагоди відзначення 10-річчя з дня 
прийняття Закону України "Про безоплатну правову допомогу", 4 червня 
директором Хмельницького МЦ з 
надання БВПД Григорієм Гоцьким 
проведено правопросвітницький 
захід у форматі онлайн для 
слухачів Хмельницького 
регіонального центру підвищення 
кваліфікації.  

Під час проведення заходу, 
учасників проінформовано про 
систему безоплатної правової 
допомоги, категорії осіб, які мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок звернення для 
отримання безоплатної правової допомоги. 

 
Захід 1.4.2. Забезпечення підтримання та/або редагування в 

актуальному стані правових консультацій довідково-інформаційної 
платформи “WikiLegalАid” 

Протягом звітного кварталу забезпечено редагування 2 правових 
консультацій на довідково-інформаційній платформі “WikiLegalАid”: 

- 29 квітня юристкою відділу “Летичівське бюро правової 
допомоги” Оксаною Куцоконь доповнено статтю "Захист персональних 
даних неповнолітніх".  

- 27 травня начальницею відділу “Волочиське бюро правової 
допомоги” Аллою Байдою відредаговано та доповнено статтю “Розкриття 
банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та 
фізичних осіб”. 

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

якість наданих послуг адвокатами у справах. 
Так, 29 червня спеціалісткою відділу 

організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами 
Аліною Танасовою здійснено аналіз скарг від 
клієнтів, які звернулися до центру на якість 
наданих послуг адвокатами.   

Відтак, за ІІ квартал поточного року 
надійшло 9 скарг, що стосуються організації 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги. Однак, на всі скарги 
клієнтів надано обґрунтовані та вичерпні відповіді з дотриманням термінів. 

 
Захід 2.1.2. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 

отриманих послуг, наданих працівниками МЦ  
 Юристка відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Юзьвак 29 червня 
провела анкетування клієнтів щодо якості отриманих 
послуг та наданих юристами місцевого центру.   

 Клієнти центру заповнили анкети у яких вказали, 
чи вирішено їх правову проблему та оцінили рівень 
надання правової допомоги працівниками, який за 
результатами опитування в середньому був оцінений як 
хороший. 

Захід 2.1.3. Організація та 
проведення навчальних семінарів чи 
інших заходів із підвищення 
кваліфікації, обміну досвідом 
адвокатів, які надають БВПД 

Так, 14 квітня 2021 року 
Хмельницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено 
круглий стіл з адвокатами на тему: 

“Порядок оформлення актів надання БВПД”  
У ході зібрання зверталась увага адвокатів щодо дотримання 

Стандартів якості надання БВПД у цивільному, адміністративному 
процесах, на комплектність документів, які подаються як додатки до 
акта надання БВПД з метою уникнення подання зайвих документів. 

Директор місцевого центру Григорій Гоцький відмітив, що для 
належного функціонування і розвитку системи безоплатної вторинної 
правової допомоги однаково важливими є питання захисту інтересів як 
адвоката, так і клієнта. 

Також, учасники круглого столу мали змогу обговорити з 
колегами проблемні питання, які виникали у них при наданні БВПД та 
власний досвід їх вирішення. 
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Захід 2.1.4. Організація та проведення навчальних семінарів, 
робочих зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації 
працівників центрів, які надають БПД 

Заступниця начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та звітності Валентина 
Корчинська та заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової 
допомоги Орися Підвальна задля підвищення 
кваліфікації працівників центру провели 
навчальний вебінар «Електроні трудові 
книжки» .  

Протягом 5 років триватиме перехідний 
період для включення до Державного реєстру 

відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. 
У цей час можна використовувати як паперову трудову книжку, так й 
електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову 
діяльність. 

Захід 2.1.5. Організація та проведення внутрішніх навчальних 
заходів для підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у 
законодавстві, оновлення знань працівників) 

Одним із пріоритетів розвитку системи безоплатної правової допомоги 
є постійне підвищення якості правової допомоги.  

Так, 18 травня фахівці відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Роман Самчук та Ольга 
Глазунова провели навчання для юристів 
Хмельницького місцевого центру, що 
надають первинну та вторинну правову 
допомогу за допомогою онлайн-платформи 
ZOOM.  

Зокрема, наголошено на якісному наданні безоплатної первинної 
правової допомоги у формі письмових консультацій. 

 

Захід 3.1.1. Визначення та аналіз правових потреб територіальних 
громад, органів територіальної самоорганізації населення та 
проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ 
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Так, 16 квітня юристка Центру 
Орися Підвальна взяла участь у 
засіданні Координаційної ради з 
питань сім`ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання 
та протидії домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми 
Хмельницької міської ради задля 
визначення та аналізу правових 
потреб, які є актуальними у громаді.  

Під час проведення заходу, разом із іншими учасниками ради 
обговорено шляхи вирішення правових питань.  

 

Захід 3.1.2. Проведення робочих зустрічей із представниками 
органів місцевого самоврядування, державних органів, громадських 
організацій з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських 
мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення 
незалежного провайдера на рівні територіальних громад. 

Загалом, впродовж звітного періоду працівниками Хмельницького МЦ 
проведено 25 робочих зустрічей із представниками органів місцевого 
самоврядування, державних органів, громадських організацій з метою 
налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових 
стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного провайдера  на рівні 
територіальних громад. 

Так, 23 червня начальниця відділу 
«Волочиське бюро правової допомоги» Алла 
Байда  зустрілась із головою ГО «Жіноча 
рада» Ольгою Данчак. 

На зустрічі обговорили співпрацю у 
напрямі надання безоплатної правової 
допомоги жителям громади.  

22 квітня юристка відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діана Думановська, провела робочу зустріч 
із спеціалісткою Городоцького РС УДМС 
України в Хмельницькій області Інною 
Куксою. Під час робочої зустрічі були 
визначені механізми подальшої взаємодії 
та співпраці, серед яких виокремлено 
ефективність таких інструментів співпраці 
як узгодження спільних дій, надання взаємної методичної та 
консультаційної допомоги. 
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21 квітня заступниця начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової допомоги» 
Наталія Костюк провела робочу зустріч із 
старостою с. Глушківці Солобковецької 
сільської ради (ОТГ) на тему: «Право громадян 
України - власників земельних ділянок, які 
проживають у сільській місцевості на 

безоплатну вторинну правову допомогу», також надані інформаційні 
буклети та плакат із земельних питань.  

Захід 3.1.3. Надання методичної допомоги міським, районним 
радам, об’єднаним територіальним громадам з питань прав людини; 
розроблення, затвердження та супроводження програм правової освіти 
населення й надання безоплатної правової допомоги 

У поточному кварталі надано методичну допомогу 15 міським, 
районним радам, об’єднаним територіальним громадам з питань прав 
людини; розроблення, затвердження та супроводження програм правової 
освіти населення й надання безоплатної правової допомоги 

Заступницею начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Орисею Підвальною у телефонному режимі 
надано методичну допомогу Розсошанській та 
Чорноострівській територіальним громадам щодо 
порядку приватизації земельних ділянок. 

09 червня Наталія Костюк - юристка відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової допомоги» надала 
методичну допомогу начальнику служби у справах 
дітей Ярмолинецької селищної ради з питання: 
«Усиновлення дитини в судовому порядку, право на 
звернення дитини за безоплатною вторинною 
правовою допомогою»  

27 травня 
спеціалістка відділу “Летичівське бюро 
правової допомоги” Оксана Куцоконь, з метою 
надання методичної допомоги провела зустріч 
з начальником юридичного відділу апарату 
Старосинявської селищної ради Ігорем 
Шевчуком на тему: «Порядок вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органів 
місцевого самоврядування». 
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В ході зустрічі обговорені основні положення Закону України «Про 
нотаріат», наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 
вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 
самоврядування», щодо переліку нотаріальних дій, що вчиняються 
посадовими особами органів місцевого самоврядування, загальних правил 
вчинення нотаріальних дій, посвідчення заповітів, видачі свідоцтв про право 
на спадщину. 

 
Захід 3.1.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій 

для органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД 

Протягом кварталу для органів місцевого самоврядування розроблено 
методичні рекомендації з питань доступу до безоплатної правової допомоги.  

Зокрема, фахівцями Волочиського бюро правової допомоги були 
розроблені методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування 
на тему: «Надання соціальних послуг».  

 
Захід 3.2.1. Забезпечення роботи консультаційних пунктів в 

установах виконання покарань для засуджених осіб 
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького 

МЦ організовано 4 заходи з консультування ув’язнених, що перебувають у 
державній установі “Хмельницький слідчий 
ізолятор”. 

Зокрема, 18 червня в рамках роботи 
консультаційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги для осіб, засуджених до 
позбавлення волі у ДУ "Хмельницький слідчий 
ізолятор" директором Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної правової допомоги 
Григорієм Гоцьким та спеціалісткою відділу 

правопросвітництв
а та надання безоплатної правової 
допомоги Ольгою Глазуновою проведено 
консультування для засуджених з питань 
спадкового права. 

 
Так, 28 квітня в рамках роботи 

консультаційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги для осіб, 

засуджених до позбавлення волі у ДУ "Райківецька виправна колонія №78" 
начальницею відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги та роботи з її надавачами Наталією Свідерською, юристами 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Романом Самчуком та Ольгою Глазуновою проведено онлайн 
консультування для засуджених.  

Фахівцями Центру роз`яснено порядок оскарження рішення 
адміністративної комісії установи відбування покарання про накладення 
дисциплінарного стягнення. 

Засуджених проінформовано про перелік необхідних документів, які 
необхідно надати, щоб безоплатно скористатися послугами адвоката чи 
юриста Центру. 

 
Захід 3.2.2. Забезпечення роботу консультаційного пункту у 

відділах філії Державної установи «Центр пробації» Хмельницької 
області (на виконання укладених меморандумів) 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками Хмельницького 
місцевого центру та бюро правової допомоги проведено 9 заходів з 
консультуваня у відділах філії Державної установи «Центр пробації» . 

 
Так, 29 квітня відбулось онлайн 

консультування осіб, які засуджені до 
покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі і перебувають на обліку Хмельницький 
МРВ філії ДУ “Центр пробації” у 
Хмельницькій області.  

Юристка Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Орися Підвальна 

відповідала на питання: 
- Як відновити загублений 

паспорт; 
- Порядок оскарження постанови 

про адміністративне правопорушення, 
та інші. 

20 травня начальниця 
Деражнянського бюро правової 
допомоги Оксана Сідлецька провела 

бесіду із працівниками 
Деражнянського районного 
сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області та 
консультувала осіб, звільнених 
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від відбування покарання з цікавих їм правових питань.  
22 червня фахівчиня відділу «Ярмолинецьке бюро правової допомоги» 

Наталія Костюк забезпечила роботу консультаційного пункту доступу до 
БПД на базі Ярмолинецького районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» у Хмельницькій області. На прийом звернулося 2 особи, 
яким надано 3 консультації.  

 
Захід 3.2.3. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів 

щодо учасників АТО та осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Протягом звітного періоду юристом 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Романом 
Самчуком в телефонному режимі надано 3 
правові консультації учасникам АТО, зокрема 
щодо права на отримання одноразової допомоги 
до 5 травня в розмірі, що передбачений 
Законом.  

 
 
Захід 3.2.4. Організація та участь у роботі консультаційних 

пунктів щодо громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, особам із 
особливими потребами, які знаходяться в будинках інтернатах, 
спеціалізованих установах 

Упродовж звітного періоду організовано 8 заходів 
з консультування у будинках-інтернатах, 
спеціалізованих установах для громадян похилого 
віку, інвалідів. 

3 червня юристкою відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги Орисею 
Підвальною в рамках роботи консультаційного пункту 
у Геріатричному пансіонаті для 
ветеранів війни та праці 
проведено консультування осіб 
щодо порядку укладання договору 

надання соціальних послуг. 
Так, 12 травня начальниця відділу “Городоцьке 

бюро правової допомоги” Діана Думановська взяла 
участь у роботі консультаційного пункту для громадян 

похилого віку та осіб із особливими потребами, які 
знаходяться в Лісоводському будинку-інтернаті для 
людей похилого віку та інвалідів. 

16 червня спеціалісткою відділу «Летичівське 
бюро правової допомоги» Оксаною Куцоконь 
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забезпечено роботу консультаційного пункту для громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю, які знаходяться в Новосинявському будинку-інтернаті. 
Для отримання консультацій та роз’яснень законодавства звернулось 3 
особи. 

 
 
18 червня юристка Ярмолинецького 

бюро правової допомоги Анастасія Бояркіна в 
телефонному режимі надала консультації 
громадянам, які знаходяться в 
Солобковецькому навчально-реабілітаційному 
центрі Хмельницької обласної ради.  

Для отримання консультацій звернулося 
4 особи.  

 
Захід 3.2.5. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів 

для громадян на базі сільських рад, ОТГ 
За для розширення доступу мешканців віддалених населених пунктів 

до правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого центру 
проведено 13 бесід на базі сільських рад, ОТГ.  

Зокрема, 24 травня в рамках реалізації 
проєкту "Програма "Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство", 
керівником відділу "Летичівське бюро 
правової допомоги" Анатолієм Харламовим 
спільно із директором Хмельницького МЦ з 
надання БВПД Григорієм Гоцьким та 
юристкою Центру Ольгою Глазуновою, а 
також за участю фахівчині Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області Руслани Матущак, проведено виїзний прийом громадян у с. Рудня 
Летичівської селищної об`єднаної територіальної громади.  

Під час прийому, громадянам 
надано правові консультації із 
земельних питань, зокрема про 
порядок безоплатної приватизації 
земельних ділянок, укладання, зміну 
та розірвання договорів оренди 
землі, встановлення меж земельних 
ділянок. Також роз`яснено порядок 
та підстави звернення для отримання 
безоплатної вторинної правової 
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допомоги. 
 

25 травня в рамках 
проекту «Програма 
«Прискорення приватних 
інвестицій у сільське 
господарство» працівниці 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» провели 

прийом громадян в селі Ожигівці 
Волочиської ОТГ.  

На прийом звернулись 11 
громадян, яким надано  консультації з 
земельних питань та проведено 
інформування про права та порядок 
їхньої реалізації в сфері земельних 
правовідносин. Громадяни отримали 
інформаційні буклети та листівки. 

12 травня фахівчинею відділу «Летичівське бюро правової допомоги» 
Оксаною Куцоконь спільно з працівниками Старосинявської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості забезпечено роботу 
консультаційного пункту для громадян на базі Адампільської сільської ради.      
Для отримання консультацій та роз’яснень законодавства звернулось 6 осіб. 

     
Захід 3.2.6. Організація та робота консультаційних пунктів для 

громадян на базі центрів зайнятості 
Загалом, впродовж звітного періоду, юристами Хмельницького МЦ та 

бюро правової допомоги проведено 10 заходів із консультувавння у 
міськрайонних центрах зайнятості. 

Так, в телефонному режимі юристкою 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Орисею Підвальною проведено 
консультування осіб, що перебувають на 
обліку в Хмельницькому міському та 
Хмельницькому районному центрах 
зайнятості. Громадяни звертались за 
допомогою з питань сімейного, спадкового 
права, а також з питань, що стосуються 
виконання рішень суду. 
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12 травня фахівчиня 
відділу «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» Анастасія 
Бояркіна провела прийом 
громадян на базі 
консультаційного пункту 
доступу до БПД 
Ярмолинецької районній філії 
Хмельницького ОЦЗ. За 
консультацією звернулось 3 особи. 

 
Так, 6 квітня спеціалістка Волочиського 

бюро правової допомоги Оксана Круглова 
провела консультування у Волочиській районній 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості. За консультацією звернулося 3 особи 
по питаннях сімейного права та соціального 
забезпечення. Особам крім того роз’яснено 
право на надання БВПД, а також порядок 
виплати допомоги по безробіттю. 

 
Захід 3.2.7. Організація та робота консультаційних пунктів для 

громадян на базі центрів надання адміністративних послуг 

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між центром 
надання адміністративних послуг Хмельницької РДА та Хмельницьким 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу в телефонному режимі на 
базі ЦНАПу. 

Головною спеціалісткою відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» Оксаною Куцоконь 
забезпечено роботу консультаційного 
пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги Старосинявського 
району у приміщенні ЦНАПу 
Старосинявської селищної ради. Для 
отримання консультацій та роз'яснень 
законодавства звернулась 100 осіб. Прийнято 7 заяв про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Захід 3.2.8. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 
приміщеннях бібліотек за програмою «Бібліоміст»  

За звітний період здійснено 3 Skype-консультування мешканців 
Хмельниччини на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки.  

Зокрема, 27 травня 
проведено консультування для 
жителів Антонінської 
селищної територіальної 
громади. Юрист Центру Роман 
Самчук відповів на такі 
запитання жителів громади: 

- яка різниця між 
укладанням договору 
дарування та заповіту; 

 - реалізація права на 
приватизацію земельної 

ділянки; порядок звернення для перерахунку пенсії. 
 

Захід 3.2.9. Забезпечити надання адресної правової допомоги 
громадянам, які не можуть самостійно пересуватися (незахищеним 
верствам населення) 

Так, 13 травня юристкою відділу «Летичівське бюро правової 
допомоги» Наталією Небесною надано адресну правову допомогу особі з 
обмеженими опорно-руховими функціями організму і прийнято звернення 
про надання безоплатної вторинної правової допомоги Фіжук К.П. 
(визнання правовстановлюючих документів не дійсними та усунення 
перешкод). 

 
Захід 3.2.10. Організація та робота консультаційного пункту для 

громадян на базі Хмельницького окружного адміністративного суду 
В рамках виконання Меморандуму про 

співпрацю між Хмельницьким окружним 
адміністративним судом та Хмельницьким 
місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги фахівець відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги - Роман Самчук забезпечив 3 
червня роботу консультаційного пункту в 
телефонному режимі. Одній особі надано 



28 

 

роз’яснення, як отримати безоплатну вторинну правову допомогу та які 
необхідні документи.  

 

Захід 3.4.1. Участь у реалізації всеукраїнського проекту з 
провадження волонтерської діяльності 
у сфері надання БПД 

12 квітня в рамках реалізації проєкту 
“Волонтер БПД” заступницею начальника 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Орисею 
Підвальною проведено навчання для 
волонтерів, які уклали договір із 
Хмельницьким МЦ.  

Під час зустрічі, обговорено як 
правильно складати план волонтера, які 
заходи повинні виконувати волонтери, а 
також про правильність та своєчасність 
виконання плану волонтера. 

 
 Захід 3.5.1. Підписання Меморандумів про співпрацю (зустрічі, 

обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів) 
 Впродовж ІІ кварталу підписано 2 

меморандуми про співпрацю. 
 
Так, 14 квітня в ході конференції 

«Служба волонтерів як необхідна складова 
надання сервісів для вразливих груп 
користувачів суду», яка була організована в 
рамках проекту ЄС «Право - Justice» відбулося 

урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та 
Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області. 
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Зокрема, 02 червня під час робочої зустрічі директором 
Хмельницького МЦ з надання БВПД Григорієм Гоцьким та заступником 
директора Хмельницького міського 
територіального центру соціального 
обслуговування Дмитром Ковальчуком 
підписано спільний меморандум про 
співпрацю.  

Метою меморандуму є 
забезпечення захисту прав та 
соціальних гарантій, передбачених 
законодавством України, для осіб, які 
постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознаками статі. 

 
Захід 4.1.1. Проведення нарад, семінарів внутрішніх навчань для 

працівників центрів з надання БВПД, керівників та спеціалістів бюро 
правової допомоги з актуальних та проблемних питань, пов'язаних з 

виконанням професійної діяльності 
 
Так, 08 червня проведено нараду із 

працівниками Центру директором 
Григорієм Гоцьким та заступницею 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та звітності 
Валентиною Корчинською.  

Обговорені проблемні питання, 
що виникають в процесі надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та шляхи їх вирішення.  
 
Захід 4.1.2. Аналіз результатів роботи МЦ, бюро правової допомоги, 

проблемних питань та шляхи їх вирішення 
Забезпечено збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу 
2021 року.  

Захід 4.1.3. Надання методичної допомоги бюро правової 
допомоги, здійснення технічного супроводу оргтехніки 

Протягом звітного періоду Деражнянському, Летичівському, 
Ярмолинецькому бюро правової допомоги надавалася дистанційно 
методична допомога, віддалено здійснювався технічний супровід 
оргтехніки. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
За період з 01 квітня по 30 червня 2021 року Хмельницьким місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 2237 звернень 
клієнтів, 1931 особі надано правову консультацію, 306 із них написали 
письмову заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги, в 
тому числі на складання процесуальних документів - 164 особи, здійснення 
представництва інтересів в суді – 142 особи. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, прийнято 

304 рішень про надання БВПД та надано 143 доручень адвокатам та 161 
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). За результатами звернень не 
підтверджено належність 2 осіб, у зв’язку з чим прийнято рішення про 
відмову у наданні БВПД. 

В ІІ кварталі 2021 року клієнти зверталися з наступних питань: 
соціального забезпечення 244 (10,9%), спадкового 233 (10,4%), 

сімейного 331 (14,7%), трудового 88 (3,9%), адміністративного 318 (14,2%), 
земельного 145 (6,4%), житлового 160 (7,1%), іншого цивільного права 468 

№
 з/п 

Найменування відділу МЦ 

Кількіс
ть 

зареєстрован
их звернень 

Кількіс
ть наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 
Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 
485 320 165 

 

2 
Відділ “Віньковецьке бюро 
правової допомоги” 

227 
 

218 9 

3 
Відділ “Волочиське бюро 

 правової допомоги” 
326 
 

310 16 

4 
Відділ “Городоцьке бюро  

правової допомоги” 
305 273 32 

5 
Відділ “Деражнянське бюро 

правової допомоги” 
218 
 

195 23 
 

6 
Відділ “Летичівське бюро  

правової допомоги” 
357 
 

311 46 
 

7 
Відділ “Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги” 
319 304 15 

 Разом по МЦ 2237 1931 306 
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(20,9%), з питань виконання судових рішень 94 (4,2%), з інших питань 74 
(3,2%), з кримінального права 82 (3,6 %). 
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Щодо клієнтів, яким надано БВПД в результаті перевірки належності 
особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, у IІ кварталі 2021 
року найбільше позитивних рішень про надання БВПД прийнято щодо: 

 осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму - 145 (47%),  

 учасникам бойових дій 75 (25%),  
 інвалідам 53 (17,5%),  
 внутрішньо переміщенним особам 12 (4,6%),  
 жертвам домашнього насильства 1 (0,03%),  
 особам щодо яких суд розглядає справи про надання 

психіатричної допомоги в примусовому порядку 6 (0,2%),  
 засудженим 10 (3,8%),  
 особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною 2 (0,07%). 
 
Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 

правової допомоги, у ІІ кварталі 2021 року організовано:  
 16 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 29 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги;  

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням 
консультацій та роз’яснень під час виїздів мобільних та 
діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 275 
осіб, в тому числі 82 особи звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз’яснень під час роботи мобільних 
консультаційних пунктів та 199 осіб на дистанційних пунктах 
доступу;  

 надано методичну допомогу 22 органам місцевого 
самоврядування та установам - провайдерам БПД (громадським 
організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги;  

 проведено 79 правопросвітницьких заходів;  
 розміщено у ЗМІ 25 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
 надано 36 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведени

х 
право-прос
вітницьки
х заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількіс
ть 

інформ
аційни

х 
матеріа

лів 
розміщ
ених у 
ЗМІ 

 
Разом по 

МЦ - в тому 
числі: 

16/76  29/199 22 82 36 25 

1 
Хмельниц

ький МЦ 
1/14 12/49 2 15 0 4 

2 

Відділ 
“Віньковецьке 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 2/7 3 0 0 0 

3 

Відділ 
Волочиське 
бюро правової 
допомоги” 

4/23 2/16 2 14 0 2 

4 

Відділ 
“Городоцьке 
бюро правової 
допомоги” 

3/12 2/5 2 13 0 4 

5 

Відділ 
“Деражнянське 
бюро правової 
допомоги” 

2/5 3/5 2 5 5 1 

6 

Відділ 
“Летичівське 
бюро правової 
допомоги” 

4/12 5/108 8 21 18 10 

7 

Відділ 
“Ярмолинецьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/10 3/9 3 14 13 4 

 
 
 
 


