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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 законодавства, спрямованого на 
запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх, протягом 9 
місяців 2020 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області (далі – Регіональний центр) та  місцевими центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  місцеві центри), та відділами 
бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів. 
 
ЗАВДАННЯ 1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб, 
громад та спільнот, зокрема щодо можливостей вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України 
 
ЗАХІД 1.1.1. Організація та проведення заходів для учнів закладів дошкільної,  
повної загальної середньої та позашкільної освіти на різні правові теми фахівці 
центрів Хмельниччини організували 118 заходів. 

Звісно суттєво внесли зміни у виконання плану впровадженні карантинні 
обмеження у зв’язку з поширенням Covid-19.  

2 лютого  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела лекцію для учнів ДПТНЗ Славутський професійний ліцей” на теми: 
“Кібербулінг в освітньому середовищі”,  “Шахрайство в мережі інтернет”. 

 
02 лютого 2021 року 

начальником відділу «Дунаєвецьке бюро 
правової допомоги» Ігорем Кочмарським 
організовано та проведено для учнів 9 
класів Дунаєвецької ЗОШ № 4 правову 
бесіду на тему: «Ні – булінгу у нашій 
школі». Ознайомлено учнів з видами, 
ознаками та відповідальністю за 
вчинення булінгу у шкільному 
середовищі. 

 
09 лютого з нагоди Дня безпечного інтернету юристки центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розповіли 
вихованцям дитячого будинку, як захиститися від 
загроз віртуального світу для вихованців дитячого 
будинку Хмельницької обласної ради. 

Про правила безпечного користування 
інтернетом дітям розповідали фахівчиня 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, 
адвокатка Руслана Матущак та юристка 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Мар’яна 
Пестун. Детально тут - https://bit.ly/3uZRT9y. 
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10 лютого 
начальниця відділу 
«Ізяславське бюро правової 
допомоги» Юлія Дума 
провела вебіінар для учнів 7-8 
класів Ізяславської НВК №4 
на тему: «Сім’я, шлюб, 
взаємні права та обов’язки 
батьків і дітей. Державні 
органи з охорони прав дітей». 

 
 

Як виглядає кібербулінг, які причини та 
потенційні наслідки, як припинити його і що робити, 
якщо хтось із друзів став жертвою кібербулінгу - 
дізнавалися на тематичних уроках учні 9-Б та 9-В 
класів навчально-виховного комплексу №9 м. 
Хмельницького. 

Під час заходу, 11 лютого, юристка 
Хмельницького місцевого центру з надання БВПД 
Мар’яна Пестун зазначила, яка відповідальність може 
застосовуватися до кривдника за вчинення 
кібербулінгу. 

 
11 лютого У межах години дружби «Крокуємо 

до розуміння» юристка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна навчала учнів Хмельницької СЗОШ №27 
ім. Д.Іваха розпізнавати булінг та протистояти йому. 

 
Під час розмови діти дізналися, за якими 

типовими ознаками можна розпізнати булінг. З-
поміж таких ознак – систематичність 
(повторюваність) діяння та наявність сторін 
(кривдник, потерпілий і спостерігачі за наявності). 
Детально тут - https://bit.ly/3tJAWQk 

 
18 лютого в.о. начальниця відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк спільно з старшим інспектором 
ювенальної превенції Русланом Супронюком 
провела лекцію для учнів Миньковецького ліцею 
Улашанівської ОТГ на тему “Булінг учасників 
освітнього процесу”. 

 
З нагоди Дня «Нуль дискримінації» 

заступниця директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Хмельницькій області Ольга Чорна провела 
заходи у Хмельницькому професійному ліцеї 
економіки та Хмельницькій спеціалізованій 
загальноосвітній школі № 6.  

02 березня що ж таке дискримінація 
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відповідно до чинного законодавства, які її форми найчастіше трапляються в 
повсякденному житті говорила Ольга Чорна з учнями Хмельницького професійного ліцею 
економіки.  

 
03 березня з учнями Хмельницької 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 6 захід 
організували в форматі кінопоказу та обговорення 
фільму, до якого долучилися експертки з 
регіонального центру, ювенальної превенції, а також 
психологиня. Керівниця кіноклубу Docudays UA 
«Право в об’єктиві» Зоя Філіпенко запропонувала 
учням переглянути стрічку режисера Лі Гірша 
«Булер» з колекції Міжнародного фестивалю 
документального кіно про права людини Docudays 
UA. Детально тут -  https://bit.ly/2Qj9FG1 

 
 
 

05 березня в.о. начальниця відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар з учнями 
Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Полонської 
міської ради об’єднаної територіальної 
громади на тему «Права дітей».   

10 березня начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар в Білогірському 
опорному  закладі загальної середньої освіти 
ім. І.О. Ткачука для учнів 10-А класу  на 
тему "Права дітей".  

 
11 березня юристка відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар в Гулівецькому ліцеї  Білогірської селищної ради  для учнів 
5-11  класів  на тему "Права дітей".  

 
13 травня 2021 року юристка відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 
відвідала Заслучненський ліцей ім. О. Іщука, де 
для учнів 10 класу проведено тематичну бесіду 
на тему: “Безоплатна правова допомога дітям”. 
Учнів ознайомлено з переліком осіб, які мають 
право на отримання такої допомоги та про 
порядок роботи відділу, а також проведено 
роз’яснення з питання відповідальності 
неповнолітніх за вчинення адміністративного 
правопорушення. Серед учнів розповсюджено 
інформаційні буклети з контактами бюро 
правової допомоги. 
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14 травня 2021 року працівниці місцевого центру відвідали Воронковецьку ЗОШ І-
ІІІ ступенів, де проведено два правових уроки. Спочатку, під час  лекції для учнів 
початкових класів говорили  на тему «Мої права та обов’язки» на прикладі порушених 
прав казкових героїв. Школярі активно долучалися до розмови, відповідали на запитання 
та виконували завдання У свою чергу з учнями 7-9 класів начального закладу розглянули 
види та ознаки булінгу, поняття та природу цього явища; проаналізували основні ознаки 
такої форми агресії та її причини. Увагу учнів зосередили і на відповідальності, яка 
передбачена за факт вчинення булінгу. Школярам надано цінні поради: як вберегтися від 
булінгу та як діяти, якщо стали його жертвою. Юристки місцевого центру нагадали, куди 
звертатись у разі цькування.  

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.  

14 травня в.о. начальниця 
відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела лекцію для 
учнів 9 класу Славутської гімназії 
№3 Славутської міської ради на 
тему: “Булінг-це явище з яким 
потрібно боротися!”. 
Також учням роз'яснила право на 
безоплатну первинну та 
безоплатну вторинну правову 
допомогу та роздані інформаційні 

буклети.  
19 травня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з учнями 6-9 
класів Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою” 
на теми: “Стоп булінг” та “Протидія насильству в сім'ї”, в процесі яких розповіла про види 
відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо обов'язків 
неповнолітніх. 

20 травня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Владислава 
Маслій провела лекцію на тему "Запобігання та протидія домашньому насильству"  для 
учнів 8-го класу Нетішинської школи №4, де роз`яснила про види домашнього насильства 
та подальші дії особи, що стала жертвою домашнього насильства. 
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 20 травня юристка відділу 
“Нетішинське бюро правової 
допомоги” Владислава Маслій 
провела лекцію на тему "Права 
дитини: малолітні та неповнолітні"  
для учнів 7-го класу Нетішинської 
міської школи №4, роз`яснила про 
обсяг дієздатності малолітніх та 
неповнолітніх осіб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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».  

 
 
 
 

21 травня 2021 року юристки побували у Немиринецькій загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів, де провели правопросвітницькі заходи для місцевих жителів та школярів. 

Урок-тренінг під назвою “Стоп булінг” 
провели для учнів 6-11 класів. У 
інтерактивній формі діти з'ясували, що 
називають булінгом, як його розпізнавати та 
що робити в ситуації з булінгом. Особливу 
увагу дітей акцентовано на відповідальності 
за вчинення цього виду насильства. Також 
фахівчиня центру розповіла про кібербулінг 

та інформувала молодь про небезпеки в 
інтернеті. 

Того ж дня фахівчині 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провели правовий урок для учнів 7-
А класу Старокостянтинівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 на 
тему: “Кібербулінг та інші загрози для 
підлітків”. Юристки центру розповіли про 
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кібербулінг та інформували молодь про небезпеки в інтернеті. Через інтернет можливість 
принизити, образити, тероризувати реалізується за допомогою комп’ютера або мобільного 
телефону. Учні брали участь у правовій вікторині, захищали свої команди правильними 
відповідями, задавали питання, активні школярі отримували призи. Але основне - вони 
отримали відповіді, як уберегти себе від 
кібербулінгу та куди і до кого звернутись у 
випадку неправомірних дій стосовно них.  

 
25 травня, фахівчиня відділу 

“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Хмельницького місцевого центру 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. 

 
25 травня 2021 року про 

“Адміністративне затримання: що треба 
знати” розповіла учням 
Старокостянтинівського аграрно-
промислового ліцею головна спеціалістка 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги. Учасники 
дізналися про застосування такого заходу, 
як адміністративне затримання, підстави 
та порядок його застосування, мету, строки 
затримання та перелік посадових осіб, які 
уповноважені здійснювати затримання. 
Юристка детально зупинилася на вимогах до 
адмінпротоколу та осіб, які його складають. 
Важливо, що про кожний випадок 
адміністративного затримання органи або 
уповноважені особи інформують центри з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, за виключенням випадків, якщо 
особа захищає себе особисто чи запросила 
захисника.  

 
26 травня 2021 року працівниця відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 
відвідала Западинську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де 
для старшокласників провела 
правопросвітницький захід на тему: 
“Адміністративне затримання: що треба знати”. 
Учнів ознайомлено, які вони мають права, куди 
мають звертатись щоб відстояти свої права. 
Зосередили увагу школярів на обов’язках та 
відповідальності неповнолітніх, наголосили, з 
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якого віку настає кримінальна відповідальність, та що варто пам’ятати аби не порушувати 
законодавство. По завершенню заходу, присутні отримали інформаційні буклети системи 
БПД. 

27 травня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз провів семінар в приміщенні Ізяславської центральної бібліотеки для учнів 10 
класу Ізяславської НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія на тему :«Майбутня 
професія».  

27 травня 2021 року заступником 
начальника відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено правоосвітній 
захід-лекцію для учнів 10 класу 
Теофіпольської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №2 на тему: «Безоплатна правова 
допомога» та «Запобігання злочинності серед 
неповнолітніх». Під час заходу учнів 
проінформовано, з якого віку настає 
адміністративна та кримінальна 
відповідальність, та як не бути втягнутими в 
злочинну діяльність. Також, повідомлено, у 
яких випадках здійснюється адміністративне затримання неповнолітніх та, які заходи 
можуть застосовуватись до неповнолітніх. Учні були ознайомлені зі своїми правами у 
випадку притягнення їх до адміністративної відповідальності. 

 
Про те, які права мають маленькі громадяни 
України 27 травня 2021 року розповіла 
учням Старокостянтинівського ліцею ім. 
М.С.Рудяка фахівчиня 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги напередодні Міжнародного дня 
захисту дітей. Можливість розібрати 
приклади відомих сучасних мультфільмів на 
предмет порушення прав людини не 
залишила хлопців та дівчат байдужими: учні 
задавали багато питань, активно брали 

участь у вирішенні правових завдань та вікторин. Також юристка центру наголосила на 
обов’язках, яких мають дотримуватися діти: поважати своє оточення, допомагати одне 
одному, сумлінно навчатися та не порушувати права інших. Наприкінці уроку ліцеїсти 
отримали “Паспорт прав дитини” та буклети “Правові орієнтири для кожної дитини”. 

31 травня у формі правознавчого квесту юристи центру провели активну зустріч з 
учнями 6 класу Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука. 
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З нагоди відзначення 01 червня Міжнародного дня захисту дітей фахівці центру 
провели правові уроки, де розповіли про 
права дітей для: учнів 5-6 класів 
Хмельницького ліцею № 17; учнів 1-2 класів  
НВО №1 м. Хмельницького. Для 
десятикласників обрали більш дорослі теми 
донорства в Україні та волонтерство у БПД. 

Детально тут - https://bit.ly/3sfS5RL, 
https://bit.ly/3fZRz5P, https://bit.ly/37JaUmU. 

 
 

 

 
Детально тут - https://bit.ly/3m3U0rE, https://bit.ly/3yXnUBL 
 
 
У спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м. Хмельницького за традицією фахівці 

Регіонального центру забезпечують проведення двотижневого правового лекторію. У 
межах лекторію учні 10 класу, які поглиблено вивчають право, дізнаються про систему 
безоплатної правової допомоги, проєкти, які реалізовуються в системі, зокрема «Волонтер 
БПД», про медіаграмотність на запрошення розповіла журналістка Світлана Русіна та про 
особливості адвокатської діяльності з адвокатка Руслана Матущак. 
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Детально тут - https://bit.ly/37E1x8d. 
 
01 червня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела Білогірському опорному закладі загальної середньої освіти  ім. 
І.О.Ткачука  тематичний урок з учнями 3-А  класу  на тему  «Права дітей». 

 
01 червня 2021 року фахівці Cтарокостянтинівського місцевого центру з  надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 
взяли участь у святковому заході, 
організованому для дітей, в рамках 
Міжнародного дня захисту дітей, на тему: 
«Захист прав дітей в Україні» у 
Старокостянтинівській загальноосвітній 
школі I-III ступенів №4. Під час заходу всі 
діти та їх батьки дізналися від фахівців 
системи БПД про походження 
Міжнародного дня захисту дітей та традиції 
проведення цього свята в Україні, про 
законо

давство України, що регулює права неповнолітніх, 
ознайомили з видами послуг, які надає 
Старокостянтинівський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, та 
категоріями осіб які можуть звернутись за правовою 
допомогою. 

З нагоди відзначення 01 червня 
Міжнародного дня захисту дітей заступницею 
начальника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» проведено правопросвітницький захід 
спільно із партнерами на тему: «Захист прав дітей в 
Україні». Під час заходу фахівчиня бюро правової 
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допомоги розповіла про допомогу, яку можуть отримати діти у місцевих центрах та бюро 
правової допомоги. Спеціалістка бюро наголосила, що у кожної людини, як у дорослої так 
і у дитини, є права. Однак права дітей відрізняються від прав дорослих. Фахівчиня бюро 
пояснила, що дитина має право сама звернутись за допомогою до органу опіки та 
піклування, правоохоронних органів, органів охорони здоров’я та фахівців безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

02 червня 2021 року заступниця начальника відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» провела правопросвітницький захід на тему: «Захист прав дітей в Україні» з 
учнями 5-го класу Теофіпольського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступеня, 
гімназія». Зокрема, фахівчинею роз’яснено учням про Конвенцію ООН про права дитини, 
яка містить повний перелік прав дитини: на життя, на ім’я, на набуття громадянства, на 
піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності, право бути заслуханою у 
ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на свободу совісті та релігії; право 
на особисте та сімейне життя; недоторканість житла; таємницю кореспонденції; право на 
послугами системи охорони здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, 
необхідний для її розвитку; на освіту; на відпочинок; на особливий захист тощо. 

09 червня 2021 року юристи відділу 
«Красилівське бюро правової допомоги» 
завітали до Котюржинецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів, де поспілкувалися з викладачами 
та учнями старших класів на тему: 
“Адміністративні правопорушення”. Учні 
ознайомилися із загальним порядком 
захисту порушених прав. Увага школярів 
під час заходу зосереджена і на обов’язках 
та відповідальності неповнолітніх, 
порядком настання кримінальної 
відповідальності для неповнолітніх. На завершення правопросвідницького заходу 
учасники ознайомилися із мобільним додатком “Безоплатна правова допомога”. 

14 червня юристка Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Ганна Петрик зустрілася з 
четвертокласниками загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 15, щоб розповісти їм 
про основоположні права й свободи людини 
та громадянина. Які права має кожна дитина, 
що є порушенням прав дітей, що робити, 
якщо у школі порушують права дитини, куди 
при цьому звертатися – цей перелік запитань 
потребує ретельного роз’яснення, адже 
відповідно до Конституції України кожному 
гарантується право знати свої права та 

обов’язки. Це дає змогу запобігти посяганню на 
них.  

14 червня правознавчу гру-квест «Твої 
права – твій надійний захист» організували з 
ініціативи Хмельницької обласної бібліотеки для 
юнацтва. На запрошення завідувачки відділу 
періодики і соціокультурної роботи бібліотеки 
Ірини Міщенко з дітьми спілкувалися 
представниці Регіонального центру Оксана 
Банкова та Руслана Матущак. Вони підготували 
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для учнів конкурси й вікторини на правову тематику. Детально тут - https://bit.ly/3lYQzm5. 
 
23 червня продовжуючи працювати з учнями вихованцями літнього табору при СЗОШ 
№7 міста Хмельницького говорили про булінг і способи реагування на нього. Які дії 
можна вважати булінгом, діти з’ясовували разом із заступницею директора регіонального 

центру Ольгою Чорною. Оксана Банкова на 
прикладі героїв відомих казок «Хлопчик-
мізинчик», «Попелюшка», «Троє поросят» зі 
школярами розглянула типи булерів та поговорили, 
як реагувати на різні види цькування. 

 

 
 

ЗАХІД 1.1.2. Організація та проведення заходів для учнів і студентів закладів 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – проведено 33 заходи. 

04 лютого про особливості, види та 
принципи юридичної відповідальності дізналися 
студенти групи А-232, відділення «Агрономія» 
коледжу ПДАТУ під час виховної години. 
Юристка місцевого центру Ганна Петрик детально 
роз’яснила різновиди юридичної відповідальності, 
види покарань, обставини, які обтяжують 
покарання та які пом’якшують, види 
адміністративних стягнень, інше.  

 
 

10 лютого організували виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 
об’єктиві», що діє на базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки в 
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. 

Учасники засідання переглянули документальний фільм режисерок Шош Шлам та 
Гілли Медаліа «Інтернет-залежний» з колекції Міжнародного фестивалю документального 
кіно про права людини Docudays UA. Детально тут - https://bit.ly/3uUfGI2 

11 лютого Ольга Чорна розповіла про систему безоплатної правової допомоги в 
Україні студентам 
Хмельницького університету 
управління та права ім.Леоніда 
Юзькова в онлайн режимі. 
Детально тут - 
https://bit.ly/3x8EmOJ 
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12 лютого 2021 року для студентів Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну фахівчиня центру Ганна Петрик організувала та провела виховну 
годину на тему: «Протидія кібербулінгу». Юристка зосередила увагу студентів на понятті, 
видах електронного булінгу (кібербулінгу), а також на шляхи запобігання та протидії 
негативному явищу. Крім того, фахівчиня розповіла, що дуже важливим елементом для 
захисту особистих інтересів та власної безпеки є фіксація та збір доказів кібербулінгу. 
Також поінформувала присутніх куди можуть звертатися жертви кібербулінгу. 

 
17 лютого заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія 
Школьнік  провела інформаційний семінар 
для студентів Шепетівського коледжу 
Подільського ДАТУ на тему: “Захист прав 
споживачів фінансових послуг”, під час 
якого розповіла про типові ознаки 
порушення прав клієнтів фінансовими 
установами, порядок захисту прав та 
інтересів осіб, які постраждали від 
неправомірних дій фінансової установи. 

 
 

 
24 лютого про види булінгу, ознаки, відповідальність за вчинення, розповідала 

учням Вищого професійного училища №11 юристка Хмельницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Мар’яна Пестун. Зокрема, зазначила, 
що серед сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно загострилася проблема 
насильства, довготривалих агресивних проявів в міжособистісних відносинах підлітків. 
Такі відносини отримали назву булінг, розповсюдження якого протягом останніх років 

визнано соціальною проблемою. 
14 травня Регіональний центр відзначив молодих 

науковиць, які підняли важливі юридичні питання під час 
Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції за 
підсумками конкурсу наукових робіт «Україна у сучасному 
геополітичному просторі: погляд молоді» (до Дня науки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 травня 2021 року юристка 
Новоушицького бюро правової допомоги 
Анастасія Неборецька провела лекцію для 
студентів 3 курсу Новоушицького 
коледжу ПДАТУ на тему: «Онлайн кредит. 
Як не стати жертвою шахраїв» та 
розповіла, що собою являє онлайн-кредит, 
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з якого віку особи можуть бути суб’єктами кредитних правовідносин, яка відповідальність 
за несвоєчасне виконання взятих на себе кредитних зобов’язань.  

 
25 травня юристка відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід на базі Державного навчального закладу «Теофіпольський 
професійний аграрно-промисловий ліцей» у формі семінару зі студентами III курсу, які 
мали змогу дізнатись про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх, 

а також про особливості функціонування 
системи безоплатної правової допомоги.  

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”.  

 
 
 

 
 
ЗАХІД 1.1.3. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах 
зайнятості – провели 84 заходи. 

 
Юристки Регіонального центру провели 5 

семінарів для учасників АТО/ООС, учасників бойових 
дій та ветеранів війни, які перебувають на обліку в 
Хмельницькому міському центрі зайнятості. 

 
Детально тут - https://bit.ly/2P4kfQM 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 січня проведено вебінар на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні» для 

громадян, які перебувають на обліку Кам’янець-Подільської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. Юристка місцевого центру Ганна Петрик розповіла 
безробітним про право на безоплатну первинну правову допомогу та які документи 
потрібно, щоб реалізувати право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також 
присутні дізналися про успішні справи центру.  

15 січня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк у приміщенні Славутської філії Хмельницького обласного центру зайнятості 
провела онлайн-семінар для учасників бойових дій, які перебувають на обліку в центрі 



16 
 

зайнятості на тему: “Компенсація за невикористанні календарні дні додаткової соціальної 
відпустки”. 

 
18 березня юристка Городоцького бюро правової 

допомоги Діана Думановська разом із провідним фахівцем з 
профорієнтації відділу надання соціальних послуг 
Городоцької районної філії Хмельницького ОЦЗ Іриною 
Липейзою, провели засідання клубу «Юридичний провідник» 
в онлайн форматі в рамках роботи відкритої школи онлайн 
комунікацій.  

Разом з тим, вона ознайомила учасників засідання клубу 
з розумінням слів "легальна зайнятість", її перевагами, та чого 
позбавляють працівників при відсутності цивілізованих 
трудових 

відносин.  
 

9 лютого на базі Летичівської 
районної філії Хмельницького ОЦЗ 
юристкою відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» Наталією 
Небесною разом із співробітником 
Летичівської районної філії 
Хмельницького ОЦЗ Інною Данчук, 
проведено семінар для безробітних на 
тему «Основи сімейного права». 
Присутнім надано правову інформацію 
про порядок реєстрації та розірвання шлюбу в органах ДРАЦу в судовому порядку. 
Порядок визнання батьківства та порядок виключення відомостей про батька з актового 
запису про народження дитини в судовому порядку. Порядок стягнення аліментів на 
утримання малолітніх дітей та аліментів на утримання непрацездатних батьків.  

24 лютого юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігорем Кочмарським 
на базі Дунаєвецької філії Хмельницького обласного центру зайнятості організовано та 
проведено семінар з особами, які перебувають на обліку, на тему «Права та гарантії 
зайнятості молоді», «Доступ громадян до системи БПД», «Земельні правовідносини в 
Україні». 

16 березня Наталія Костюк - фахівчиня відділу «Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги» Хмельницького місцевого центру 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».  
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02 квітня 2021 року головним 
спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено семінар із 
безробітними на базі Теофіпольської районної 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: «Доступ до безоплатної 
правової допомоги та право на безоплатну 
правову допомогу».  Присутніх поінформовано 
про права громадян на безоплатну правову 
допомогу та порядок реалізації цього права.  
 

13 квітня  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк у приміщенні Славутської філії Хмельницького обласного центру зайнятості 
провела онлайн-семінар для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості на тему: 
“Право на відпустки та компенсації за невикористані відпустки”. 

 
Чим трудовий договір відрізняється 

від цивільно-правової угоди та в яких 
випадках можна укладати цивільно-правову 
угоду? Про це розповіла фахівчиня 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 27 квітня 2021 року, де взяла 
участь у правопросвітницькому заході із 
Старокостянтинівською міськрайонною 
філією Хмельницької обласної служби 
зайнятості. У зв’язку із карантинними 
обмеженнями, зустріч відбулася за 

допомогою онлайн-ресурсу ZOOM. Під час заходу юристка центру зазначила, що трудові 
відносини оформляються підписанням цивільно-правової угоди або трудового договору. 
Згідно з цивільно-правовою угодою відносини регулюються не трудовим законодавством, 
а виключно цивільним.  

06 травня організовано та проведено вебінар на тему: «Протидія домашньому 
насильству» для громадян, які перебувають на обліку Кам’янець-Подільської районної 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Ганна Петрик роз’яснила засади 
запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної 
політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. 

20 травня юристкою Чемеровецького бюро правової допомоги Помазовою 
Катериною прийнято участь у круглому столі для осіб, 
які перебувають на обліку Чемеровецької районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості. Увагу 
присутніх зосереджено на аспектах легального 
працевлаштування, а також обговорено трудове 
законодавство, а саме прийняття на роботу та укладення 
трудового договору. 
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26 травня 2021 року заступниця начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги провела профінформаційний груповий захід на 
базі Старокостянтинівської міськрайонної 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості “Інформаційний семінар для 
військовослужбовців та ветеранів 
АТО/ООС”. На семінарі юристка 
повідомила про напрямки діяльності  
місцевого центру та безпосередньо про 
послуги, якими можуть скористатися 
учасники бойових дій. Розповіла про 
актуальні питання для військовослужбовців щодо пільг та компенсацій, про способи 
захисту порушеного права під час звільнення з військової служби. По завершенню заходу 
учасники отримали друковані матеріали на правову тематику. 

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. 

29 квітня юристка відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Ірина Панасюк у 
приміщенні Славутської філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості провела онлайн-
семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
центрі зайнятості на тему: “Права і обов'язки трудових мігрантів”. 

12 травня юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук 
провела семінар для осіб, що перебувають на обліку в  Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Булінг».  

 
13 травня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Полонській районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, на тему «Права та 
обов’язки  трудових мігрантів».  

01 червня 2021 року начальниця відділу 
«Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Неборецька Анастасія провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку у Новоушицькій філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на 
тему: 

«Гарантії та пільги учасників бойових дій». 
23 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу “Красилівське бюро 
правової допомоги” разом із провідним 
фахівцем профорієнтаційного відділу 
активної підтримки безробітних 
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Красилівської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості Оленою 
Поліщук проведено правопросвідтницький захід на тему: “Права біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту”. Під час семінару юристом бюро роз’яснено учасникам 
заходу, хто є біженцем, порядок набуття такого статусу та які права, передбачені 
Конституцією та законами України для іноземців та осіб без громадянства, які законно 
перебувають на території України. 
 
ЗАХІД 1.1.4. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід для осіб з 
інвалідністю організовано фахівцями області 11 заходів. 

26 січня юристкою Хмельницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Мар’яною Пестун проведено правову бесіду в 
режимі онлайн на тему: “Рівень соціального захисту, рівні 
права і можливості для інвалідів зору” для осіб з вадами 
зору Хмельницької обласної організації УТОС.  

25 лютого начальниця відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги» Шепетівського місцевого центру  
Юлія Дума та заступник начальника цього ж відділу 
Євген Хмиз провели семінар для трудового колективу 
Ліщанського будинку-інтернат для осіб похилого віку та 
інвалідів на тему «Порядок визнання заповіту недійсним».   

18 березня фахівчиня відділу 
“Городоцьке бюро правової допомоги” 
Діана Думановська, провела бесіду для осіб 
із вадами зору в приміщенні Городоцької 
ТПО УТОС у Хмельницькій області. 
 
 
 
 

 
21 травня 2021 року начальником 

Дунаєвецького бюро правової допомоги 
Ігорем Кочмарським на базі ГО 
«Національно патріотична спілка 
ветеранів бойових дій на сході України» 
проведено для учасників бойових дій, осіб 
з інвалідністю внаслідок війни лекцію на 
тему: «Пільги для УБД у відповідності до 
вимог ЗУ «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту».  
 
21 травня начальниця відділу «Білогірське бюро 
правової допомоги» Шепетівського місцевого центру 
Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  
та мешканців Білогірського будинку-інтернат для  
громадян  похилого віку та інвалідів  на тему 
«Запобігання та протидія домашньому насильству».  
 25 травня Юлія Піхотинська також провела семінар 
для жителів громади с. Велика Боровиця  
Білогірської селищної ради на тему «Запобігання та 
протидія домашньому насильству ".  
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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».  

 
15 червня 2021 року головна спеціалістка відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної  правової  
допомоги Старокостянтинівського місцевого центру з 
нагоди відзначення Всесвітнього дня донора крові провела захід в приміщенні 

громадської організації “Старокостянтинівське 
відділення українського товариства сліпих”,  
на тему: “Права донорів в Україні”. Фахівчиня 
розповіла, які пільги передбачені донорам 
крові, а також детально поінформувала 
присутніх про статус Почесного донора 
України. Такі особи  мають право на 
отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 
відсотків затвердженого прожиткового 
мінімуму на одну особу в розрахунку на 
місяць. Також юристка центру надала правові 

консультації учасникам громадської організації.  
 
ЗАХІД 1.1.5. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 
роз'яснення змісту ключових реформ, змін у законодавстві у трудових колективах – 
провели фахівці області 159 заходів. 
 

13 січня 2021 року фахівцями відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги», з 
метою сприяння та розширення інтеграції 
первинної і вторинної безоплатної правової 
допомоги на рівні територіальних громад шляхом 
налагодження та розгортання співпраці між 
системою БПД та органами місцевого 
самоврядування, проведено правопросвітницький 
захід у Skype-режимі на тему: «Захист прав 
громадян» із старостами Теофіпольської 
селищної територіальної громади. Під час заходу 

учасники говорили про право громадян на отримання 
безоплатної правової допомоги, у тому числі 
дистанційно у період дії карантину.  

22 січня юристка відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги» записала відеоролик на тему: 
«Нові можливості з надання безоплатної правової 
допомоги під час карантину», який був опублікований 
на сторінці мережі Facebook Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги». 
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25 січня фахівчині Регіонального центру на онлайн-засіданні кіноклубу Docudays 
UA «Право в об’єктиві» обговорили поняття та складові права власності, судову практику 
вирішення спорів між власниками земельних ділянок та забудовниками. 

Детально тут - https://bit.ly/3tykkeB 
26 січня фахівчиня відділу «Волочиське бюро правової допомоги» Алла Байда 

провела бесіду з трудовим колективом Управління соціального захисту населення 
Волочиської РДА, про гарантії працівників у разі ліквідації, або реорганізації 

підприємства, установи, організації. 
Питання, пов’язані з розірванням 
трудового договору з ініціативи власника, 
або уповноваженого ним органу, 
вирішуються відповідно до положень 
Кодексу законів про працю України. 
Також присутні отримали відповіді на 
правові питання, що їх цікавили.  

 
26 січня начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги» Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками 
ПП «Поділляінвентарбюро» на тему: «Реалізація програми «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та зміни в земельному законодавстві».  
 

 27 січня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги провела 
тематичну бесіду з працівниками 
Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП 
в Хмельницькій області. Упродовж заходу 
обговорено питання правових проблем, з 
якими стикаються біженці та шукачі притулку 
в Хмельницькій області, реалізації прав осіб 
без громадянства, правового захисту шукачів 
притулку цієї категорії осіб в Україні в умовах 
карантину тощо. По завершенню обговорення фахівчиня місцевого центру нагадала про 
види правових послуг, які надають працівники системи безоплатної правової допомоги, 
роз’яснила порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу окремим 

категоріям громадян. 
30 березня Ольга Біла начальниця відділу 

“Віньковецьке бюро правової допомоги” провела 
семінар з трудовим колективом Центральної 
бібліотека Віньковецької селищної ради. На 
семінарі обговорювали цікаві правові питання, 
зокрема стосовно спадкового, земельного та 
сімейн
ого 
права.  

 
30 квітня заступниця директора 

Регіонального центру з надання БВПД у 
Хмельницькій області Ольгою Чорною спільно 
із заступницею начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Хмельницького місцевого 
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центру Орисею Підвальною, з метою підвищення рівня правової поінформованості 
громадян, провели захід з працівниками Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва на 
тему: "Захист авторських прав".  

 
13 травня 2021 року заступник начальника 
відділу “Красилівське бюро  правової 
допомоги” для жителів села та трудового 
колективу сільської ради проведено 
правопросвітницький захід у приміщенні 
Заслучненської сільської ради на тему «Зміни 
щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення». 

 14 травня 2021 року головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро 
правової допомоги» проведено правопросвітницький захід з працівниками сервісного 
центру Головного управління Пенсійного Фонду України в Хмельницькій області щодо 
доступу до безоплатної правової допомоги та можливості її отримання соціально 

незахищеними верствами населення.  
14 травня заступниця 

начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік та головний спеціаліст цього 
ж відділу Євген Бондар спільно із 
волонтером Дмитром Даньковичем 
провели інформаційний семінар на 
тему: “Земельна реформа в Україні. 
Що зміниться з липня 2021 року” для 
жителів Грицівської територіальної 
громади. 

 
17 червня заступниця начальника 

відділу правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела інформаційний 
семінар для осіб ромської 
національності на тему: “Права донорів 
в Україні”. 

 
 
 
 
 
 
 
 З нагоди Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 22 червня 2021 
року на базі Старокостянтинівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено показ документального 
фільму з колекції Doсudays UA “Нічна відьма”. На 
показі були присутні клієнти пробації, а також 
працівники Теофіпольського та Красилівського 
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бюро правової допомоги. У ході обговорення фільму піднімались та оговорювалися 
питання, що стосуються гендерної рівності, а саме: розуміння засад гендерної рівності та 
поваги до прав і свобод кожної статі; розуміння стереотипів, які існують стосовно жіночої 
та чоловічої статі; застосування навичок партнерського спілкування.  

22 червня на базі Гуменецької сільської територіальної громади фахівцями 
Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД для трудового колективу сільської ради 
організовано тренінг на тему: «Правочини з земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. Безоплатна правова допомога в Україні». Присутнім 
роз’яснено особливості укладення договорів щодо земельних ділянок с/г призначення. 
Також, під час навчання трудовий колектив дізнався про різницю між первинною та 
вторинною правовою допомогою, процедуру отримання різних видів юридичної допомоги. 

Тісна співпраця Регіонального центру з кіноклубом медіапросвіти з прав людини 
Docudays UA «Право в об’єктиві», що діє на базі Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки допомогла висвітити для різних мешканців Хмельниччини різні 
правові проблеми. Під час онлайн та офлайн засідань переглянуто дуже різні фільми, які 
обговорювалися фахівцями Регіонального центру як запрошеними експертами. Протягом 
ІІ кварталу 2021 року переглянули такі фільми:  

«Колір фасаду: синій»,  
«Металобрухт», 
«Ґабріель повідомляє з Чемпіонату світу», 
«Просто зроби це», 
 «Джованні та балет на воді» 

 
Детально тут - https://bit.ly/37CX8Cz, https://bit.ly/3CGAOX3, https://bit.ly/3jMuGnk,  
 
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 Міністерства 
юстиції на тему: “Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина”. 
 
ЗАХІД 1.1.6. Організація та проведення вуличного інформування громади  
Хмельницької області 

24 лютого,  03 березня та 29 березня 2021 року 
юристами Старокостянтинівського місцевого центру 
проведено вуличні інформування жителів с. Сахнівці та с. 
Веснянка Старокостянтинівської міської територіальної 
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громади, смт Теофіполь, відповідно. З громадянами спілкувалися про їх права, способи їх 
захисту та розповсюджено інформаційні буклети з роз'ясненнями чинного законодавства. 
Пересічним громадянам роз’яснювали питання реалізації права на безоплатну правову 
допомогу в умовах карантину та при необхідності надавали детальні правові роз’яснення. 
Працівники вручали громадянам друковані матеріали на правову тематику. 

 
30 березня 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, розповіли про напрямки та 
діяльність системи безоплатної правової допомоги, місце 
розташування центрів та бюро, що її надають, бажаючим 
надавали консультації з правових питань.  

 
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. 

Протягом ІІ кварталу 2021 року 
юристами місцевого центру проведено 
вуличні інформування жителів сіл 
Воронківці та Багаї 
Старокостянтинівської міської 
територіальної громади, а також с. 
Лідихівка Теофіпольської селищної 
територіальної громади та м. Красилів.  
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Фахівці Кам’янець-Подільського місцевого центру систематично проводили 
вуличні інформування з метою підвищення правової обізнаності населення, а також 
інформування населення про роботу Кам’янець-Подільського місцевого центру та бюро 
правової допомоги.  

    
 

Напередодні свята  Дня Конституції України юристки Регіонального центру та 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
спілкувалися з мешканцями обласного центру про дотримання конституційних прав 
громадян. Запитували думку містян про те, чи захищені українці від зазіхань на їхні права, 
які права найчастіше порушують та які інструменти слід застосовувати, щоб відновити 
справедливість. 

А в межах співпраці з Хмельницькою обласною універсальною науковою 
бібліотекою консультували перехожих зі злободенних питань. З-поміж іншого, люди 
запитували про особливості приватизації земельної ділянки, оформлення спадщини, що 
перебуває на тимчасово окупованій території України, вимоги до започаткування і ведення 
підприємницької діяльності, оформлення пенсії матері, яка доглядає за дитиною з 
інвалідністю. 

 
Детально тут - https://bit.ly/3yKWqPy,  https://bit.ly/3jRcDMX. 
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Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів, надання їм методичної 
допомоги для налагодження роботи з метою поширення інформації про 

БПД та спрощення доступу до правової допомоги 
 

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) – забезпечено проведення 24 зустрічей. 

 
18 січня 2021 року головний спеціаліст відділу правопросітництва та надання 

безоплатної правової допомоги провела правопросвітницький захід з 
військовослужбовцями – учасниками АТО військової частини А0598 м. Старокостянтинів. 
У зв’язку із карантинними обмеженнями, зустріч відбулася за допомогою онлайн-ресурсу 
ZOOM. Під час заходу юристка центру ознайомила присутніх з переліком категорій 
громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як отримати 
безоплатну правову допомогу, підстави її надання та особливості безоплатності, які 
документи необхідні для звернення до центру правової допомоги. Також зауважила, що 
наразі, безоплатна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг 
та інших документів правового характеру, захист від обвинувачення, здійснення 
представництва інтересів в судах всіх інстанцій, державних органах, складання документів 
процесуального характеру тощо.  

19 січня 2021 року фахівцями відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” 
проведено робочу зустріч з представником 
громадської організації ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції «Патріоти 
Красилівщини» Володимиром Коломійцем. 
Фахівцями роз’яснено військовослужбовцю про 
право учасників антитерористичної операції на 
грошову допомогу та можливість її отримати в 
порядку звернення до суду за сприянням системи 
безоплатної правової допомоги. Принагідно юристами відділу презентовано мобільний 
додаток “Безоплатна правова допомога” та надано методичні рекомендації щодо 
користування додатком. 

 
12 лютого 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». 

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 
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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». 

 25 червня 2021 року головна спеціалістка 
відділу правопросітництва та надання безоплатної 
правової допомоги провела правопросвітницький 
захід з військовослужбовцями військової частини А-
0598 м. Старокостянтинів на тему ”Захист 
конституційних прав та свобод людини і 
громадянина  

 
 
 

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 

«Дотримання прав людини під час 
досудового розслідування кримінальних 
проваджень» – тема, яку обговорили в 
Головному управлінні Національної 
поліції у Хмельницькій області. 
Директорка Регіонального центру 
Наталія Стьопіна порушила питання 
своєчасного інформування центру про 
випадки затримання осіб, звернула увагу 
працівників поліції на помилки в 
оформленні документів, які є підставою 
для призначення затриманим адвоката. 
Детально тут - https://bit.ly/2UfPBq3. 

 
ЗАХІД 1.2.3. Проведення робочих зустрічей з керівництвом та/або уповноваженими 
працівниками відділів філії Державної установи «Центр пробації» Хмельницької 
області в тому числі проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації та 
захисту прав людини та представниками центрів пробації – 30 заходів проведено 
фахівцями. 

16 лютого в.о. начальниця віділу 
Ірина Панасюк провела робочу зустріч з  
начальником Славутського міськрайонного 
відділу філії Державної установи “Центр 
пробації” у Хмельницькій області Вадимом 
Василюком з питання надання безоплатної 
правової допомоги для осіб, які перебувають 
на обліку в установі, та проведення 
подальшої спільної роботи.  

 
 
 
 
 
20 травня обговорили взаємодію між учасниками реалізації проєкту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 
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правопорушення» за участі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій 
області, Хмельницької обласної 
прокуратури та окружних прокуратур 
регіону, Головного управління 
Національної поліції в Хмельницькій 
області, філії Центру пробації в 
області, Хмельницького обласного 
центруів, залучених до проєкту 
«Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні кримінального 
правопорушення». Детально тут - 
https://bit.ly/3shOoLJ. 

 
 
 
 
 

ЗАХІД 1.2.4. Організація та проведення спільних заходів із Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області    

 
17 березня директор Регіонального центру 

Наталія Стьопіна провела зустріч з головами 
територіальних громад в межах співпраці 
регіонального центру та Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Хмельницької області. 
Поінформувала про особливості впровадження ринку 
землі в Україні. 
Детально тут - https://bit.ly/3xihUmC 
 
 
 
 

07 квітня провели зустріч з 
метою навчання та впровадження заходів  
Плану основних заходiв цивiльного 
захисту системи падания безоплатної 
правової допомоги на 2021 рiк у рамках 
співпраці Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Хмельницької  області з 
Регіональним центром. 
 
 
 
ЗАХІД 1.2.5. Організація та проведення спільних заходів із Регіональним 
координатором Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, моніторами НПМ 
щодо запобігання порушенню прав людини 
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20 січня директор Регіонального центру 
Наталія Стьопіна з представниками регіонального 
представництва Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини та Управління дотримання 
прав людини Національної поліції України 
обговорили як максимально захистити права 
затриманих осіб. 

Детально тут - https://bit.ly/2Q7RVO4 
 

11 червня у Хмельницькому відбулася зустріч 
представниці Уповноваженого з дотримання прав 
дитини та сім’ї Аксани Філіпішиної та представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в центральних областях Валерія Ольхового з 
партнерами регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Хмельницькій 
області – державними 
інституціями та 
громадськими організаціями. 
Детально тут - 
https://bit.ly/3AVqJnt, 
https://bit.ly/2Xn5fRH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАХІД 1.2.6. Організація та проведення спільних заходів (навчальних заходів, 

круглих столів, робочих зустрічей) з представниками  Головного управління 
Національної поліції України у Хмельницькій області, Територіального управління 
ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Управління СБУ у Хмельницькій 
області щодо запобігання порушенню прав людини, дотримання вимог під час 
затримання осіб 

23 лютого фахівці Регіонального центру 
взяли участь в установчій зустрічі, де вирішено 
започаткувати Регіональну платформу «Діалог 
безпеки».  
 
Детально тут - https://bit.ly/3anW6vU 
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Завдання 1.3.  Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної 
стратегії системи БПД 

 
ЗАХІД 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності у медіа-

середовищі та ЗАХІД 1.3.2. Забезпечення оновлення медіа-мапи 
Протягом першого півріччя 2021 року комунікаційниця Регіонального центру 

Оксана Банкова здійснювала моніторинг та оновлення медіа-мапи. На виконання Доручень 
Координаційного центру з надання правової допомоги оновила форму звітування та 
оновлення медіа даних для працівників Хмельницької області.  

У ЗМІ Оксана Банкова поширювала матеріали як про систему загалом, так і про 
роботу регіонального й місцевих центрів зокрема, публікували правові консультації з 
типових питань, а також приклади успішного захисту, який здійснювали адвокати, що 

співпрацюють з центрами, й фахівці 
місцевих центрів, бюро.  

Представники центрів брали 
участь у різноманітних 
комунікативних заходах: прес- 
конференціях, круглих столах, а 
також у зйомках сюжетів для 
телебачення, записах на радіо тощо. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАХІД 1.3.3. Висвітлення заходів та інформування населення через друковані 

ЗМІ – забезпечено опублікування актуальної інформації у пресі 77 разів. 
Публікації про безоплатну правову допомогу мешканці краю могли бачити у 

електронних виданнях «ВСІМ», «Є», «День за днем», в газеті «Актуально для подолян», 
«Експрес».  
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Крім того на виконання комунікаційного плану протягом кварталу розміщено 

консультації на сайті системи: https://bit.ly/3CO8kup, https://bit.ly/3yRnigW, 
https://bit.ly/3sfRGPz, https://bit.ly/3iND46Y, https://bit.ly/3AL2A2S, https://bit.ly/3yN7cox, 
https://bit.ly/3xOgcIH, https://bit.ly/3xH5dAI. 

 
ЗАХІД 1.3.4. Висвітлення заходів та інформування населення через  

телебачення 
Протягом півріччя фахівці Хмельниччини активно брали участь у ефірах, давали 

коментар з проблемних і актуальних юридичних питань – 19 разів. 
До прикладу, у зв’язку зі змінами до 

законодавства про мови юристи взяли участь у 
телеефірах: програма «Кава з аналітиком» на каналі 
«Наголос», програмі Віч-на-віч ТРК «Місто», 
телеканалі «Перший ПОДІЛЬСЬКИЙ». 
Детально тут - https://bit.ly/32uriFp 

 
 
 
 
 
 
 

Про перехід сфери 
обслуговування на українську, як 
контролюватимуть, куди писати 
скарги і взагалі чи потрібно це 
робити у програмі Віч-на-віч 
говоримо із Ольгою Чорною, 
заступницею директора 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Хмельницькій області. 

 
Детально тут – 
https://mistotv.com/45442/ 
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Про що потрібно пам’ятати, аби не 
потрапити у їх пастку і не лише онлайн в ефірі 
програми “Віч-на-віч” розповіла адвокатка, 
фахівчиня Регіонального центру Руслана 
Матущак. 
Детально тут - https://bit.ly/3n3JGOL 
 
 
 

 
Система надання безоплатної 

правової допомоги запускає проєкт 
«Волонтер БПД» та запрошує до 
співпраці активістів, що бажають 
розвиватися та допомагати жителям 
свого регіону дізнаватися більше про 
їхні ж права. Які завдання 
стоятимуть перед волонтерами та які 
переваги участі у проекті говорили 
18 березня на ТРК «Місто» із 
Оксаною Банковою та Мар’яною 
Пестун, представницями 

регіонального та місцевого центрів надання безоплатної правової допомоги. 
Детально тут - https://mistotv.com/46429/ 
 

 
У зв’язку зі змінами до 

законодавства про кредитні 
зобов’язання фахівчиня Руслана 
Матущак розповіла про підводні 
камені законодавства.  

 
 
 
 
 
 
 

З нагоди святкування 10-річчя з часу ухвалення Закону України "Про безоплатну 
правову допомогу" заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Ольга Чорна та 
директор Хмельницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Григорій Гоцький розповіли в ефірі 
Телеканал Перший Подільський наскільки 
активно жителі Хмельниччини користуються 
своїм правом на безоплатну правову 
допомогу і з якими питаннями найчастіше 
звертаються до місцевих центрів та бюро. 
 

Детально тут – https://www.youtube.com/watch?v=Pp5vkJH_PU4 
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Про права дітей в ефірі програми “Віч-на-віч” розповіла адвокатка, фахівчиня 
Регіонального центру Руслана Матущак. 

 
 

ЗАХІД 1.3.5. Висвітлення заходів та інформування населення через виступи на 
радіо в мережі провідного мовлення -31 ефір. 

15 січня заступниця директора Ольга Чорна у ефірі радіо Суспільне Поділля 
розповіла про нововведення 
використання державної мови у сфері 
обслуговування. Детально тут - 
https://bit.ly/3n9PJRU 

 
 
 
 
 
 

04 березня проведено 
інформування населення 
Хмельниччини в ефірі радіо 
Суспільне Поділля “Полудень”. 
начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області Оксана 
Банкова та юристка Хмельницького 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Мар’яна Пестун разом розповідали про запуск 
системою правової допомоги проєкту “Волонтер БПД”.  
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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 
України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення" № 552-IX, 
прийнятий Верховною Радою України 31.03.2020. 

 
27 та 29 квітня та 01, 03, 05, 07, 09 та 11 травня 2021 року на радіо «Кам’янець 

FM» випущено в ефір оголошення «Стартував онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна 
моїх прав»». 

 
Про те, як змінилася система безоплатної правової допомоги за 10 років, як 

розширилося коло її клієнтів, з якими питаннями найчастіше звертаються по допомогу, які 
проєкти наразі реалізують фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 
 в ефірі «Українського радіо «Поділля-Центр» відповідали фахівчині Регіонального центру 
з Ольга Чорна та Оксана Банкова. Детально тут - 
https://www.youtube.com/watch?v=tlHSR9Kl9gg 

 
ЗАХІД 1.3.7. Висвітлення заходів та інформування населення у інтернет-

виданнях – фахівчинею забезпечено розміщення 184 публікацій: 
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ЗАХІД 1.3.8. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають БВПД та 
співпрацюють із РЦ у Хмельницькій області у інтернет- ресурсах, вебсайтах РЦ/МЦ, 
соціальних сторінках Facebook – забезпечено розміщення успішних практик у 52 різних 
джерелах. 

Адвокат Олександр Андрієвський допоміг клієнтці Славутського бюро стягнути з 
чоловіка кошти на своє утримання, детально тут - https://bit.ly/3dA5YVy. 

Адвокатка Тетяна Васильєва довела право клієнта на частину житлового будинку 
- https://bit.ly/3xabENs. 

Адвокатка Юлія Горлюк, що співпрацює з Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, домоглася рішення суду про стягнення 
з фірми коштів (авансу) на користь її клієнта - https://bit.ly/2QkYBID. 

Адвокатка Валентина Орендарчук, захистила законні права та інтереси клієнта 
та розірвати договір з недобросовісним орендарем - https://bit.ly/3n1Pt7u. 
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Адвокат Вадим Клюцук, допоміг повернути помилково сплачені кошти допоміг 
адвокат - https://bit.ly/3v7YEX8. 

Адвокатка Валентина Орендарчук, попри значний термін, що минув після смерті 
матері, допомогла клієнтці Білогірського бюро правової допомоги реалізувати право на 
успадковану земельну ділянку - https://bit.ly/3yPpvJt 

Адвокат Вадим Клюцук, допоміг запобігти стягнення з клієнтки банку 
заборгованість за кредитом – https://bit.ly/3jSeKjC. 

Адвокат Володимир Процик допоміг чоловіку вирішити питання щодо 
припинення трудових відносин і визначення статусу безробітнього, детально тут - 
https://bit.ly/3CNXAfn 

 
ЗАХІД 1.3.9. Розміщення, інформаційних матеріалів зовнішньої реклами, як 

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

На виконання "Проєкту "Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство" підготовлено та 
розміщено сіті-лайти та білборди у найбільш населених 
районах міста Хмельницького для інформування населення 
про можливість звернення до найближчої точки доступу до 
БПД.  

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ЗАХІД 1.3.11. Провести широкомасштабну інформаційну кампанію у ЗМІ з 
метою залучення нових адвокатів до участі у конкурсі адвокатів, які надають БВПД 

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 24.05.2021 № 1687/7 «Про 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» забезпечили 
розміщення оголошення  про проведення з 28 
травня по 02 серпня 2021 року конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Завдання 1.4. Забезпечення розвитку довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 
ЗАХІД 1.4.1. Розроблення та розміщення правових консультацій на довідково-

інформаційній платформі  “WikiLegalaid” в установленому порядку  та ЗАХІД 1.4.2. 
Забезпечення підтримання  в актуальному стані правових консультацій довідково-
інформаційної платформи  “WikiLegalaid” 

Фахівцями центрів Хмельницької області забезпечено розроблення необхідної 
кількості нових консультацій, оновлення та перевірку вже розміщених на платформі 
правових консультацій на відповідність вимогам Порядку, та їх редагування відповідно до 
графіка перегляду правових консультацій, розміщених на довідково-інформаційній 
платформі правових консультацій «WikiLegalAid»: 
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[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Завдання 2.1. Забезпечення належної якості послуг що надаються клієнтам системи 
БПД  
Завдання 2.2. Забезпечення здійснення моніторингу якості надання адвокатами 
БВПД 

 
Заступницею директора Ольгою Чорною та заступницею начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру Русланою Матущак протягом першого півріччя 2021 року здійснено 
аналіз 13 скарг від клієнтів, які звернулися до центру, на якість наданих послуг адвокатами 
у справах. За результатами розгляду жодних порушень з боку адвокатів не виявлено. 
 

Заступницею директора Ольгою Чорною здійснено аналіз 6 скарг клієнтів, які 
звернулися до місцевого центру, на якість наданих послуг працівниками місцевих центрів. 
Порушень вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та Закону України 
«Про звернення України» не виявлено. 

 
Заступницею начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Русланою Матущак протягом 
першого півріччя 2021 року здійснено всі заплановані заходи. Фахівчиня провела 55 
спостережень за роботою адвокатів в суді та провела 15 бесід із клієнтами та 20 
анкетувань адвокатів, які співпрацюють з системою БПД. 

 
ЗАХІД 2.1.5. Проведення моніторингу процедури та якості надання 

безоплатної первинної правової допомоги, наданої працівниками МЦ 
Заступницею директора Ольгою Чорною та заступницею начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру Русланою Матущак протягом І півріччя 2021 року забезпечено 
проведення спостережень за наданням БПД правниками центрів у тому числі роботою 
юристів відділу представництва, бюро правової допомоги в судах. Крім того фахівчині 
проаналізувала якість надання безоплатної первинної правової допомоги працівниками 
місцевих центрів у тому числі відділами бюро праової допомоги. 

Якість наданих послуг чітко прослідковується позитивними рішеннями судів та 
подяками від клієнтів. 

Юристка Красилівського бюро правової 
допомоги Тетяна Мельничук допомогла жінці, яка 
самотужки виховує маленького сина, через суд стягнути з 
чоловіка кошти на своє утримання. Детально тут - 
https://bit.ly/3xcNnqj. 

 
 

 
 
 
 

Юристка Ольга Глазунова Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги підготувала позов про визнання 
протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій 
області щодо відмови у перерахунку пенсії та допомогла клієнту реалізувати право на 
перерахунок пенсії. Детально тут - https://bit.ly/3n5i2RF. 
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Ігор Рибак  фахівець Кам’янець-Подільського місцевого 
центруз надання БВПД  допоміг вирішити питання 
щодо призначення субсидії. 
Детально тут  -https://bit.ly/3xT8MnC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отримавши відмову нотаріуса в оформленні 
спадкових прав, чоловік звернувся до 
Старокостянтинівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Встановити 
факт прийняття спадщини та місце її відкриття 
чоловіку допомогла юристка місцевого центру 
Олександра Боровик. 
Детально тут - https://bit.ly/2VY4oGT 

Анастасія Неборецька юристка Новоушицького бюро 
правової допомоги Кам’янець-Подільського місцевого 
центру допомогла клієнтці реалізувати право на спадщину. 
Детально тут - https://bit.ly/3yIv0tz 

 
Двічі йти до суду довелося мешканці Білогір’я, щоб 

отримати спадщину після смерті двоюрідного брата: спершу, 
щоб довести родинні зв’язки з покійним, а відтак – щоб 
продовжити термін прийняття спадщини. В обох випадках 
допомагали жінці в Шепетівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме 
начальниця Білогірського бюро правової допомоги Юлія 
Піхотинська. Детально тут - https://bit.ly/3AJlxD2 
 

До Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся колишній армієць. Він 
поскаржився, що Головне управління Пенсійного 
фонду України в Хмельницькій області відмовило 
йому в перерахунку пенсії на підставі оновленої 
довідки про розмір грошового забезпечення. 
Юристка місцевого центру Анастасія Андрєєва 
довела в суді, що вимога пенсіонера до Пенсійного 
фонду була обґрунтованою: відповідача зобов’язали 
перерахувати пенсію. Детально тут - 
https://bit.ly/3m8sglJ. 
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Ірина Панасюк фахівчиня Славутського бюро 
правової допомоги Шепетівського місцевого центру 
допомогла клієнту відновити свої права. А саме 
визнання розповсюджуваної сусідкою інформації 
недостовірною та такою, що порушує право чоловіка 
на повагу до його честі й гідності, а також про 
стягнення з жінки компенсації за моральну шкоду. 
Детально тут -https://bit.ly/3m315Zy 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАХІД 2.1.7. Організація та проведення навчальних семінарів чи інших заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 
15 cічня Директором Регіонального центру Наталією Стьопіною та фахівчинями 

центру проведено в онлайн режимі 
семінар для адвокатів, які 
співпрацюють з центрами з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Хмельницькій області на тему 
«Застосування положень Закону 
України «Про публічні закупівлі» в 
частині оплати послуг адвокатів за 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
відшкодування витрат у 2021 році». 

 
24 червня заступниця начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру, адвокатка Руслана Матущак взялу участь в 
якості тренера у одноденному тренінгу «ПРОТИДІЯ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ».  

Захід проводився в рамках проекту 
«Активізація місцевих громад на боротьбу проти 
домашнього насильства» за підтримки Посольства 
Німеччини в Києві для адвокатів та працівнників 

БПД. Руслан Матущак висвітила питання – «Діяльність правника (юриста, адвоката), щодо 
захисту прав та законних інтересів особи, яка постраждала від домашнього насильства. 
Судова практика у адміністративних та кримінальних справах.» 

 
ЗАХІД 2.1.8. Організація та проведення навчальних семінарів, робочих 

зустрічей чи інших заходів із підвищення кваліфікації працівників центрів, які 
надають БПД 

Зважаючи на карантинні обмеження у Хмельницькій області, проведення 
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навчальних заходів забезпечено фахівцями Регіонального центру в онлайн та офлайн 
форматі. 

12 січня директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та інші працівники 
центру провели тематичний семінар для працівників місцевих центрів Хмельницької 
області на тему «Застосування положень Закону України «Про публічні закупівлі» в 
частині здійснення центрами закупівлі послуг безоплатної вторинної правової допомоги у 
2021 році» за допомогою сервісу ZOOM.  Під час навчання розглянуті наступні питання: 

1. Укладення контракту з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі. 

2. Укладення договору про оплату послуг адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

3. Укладення договору про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

4. Алгоритм дій, що пропонується центрам з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги під час залучення, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатам, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
 
29 березня заступниця директора Регіонального центру Ольга Чорна  розповіла про 

зміни, які чекають українців з огляду на набуття 
чинності законом «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обліку трудової 
діяльності працівника в електронній формі», під 
час вебінару «Електронна трудова книжка: що 
треба знати керівнику». Захід організовано спільно 
з Хмельницькою обласною універсальною 
науковою бібліотекою в межах Європейського 
тижня цифрової грамотності (All Digital Week). 

Детально тут - https://bit.ly/3edWJcH. 
 
 
 
 

У травні комунікаційниця Регіонального центру Оксана Банкова провела кілька 
навчань щодо комунікаційної та 
правопросвітницької діяльності у системі БПД з 
юристами БПД Хмельниччини. 

 
14 травня за допомогою сервісу ZOOM 

провели навчання для працівників МЦ та 
відділів бюро щодо 
правильності 
написання 
письмових 
консультації із 
земельних питань. 
Директорка 
Регіонального центру Наталія Стьопіна зосередила увагу на 
вимогах "Проєкту "Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство". Експертка, Руслана Матущак 
детально зупинилася на основах написання консультацій: 
дотримання вимог нормативнох бази, строків надання 
правової допомоги та зрозумілість написання консультації для 
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клієнтів БПД. 

ЗАХІД 2.1.9. Організація та проведення внутрішніх навчальних заходів для 
підвищення кваліфікації працівників центрів (зміни у законодавстві, оновлення 
знань працівників) 

З метою ознайомлення працівників зі змінами у чинному законодавстві у 
Регіональному центрі постійно забезпечується підвищення кваліфікації працівників 
шляхом проведення тематичних заходів. Так, протягом ІІ кварталу 2021 року говорили про 
особливості декларування доходів громадян у 2021 році, про зміни законодавства у сфері 

кредитних зобов’язань, трудового та земельного 
законодавства щодо особливостей реалізації проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». 

 
07 квітня фахівчиня Регіонального центру, адвокатка 

Руслана Матущак провела онлайн-коучинг «Ринок землі: 
що потрібно знати», де взяли участь 69 учасників – 
користувачі публічних 
бібліотек області, власники 
земельних ділянок та 
землекористувачі. Детально 
тут - https://bit.ly/3yNeQPG. 

23 квітня вебінар «Як не потрапити в кредитну 
пастку» організували фахівчині Регіонального центру, де 
учасники заходу дізналися, як безпечно взяти кредит, на що 
слід звертати увагу, укладаючи контракт з фінансовою 
установою. Детально тут - https://bit.ly/3AVndth. 

 
 

Завдання 2.3. Розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 
 

Протягом ІІ кварталу 2021 року працівники Регіонального центру відвідували 
вебінари та онлайн-лекції, які організовують правові клуби PRAVOKATOR.  

Із земельних питань на виконання фахівці 
Регіонального центру заступниця директора та 
адвокатка Руслана Матущак взяли активну участь. 
Варто зауважити, що у більшості випадків Руслана 
Матущак виступала експерткою під час онлайн 
тренінгів: 

 «Спадкування земельної ділянки/пая 
за законом», 

 «Право постійного користування 
земельною ділянкою», 

 «Основні питання у сфері земельних 
правовідносин», 

 «Безоплатна приватизація земельної 
ділянки» 

 «Землі у власності територіальної громади» 
 Порядок прийняття та вступу в спадщину» 
 «Склад та цільове призначення землі. Порядок охорони землі» 
 «Руйнівники земельних міфів» 
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 «Оренда земельної ділянки» 
 «Державний земельний кадастр 

та кадастрова карта» 
 «Встановлення меж земельної 

ділянки та визначення координат 
на місцевості» 

 «Право постійного користування 
земельною ділянкою» 

 «Земельний сервітут. 
Суперфіцій. Емфітевзис» 

 
З профільних питань БПД:  
 «Проблемні питання судової практики щодо притягнення до 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчих 
прав громадян»,  

 «Виконання рішень ЄСПЛ»,  
 «Проведення окремої процесуальної дії»,  
 «Організаційні питання, пов'язані із забеспеченням надання БВПД для 

проведення окремої процесуальної дії»,  
 «Особливості розподілу доручень між адвокатами. Обмін кращими 

практиками». 
У деяких фахівці брали участь у якості експетів. До прикладу директорка 

Регіонального центру Наталія Стьопіна взяла активну участь у заході «Розбудова 
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах». 
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Розділ ІІІ.  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 
для реалізації своїх прав. 

 
Завдання 3.1.  Співпраця з територіальними громадами для 

розширення доступу до БПД 
 

З метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 
залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного 
провайдера на рівні територіальної громади  працівниками місцевих 
центрів у І півріччі 2021 року проведено 140 робочих зустрічей із 
представниками органів місцевого самоврядування, державних органів, 
громадських організацій та організовано  навчальні наступні семінари: 

06 квітня головна спеціалістка 
відділу «Нетішинське бюро 
правової допомоги» Владислава 
Маслій взяла участь у засіданні 
комісії з питання захисту прав 
дитини, де працівником відділу 
надавалися юридична 
консультація при вирішенні 
питань, що розглядалися 
комісією.  
09 квітня начальниця відділу 
«Ізяславське бюро правової 

допомоги»  Юлія Дума провела робочу зустріч із головою Ізяславської міської громади 
Шепетівського району Сергієм Шлегелем з питань забезпечення захисту прав мешканців 
громади. 

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. 

14 травня 2021 року з метою 
налагодження співпраці в напрямку надання 
правової допомоги жителям Воронковецького 
старостинського округу, заступницею директора 
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місцевого центру проведено робочу зустріч із старостою Миколою Янковським, де 
обговорено порядок надання безоплатної правової допомоги окремим категоріям громадян 
та окремо акцентовано, які категорії громадяни мають право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Сторони досягли домовленостей щодо консолідації зусиль у 
напрямку забезпечення доступу жителів старостинського округу до безоплатної правової 
допомоги.  

22 червня 2021 року на базі Гуменецької сільської територіальної громади фахівці 
Кам’янець-Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців села про проєкт 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Проведено 
семінар для мешканців села на тему: «Захист прав на земельну ділянку у досудовому 
порядку. Безоплатна правова допомога в Україні», роз’яснено основні аспекти земельного 
законодавства  у сфері захисту. 

23 червня 2021 року юристи Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в рамках проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство України» працювали на базі Нігинського 
старостинського округу. Мешканці села під час семінару «Захист прав землевласників. 
Алгоритм дій у разі небезпеки. Безоплатна правова допомога в Україні» дізналися про 
особливості захисту земельного законодавства  у разі небезпеки та протиправних дій 
інших осіб.  
 
ЗАХІД 3.1.3. Надання методичної допомоги органам державної влади, відповідним 
радам, ТГ (ОМС) з питань  прав людини; розроблення, затвердження та 
супроводження програм правової освіти населення й надання безоплатної правової 
допомоги – 73 проведених навчань 

24 червня на базі Маківської територіальної громади фахівці Кам’янець-
Подільського МЦ з надання БВПД інформували мешканців села про проєкт «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Під час семінару на тему: 
«Захист прав на земельну ділянку у досудовому порядку. Безоплатна правова допомога в 
Україні» громадяни дізналися про способи захисту прав на земельні ділянки, які 
закріплені ст. 152 Земельного кодексу України: а) визнання прав; б)відновлення стану 
земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що 
порушують права або створюють небезпеку порушення прав; в) визнання угоди недійсною; 
г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування; ґ) відшкодування заподіяних збитків. 

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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ЗАХІД 3.1.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для органів  
місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та доступу до БПД – 
розроблено 14 методичних рекомендацій. 

31 березня начальниця відділу «Новоушицьке бюро правової допомоги» 
Кам’янець-Подільського місцевого центру Неборецька Анастасія розробила та поширила 
методичні рекомендації для ОМС на тему: «Добросусідство». 

Фахівцями Волочиського бюро правової допомоги Хмельницького місцевого центру 
розроблено методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування на тему: 
«Надання соціальних послуг».  

24 червня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання правової 
допомоги Кам’янець-Подільського місцевого центру Ганна Петрик розробила та поширила 
методичні рекомендації для ОМС на тему: «Договір дарування та заповіт. Особливості та 
різниця». 
 
Завдання 3.2. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи консультаційних пунктів доступу до БПД на постійній або 
тимчасовій основі 

 
ЗАХІД 3.2.1. Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в 

установах виконання покарань для засуджений осіб 
Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками центрів  організовано 30 заходів з 

консультування ув’язнених, що перебувають у державній установах виконання покарань 
на території Хмельницької області  

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

 
 

 
 

08 квітня юристи Регіонального центру  
спільно з директором та юристкою Хмельницького 
місцевого центру  взяли участь уконсультуванні 
засудженого РВК №78 за допомогою zoom 
конференції (за особистим проханням, тобто за 
потребою). Питання стосувалося порядку 
посвідчення довіреності та можливі шляхи 
отримання БПД. 

 
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 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.  
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12 квітня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз  здійснив прийом громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на 
базі Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час якого надано 
консультації 2 громадянам. 
13 квітня начальником відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Святославом 
Футієм проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі 
Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого 
надано правову допомогу 1 особі.  
14 квітня заступник начальника відділу  «Ізяславське 
бюро правової допомоги» Євген Хмиз здійснив 
прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Державної 
установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час 
якого надано консультації 6 громадянам. 

15 квітня юристка «Ізяславського бюро 
правової допомоги» Зоя Гонтарук здійснила 
прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі 
Ізяславської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого 
надано консультації 3 громадянам. 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАХІД 3.2.2. Забезпечити роботу консультаційного пункту у відділах філії 

Державної установи «Центр пробації» Хмельницької області (на виконання 
укладених меморандумів) – забезпечено роботу консультаційних пунктів 76 разів. 

 
03 лютого 2021 року відбулася зустріч 

із засудженими до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, які перебувають на обліку 
в Старокостянтинівському міськрайонному 
секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області. Через 
карантинні обмеження зустріч відбулася під 
відкритим небом. Відтак говорили про те, як 
уникнути проблем при працевлаштуванні: 
заступниця директора Старокостянтинівського 
місцевого центру, розповіла суб’єктам 
пробації про порядок укладення трудового 

договору та про гарантії, які виникають у особи при укладанні такого договору. 
Принагідно обговорено і питання способу надання правової допомоги від держави в 
період карантину. Фахівчиня зауважила, як правові консультації можна отримати 
дистанційно.  

02 березня відбулось консультування осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі відбулось на базі Хмельницький МРВ філії ДУ “Центр пробації” у 
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Хмельницькій області.  
03 лютого 2021 року у Красилові громадян, 

які перебувать на обліку в Красилівському 
районному секторі філії Державної установи “Центр 
пробації” у Хмельницькій області, консультували 
фахівці Красилівського бюро правової допомоги. До 
юристів зверталися щодо проблем із цивільного, 
сімейного та адміністративного права. Принагідно 
фахівці відділу інформували громадян, про те, що 
консультації можна отримати зателефонувавши за 
безкоштовним номером системи БПД 0-800-213-103 
або за допомогою мобільного додатку «Безоплатна 
правова допомога».  

 
05 квітня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на 
базі Полонського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області. 

12 травня з метою підвищення правової 
обізнаності осіб, засуджених до покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі заступник 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
забезпечила роботу дистанційного 
консультативного пункту громадян на базі 
Старокостянтинівського міськрайонного сектору 
філії Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області. За юридичною допомогою 
звернулися четверо громадян, яких цікавили 
питання щодо залучення адвоката у 

кримінальному проваджені; зняття з реєстрації місця проживання; порядку подання 
апеляційної скарги на рішення суду; поновлення працівника на роботі та стягнення 
заборгованості по заробітній платі. Принагідно для клієнтів пробації проведено 
інформаційний захід на тему: “Як не потрапити у кредитну пастку”. 
 
ЗАХІД 3.2.3. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів щодо учасників 
АТО та осіб, на яких поширюється дія З/У «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»  

21 травня 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігорем 
Кочмарським на базі ГО «Національно патріотична спілка ветеранів бойових дій на сході 
України» організовано роботу 
консультаційного пункту для учасників 
бойових дій та проведено прийом 
громадян. Питання, з якими зверталися 
особи, стосувалися зокрема, порядку 
прийняття спадщини, реєстрації права 
власності на земельні ділянки, 
звернення до суду щодо стягнення 
недоотриманої одноразової допомоги до 
5-го травня. По усіх питаннях присутні 
отримали відповідні роз’яснення та 
консультації.  
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25 травня 2021 року на базі Військової частини А0480 організовано 
консультаційний пункт. Військові зверталися з правовими питаннями із земельного, 
спадкового, житлового права.  
 
ЗАХІД 3.2.4. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів щодо дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах у школах-інтернатах, соціальних службах для сім’ї, 
дітей та молоді, спеціалізованих закладах – 5 виїздів  

 
ЗАХІД 3.2.5. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів щодо громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в будинках інтернатах, особам із 
особливими потребами у будинках-інтернатах, спеціалізованих установах – 21 виїзд. 

 
19 травня 2021 року заступник начальник 

відділу “Красилівське бюро правової допомоги” 
відвідала Вереміївський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів. Під час 
зустрічі з мешканцями закладу йшлося про 
перелік послуг, які надає відділ “Красилівське 
бюро правової допомоги”, категорії громадян, які 
можуть звернутись до відділу за допомогою та 

документами, які необхідно надати для підтвердження права на безоплатну вторинну 
правову допомогу. До юристки за отриманням первинної правової допомоги звернулись 
троє громадян, питання яких стосувались спадкового, житлового права та права 
соціального забезпечення. 

3 червня юристкою відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Хмельницького місцевого центру 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 
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. 

 
 
 
 

 
ЗАХІД 3.2.6. Організація та участь у роботі консультаційних пунктів для громадян на 
базі сільських рад, ОТГ – забезпечено 94  виїзди. 

21 січня 2021 року фахівчиня відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 
провели в Skype-режимі прийом громадян щодо надання правової допомоги для жителів с. 
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Червона Дубина, що на Теофіпольщині. До юристки звернулися громадяни щодо 
отримання правових консультацій із питань земельного права. Крім того, громадяни  
отримали роз’яснення основних положень Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», дізналися про види правових послуг, які можна отримати у бюро правової 
допомоги. 

В межах Програми «Прискорення приватних 
інвестиції у сільське господарство в Україні» 28 
січня 2021 року виїзний прийом громадян на базі 
Волицького старостинського округу Красилівської 
міської територіальної громади організували 
юристи Красилівського бюро правової допомоги. 
Первинну правову допомогу, як з питань 
земельного права, так і житлового та сімейного, 
мешканцям округу надавали фахівці. З охочими 
провели також тематичну бесіду на тему земельної реформи в Україні. Учасники 
обговорення дізналися, як знайти вільну земельну ділянку та присвоїти їй кадастровий 
номер, а також як успадкувати земельну ділянку.  

11 лютого фахівці відділу “Красилівське 
бюро правової допомоги” здійснили виїзд до 
Корчівського старостинського округу 
Антонінської селищної територіальної 
громади, де провели правопросвітницький 
захід для жителів села на тему «Зміни щодо 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення». 

 
4 лютого начальниця відділу «Волочиське бюро 

правової допомоги» Алла Байда провела прийом громадян 
в селі Кривачинці Війтовецької ОТГ. На прийом 
звернулись 3 громадян, яким було надано консультації з 
спадкового та сімейного права. Громадяни отримали 
інформаційні буклети та листівки. 

 
24 березня начальник відділу Летичівського бюро 

правової допомоги Анатолій Харламов здійснив виїзд в 
село Рудня Летичівської селищної ОТГ. Жителям села, що 

були присутні, надано правову інформацію, консультації з таких питань: укладення, 
розірвання та зміна договору оренди земельної ділянки, оформлення права власності на 
земельну ділянку, порядок отримання земельної ділянки із земель державної та 
комунальної власності, порядок та підстави прийняття спадщини, стягнення аліментів 
тощо. 

22 червня 2021 року на базі 
Гуменецької сільської територіальної 
громади фахівці Кам’янець-Подільського 
МЦ з надання БВПД інформували 
мешканців села про проєкт «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство». Принагідно 
організовано консультаційний пункт, 
мешканці цікавилися такими питаннями: 
дострокове розірвання договору оренди 
земельної ділянки, призначення аліментів, перерахунок пенсії та інші питання 
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юридичного характеру. 
26 травня заступницею начальника відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги”, у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство», у Западинському старостинському округу Красилівської міської 
територіальної громади проведено консультування мешканців громади. До юристки 
звернулись п’ять громадян, які отримали безоплатну правову допомогу у формі 
консультацій з питань земельного, трудового, сімейного та житлового права. 

27 травня 2021 року виїзний консультаційний 
пункт для мешканців Чорнянського старостинського 
округу провели фахівчині Старокостянтинівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  Юристками місцевого центру 
надано безоплатну первинну правову допомогу для 
п’яти громадян. Під час спілкування з місцевими 

жителями 
юристки 
системи БПД надавали консультації з питань 
земельного законодавства, спадкового та 
сімейного права. 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАХІД 3.2.7. Організація та робота консультаційних пунктів громадян на базі центрів 
зайнятості – завдяки зусиллям працівників забезпечено роботу 38 консультаційних 
пунктів, де працівники консультували 103 рази. 

09 лютого 2021 року головним спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро правової 
допомоги» забезпечено роботу дистанційного консультативного пункту громадян на базі 
Центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради з метою 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги та можливості її отримання 
соціально незахищеними верствами населення. За консультаціями з правових питань до 
фахівчині бюро звернулися троє громадян.  

24 лютого 2021 року юристом Дунаєвецького бюро правової допомоги Ігорем 
Кочмарським на базі Дунаєвецької філії Хмельницького обласного центру зайнятості 
організовано та проведено прийом громадян, які перебувають на обліку. За правовою 
допомогою звернулося 3 особи стосовно сімейних, цивільних правовідносин. Усі присутні 
отримали відповідні на свої питання. 

01 березня 2021 року 
фахівчиня центру Ганна Петрик для 
осіб, які перебувають на обліку 
Кам’янець-Подільської районної 
філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості організувала 
дистанційний пункт консультування. 

12 травня фахівчиня відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги» Анастасія Бояркіна 
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провела прийом громадян на базі консультаційного пункту доступу до БПД 
Ярмолинецької районній філії Хмельницького ОЦЗ. За консультацією звернулось 3 особи. 

13 травня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 
Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Права та обов’язки  трудових 
мігрантів».  

15 червня головним спеціалістом відділу 
“Красилівське бюро правової допомоги” на базі 
Красилівської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості забезпечено роботу 
консультаційного пункту. За отриманням 
консультацій до юриста звернулися четверо 
громадян, питання яких стосувались 
адміністративного, спадкового та сімейного права. 
Фахівцем бюро надано вичерпні консультації; всі 
бажаючі отримали друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги.  

 
ЗАХІД 3.2.8. Організація та робота консультаційних пунктів на базі центрів надання 
адміністративних послуг – 76 разів забезпечено роботу консультаційного пункту. 

10 червня заступниця начальника відділу 
«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
забезпечила роботу консультаційного пункту на 
базі Центру надання адміністративних послуг 
Теофіпольської селищної ради з метою 
розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та можливості її отримання соціально 
незахищеними верствами населення. За 
консультаціями з правових питань до фахівчині 
бюро звернулися троє громадян. Питання 
стосувалися порядку оформлення спадщини за 

законом, порядку реєстрації права власності на житло, отримання витягу з державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
 
ЗАХІД 3.2.8. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в приміщеннях 
бібліотек програми «Бібліоміст». 

До реалізації цього завдання також долучалися юристи Регіонального центру.  
28 січня фахівчиня Регіонального центру Руслана Матущак спільно з фахівцями 

інших організацій на базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 
консультувала мешканців Наркевицької селищної територіальної громади, Ленковецької та 

Вовковинецької сільських територіальних 
громад - https://bit.ly/3erWeff. 

25 лютого, 23 квітня заступниця 
директора забезпечила роботу 
дистанційного консультаційного пункту у 
Хмельницькій обласній бібліотеці для 
юнацтва. - https://bit.ly/3suxs33 
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25 березня Руслана Матущак, заступниця 
начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру консультувала мешканців сіл 
Михайлівка, Скаржинці, Баламутівка Розсошанської 
сільської територіальної громади за допомогою Skype на 
базі Хмельницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки - https://bit.ly/3dHfQwB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 травня проведено 
консультування для жителів Антонінської 
селищної територіальної громади. Юрист 
Хмельницького місцевого центру Роман 
Самчук відповів на такі запитання жителів 
громади: 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАХІД 3.2.11. Забезпечити надання адресної правової допомоги громадянам, які не 
можуть самостійно пересуватися (незахищеним верствам населення) 

13 травня юристкою відділу «Летичівське бюро правової допомоги» Хмельницького 
місцевого центру 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 3.2.12. 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 04 
березня та 3 червня роботу консультаційного пункту в 
телефонному режимі.  
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ЗАВДАННЯ 3.3. Залучення зовнішніх ресурсів та виконавців 
заходів/програм/проектів, фандрейзинг 

 
ЗАХІД 3.3.1. Робота з розвитку партнерських 
мереж та взаємодії з ОМС з метою 
розроблення та прийняття місцевих програм 
надання БПД залучення у якості їх 
виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю 

12 березня робочу зустріч провели 
директор Хмельницького МЦ з надання БВПД 
Григорій Гоцький та начальник відділення 
НСПП в Хмельницькій області Сніжана Паюк. 
Підвели підсумки спільної роботи сторін та обговорили результати вжиття заходів 
спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності учасників соціально-трудових 
відносин, перспективи подальшого співробітництва сторін та план спільних заходів. 
 

24 та 26 травня 2021 року тренінг з 
питань запабігання дискримінації для соціальних 
партнерів провела фахівчиня 
Старокостянтинівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги — заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги. Учасниками навчання з 
протидії і запобігання дискримінації, яке 
відбувалося впродовж двох днів, стали практичні 
психологи Старокостянтинівського міського 
кризового центру та Старокостянтинівського 

міськрайонного сектору філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькі області.  
07 травня головним спеціалістом відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 
проведено зустріч у Теофіпольському районному 
секторі управління Державної міграційної 
служби України в Хмельницькій області на тему: 
«Права та обов’язки трудових мігрантів». Під час 
заходу обговорювалися, які права гарантує 
держава трудовим мігрантам. Серед обов'язків 
трудових мігрантів виокремили обов’язок 
сплачувати податки з доходів, отриманих за 
кордоном. По закінченню заходу директору 

районного сектору міграційної служби передано буклети на правову тематику. 
 

ЗАВДАННЯ 3.4. Розвиток мережі волонтерів БПД / Амбасадорів 
БПД 

ЗАХІД 3.3.1. Участь у реалізації всеукраїнського проєкту з впровадження 
волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги 

На виконання завдання щодо розвитку мережі волонтерів БПД центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області  у І півріччі 2021 
року укладено 25 договорів про провадження волонтерської діяльності та здійснено 
наступні заходи: 
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08 квітня перші волонтери безоплатної 
правової допомоги в Старокостянтинові офіційно 
розпочали співпрацю з центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Директор місцевого центру Олександр Петлюк, 
спільно з координаторкою волонтерів у 
Старокостянтинівському місцевому центрі 
Анастасією Андрєєвою, провів зустрічі з 
волонтерами, де зауважив, що волонтери 
допомагатимуть юристам центрів підвищувати 
рівень правової свідомості та обізнаності 

мешканців громад, а також братимуть участь у забезпеченні доступу населення до 
безоплатної правової допомоги. Щоб стати волонтерами безоплатної правової допомоги, 
претенденти спочатку пройшли дистанційний навчальний курс, отримали відповідні 
сертифікати, а відтак, за результатами співбесід, з ними підписали договори про 
провадження волонтерської діяльності. 

03 червня команда волонтерів БПД 
Старокостянтинівщини поповнилася. Заступниця 
директора місцевого центру за участі 
координаторки волонтерів місцевого центру 
провели зустріч із претендентом у волонтери, 
який уже пройшов дистанційний навчальний 
курс «Основи волонтерської діяльності» та 
отримав відповідний сертифікат. Під час зустрічі 

майбутньому волонтеру розповіли про те, що таке первинна та вторинна безоплатна 
правова допомога та яким категоріям населення вона надається та уклали  договір з 
волонтером, яким став психолог Старокостянтинівський МРС філії ДУ "Центр пробації" у 
Хмельницькій області Олександр Рябов. Серед найближчих спільних планів виокремили 
проведення правопроствітницьких заходів в онлайн-форматі, зокрема для підоблікових 
пробації. 

04 квітня комунікаційниця 
Регіонального центру Оксана Банкова взяла 
участь у VIІ Всеукраїнському форумі взаємодії 
та розвитку ГО «Let’s do it, Ukraine» у 
Хмельницькій області в онлайн-форматі, де 
детально розповіла про Проєкт «Волонтер 
БПД». 

З метою залучення нових бажаючих до 
волонтерства фахівчині Регіонального центру 
активно поширювала інформацію серед 
учнівської та студентської молоді 
Хмельницького. 

12 квітня в рамках реалізації проєкту “Волонтер 
БПД” заступницею начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Хмельницького місцевого центру 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. 
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Завдання 3.5. Механізм перенаправлення 

ЗАХІД 3.5.1. Підписання Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення 
результатів співпраці та напрацювання нових підходів) 

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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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області 

За оперативною інформацією з 01.01.2021 року по 30.06.2021 року 
регіональним центром з надання БВПД у Хмельницькій області було видано 962 
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 14  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0  – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 179 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 571  – для здійснення захисту за призначенням;  

 74 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях;  

 63 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру;  

 0  – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 44  – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК; 

 17  – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД 
в розрізі категорій осіб 

 
 
 
 

 [2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів – можна 
ознайомитися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/statistics/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень 

І квартал 
ІІ 

квартал 
Разом за  

І півріччя 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 
затримання 5 9 14 

2 Особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 0 0 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 
та / або стосовно яких обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою 

77 102 179 

4 Для здійснення захисту за призначенням 273 298 571 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 38 36 74 

6 
У процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного 
характеру 

24 39 63 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 0 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК 21 23 44 

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 

6 11 17 

Разом за всіма категоріями осіб 

 

444 

 

518 962 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

З 01 січня по 30 червня 2021 року  центри з надання БВПД у Хмельницькій області 
були фактично профінансовано на 8 904,47 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 
допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, 
та на 4 348,3 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 

 

З 01 січня по 30 червня 2021 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 
надання БВПД становили 4 346,08 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань 
за надані послуги адвокатів станом на 30 червня 2021 року становив 5 737,85 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 
1 391,77 тис. грн.  
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Так, з 01 січня по 30 червня 2021 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 3 019,48 тис. грн., що становить 
69,48 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 
цивільно-адміністративним справам – 1 326,59 тис. грн. (30,52 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-
адміністративним справам 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

 Сума видатків на оплату 
послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал 
IІ квартал Разом за  

І півріччя 

1 Захист за призначенням 605,48 1 584,85 2 190,33 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 11,54 21,79 33,33 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт 1,83 3,95 5,78 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 114,75 601,6 716,35 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у 
пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві 
центри) 

366,82 

 

959,77 1 326,59 

 

6 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

0 

 

17,23 

 
17,23 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо 
продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі 
вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПКУ 

 

14,09 

 

 

41,76 

 

55,85 

 

 

8 Медіація 0 0,62 0,62 

8 Разом  1 114,51 3 231,57 4 346,08 


