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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

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

 З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення законодав-

ства, спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 

неповнолітніх, протягом І кварталу 2021 року Старокостянтинівським  місце-

вим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  міс-

цевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги про-

ведено правопросвітницькі заходи у навчальних загальноосвітніх закладах зок-

рема: 
 

28 січня 2021 року юристи Кра-

силівського бюро правової завітали до 

Волицької ЗОШ  І-ІІІ Ступенів Краси-

лівської міської ради, де поспілкували-

ся з учнями 10 класу. Для них організу-

вали захід під відкритим небом на тему: 

«Права та обов’язки школярів як учас-

ників освітнього процесу». Підліткам роз’яснили, які права мають учні, куди 

звертатись, щоб їх відстояти, як держава дбає про захист прав дітей. Окремо 

поговорили про відповідальність неповнолітніх: з якого віку настає криміналь-

на відповідальність, що варто знати, щоб не порушувати Закон та до чого приз-

водять необмірковані вчинки. 

04 лютого 2021 року фахівчині 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги спільно 

із фахівцями Старокостянтинівського 

міського Кризивого центру та старшим 

інспектором ювенальної превенції Ста-

рокостянтинівського відділу поліції 

ГУНП України в Хмельницькій області 

провели правопросвітницький захід для учнів 10 класу Старокостянтинівської 

ЗОШ I-III ступенів №1 на тему: “Зміни життя - зупини насильство”. Юристки 

місцевого центру розглянули проблему домашнього насильства з точки зору за-

конодавства, розповіли, яка відповідальність передбачена за вчинення домаш-

нього насильства та як захистити свої права. Поінформували старшокласників і 

про право на безоплатну правову допомогу, зміст та порядок його реалізації та-

кою категорією як діти. 

05 лютого 2021 року працівниці місцевого центру провели два правових 

уроки для учнів Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Спочатку на тему “Що 

таке булінг та як йому запобігти” говорили з учнями 9 та 11 класів. Для кращо-

го засвоєння інформації, заступниця директора  місцевого центру в ігровій фо-

рмі розглянула з дітьми види та ознаки булінгу. Школярі активно долучалися 

до розмови, відповідали на запитання та виконували завдання. Увагу учнів зо-

середили і на відповідальності, яка передбачена за факт вчинення булінгу.  
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Дітям запропоновано до перегляду відеоролик, плакати та буклети на да-

ну тематику. Для учнів 8 та 10 класів детальніше роз’яснили поняття одного із 

видів булінгу “кібербулінг”. Начальниця відділу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги розкрила поняття “кібербулінг” та природу 

цього явища; проаналізувала основні ознаки сучасної форми агресії та її причи-

ни; як використовувати особисту інформацію і до чого може призвести викра-

дення паролів від приватних сторінок або електронної пошти. Школярам нада-

но цінні поради: як вберегтися від кібербулінгу та як діяти, якщо стали його 

жертвою. Принагідно фахівчині  місцевого центру нагадали, куди звертатись у 

разі цькування, а саме, що кожна дитина може подзвонити на гарячу лінію сис-

теми безоплатної правової допомоги, зайти до місцевого центру чи до поліції, 

де їй допоможуть. 

 09 лютого 2021 року працівники 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” провели лекцію для учнів Держа-

вного професійно-технічного навчального 

закладу “Красилівський професійний лі-

цей”, де розповіли про види булінгу.  Уч-

ням ліцею допомагали розібратись як діяти 

у разі кібербулінгу, розповіли про ознаки 

та кроки, які необхідно зробити потерпі-

лому щодо видалення негативної інформації про себе в мережі Інтернет. Адже 

кібербулінг не менше небезпечний, ніж знущання у звичайному розумінні. І за-

чіпає така проблема не лише дітей та підлітків, а й дорослих, які повинні підт-

римувати та допомагати своїм дітям у такій ситуації та запобігти можливості 

залякування. Важливою частиною такого заняття є створення з учнями стратегії 

протидії булінгу, відкритої розмови про заздрість, помсту, самоствердження. 

10 лютого 2021 року головний спеці-

аліст відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» з учнями 4-А класу Теофіпольсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 спілкувалася про 

права та обов’язки школярів. Юристка нага-

дала учням їх права та обов’язки, детально 

пояснила дітям, що за протиправні вчинки 

доведеться відповідати не тільки їм, а й їх 

батькам. Тому дуже важливо з повагою ста-

витися до педагогів та учнів, дотримуватися 

етичних норм поведінки, не вчиняти право-
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порушень. Поза увагою не залишилася і проблема булінгу та конфліктної пове-

дінки школярів. Учні дізналися, що серед основних причин негативної поведін-

ки та поганих вчинків школярів є наступні: заздрість, прагнення помсти, непри-

язнь, прагнення домінувати, низький рівень культури та виховання, негативний 

вплив мережі Інтернет тощо. 

18 лютого 2021 року головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги провела правовий урок для 

учнів 10 класу Старокостянтинівської ЗОШ I-III 

ступенів №4 на тему: “Обережно булінг!”. Під час 

заходу разом з учнями розглянули типові ознаки 

булінгу, об-говорили, хто може бути учасником 

цькування та де найчастіше виявляється це явище, 

проаналізували етапи булінгу - від зародження до 

найвищої точки загострення. А відтак з’ясували, 

чим відрізняється булінг від звичайної сварки чи 

конфлікту. Також фахівчиня центру розповіла про кібербулінг та інформувала 

молодь про небезпеки в інтернеті. Потрапивши до інтернету, інформація зали-

шається там надовго та може з’являтись на різних ресурсах.  

Того ж дня працівники відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 

відвідали Заставківську ЗОШ І-ІІ ступенів, 

де для учнів 8-9 класів провели правопро-

світницікий захід на тему: “Знай свої пра-

ва”. Учнів ознайомили, які вони мають 

права, куди звертатись щоб відстояти свої 

права. Зосередили увагу школярів і на 

обов’язках та відповідальності неповнолітніх, наголосили, з якого віку настає 

кримінальна відповідальність, та що варто пам’ятати аби не порушувати зако-

нодавство.  

Про особливості працевлаштування 

осіб віком від 14 до 18 років, про права, 

гарантії та обмеження праці неповнолітніх 

учням Старокостянтинівського аграрно-

промислового ліцею 25 лютого 2021 року 

розповіли представники місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Заступниця директора провела 

лекцію для учнів, де розповіла про вік, з 

якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх; процедуру прийняття 

на роботу і припинення трудових відносин з неповнолітніми; тривалість робо-

чого часу; обмеження при використанні праці неповнолітніх. Говорили з ліцеїс-

тами і про види відповідальності неповнолітніх. Присутні дізналися, за які види 

правопорушень та з якого віку настає цивільна, адміністративна та кримінальна 

відповідальність. Важливою частиною правопросвітницького заходу стало ін-

формування неповнолітніх і про надання безоплатної правової допомоги дітям. 
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03 березня 2021 року, перебуваючи 

у сільській місцевості, урок-тренінг під 

назвою “Право дитини на безпечний інте-

рнет” юристки провели для учнів 8-9 кла-

сів Веснянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів. Зі школярами спілкувалися 

про правила безпечної поведінки в циф-

ровому середовищі. Фахівчині розповіли 

учням про види кібернасильства, з яким вони можуть зіткнутися під час вико-

ристання інформаційно-комунікаційних технологій, а також надали практичні 

поради щодо безпечного користування мережею інтернет. 

 

05 березня 2021 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела зустріч-дискусію із уч-

нями 9 класу Старокостянтинівської зага-

льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на 

тему: “Гендерна рівність: виклики та рі-

шення у сучасному суспільстві”. З учнями 

активно обговорили стереотипи, які склалися у суспільстві щодо дівчат і хлоп-

ців. Порушили тему стосовно рівності прав і можливостей жінок і чоловіків. 

Разом дійшли спільного висновку, що деякі стереотипи псують життя та зава-

жають свободі вираження світогляду. На завершення пограли у гру “Гендерні 

рамки”, під час якої всі учні мали нагоду виразити свої міркування та погляди 

щодо ролей жінок і чоловіків у суспільстві. 

 

09 березня 2021 року фахівчинею 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» спільно з інспектором сектору 

ювенальної превенції Петром Яцюком 

проведено правопросвітницький захід для 

школярів Коров’єнської гімназії Теофі-

польської селищної ради на тему: «Кібер-

булінг та відповідальність за його вчи-

нення». Під час заходу обговорювалися питання щодо віку, з якого настає кри-

мінальна відповідальність для неповнолітніх. Юристка бюро розповіла учням 

куди звертатись і як реагувати на ознаки булінгу та кібербулінгу. 
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11 березня 2021 року  головна спеціаліс-

тка відділу правопросвітництва та надання бе-

зоплатної правової допомоги провела правовий 

урок для учнів 10-Б класу Старокостянтинівсь-

кої ЗОШ I-III ступенів №8 на тему: “Юридична 

професія, яка має безпосередньо залежати від 

юридичної освіти.” Юристкою відмічено, що 

професія юрист наділена рядом спільно зна-

чущих критеріїв, оскільки саме юристи пра-

цюють із законодавством, аналізують динаміку 

його змін, формують законодавчу практику, 

взаємодіють з органами влади. Також юристка 

зазначила, що для професії правника важливи-

ми є глибокі теоретичні знання, що надають змогу визначити правову кваліфі-

кацію певним суспільним відносинам, правильно застосувати норми матеріаль-

ного та процесуального права, сформувати власну правову позицію. По завер-

шенню заходу присутніх поінформовано про право на безоплатну правову до-

помогу, зміст та порядок реалізації цього права такою категорією осіб як діти.  

16 березня 2021 року головна спе-

ціалістка відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

провела правовий урок для учнів 9 класу 

Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступе-

нів № 4 на тему: “Що таке кібергрумінг і 

як від нього уберегти дитину!”. Суть йо-

го в тому, що шахраї реєструються в со-

цмережах під виглядом підлітків, втира-

ються в довіру до їхніх однолітків з ме-

тою отримання від них інтимних фото або відео, а потім шантажують, щоб 

отримати ще більш відверті матеріали, гроші або змусити до особистих зустрі-

чей в офлайні. Також фахівчиня центру розповіла про ознаки кібергрумінгу, як 

це відбувається та що робити, якщо ви стали жертвою кібергрумінгу. Наприкі-

нці заходу, за результатами почутого, учням запропоновано в ігровій формі ви-

значити за прикладами життєвих ситуацій, які містились в запропонованих кар-

тках, що є кібергрумінгом.  

18 березня 2021 року працівниці 

місцевого центру відвідали Староостро-

пільське НВО “Дошкільний заклад, зага-

льноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімна-

зія”. На тему “Як уберегтися від кібербу-

лінгу” говорили з учнями 9-11класів. З 

дітьми розглянули види та ознаки кібер-

булінгу, роз’яснили поняття та природу 

цього явища; проаналізували основні 

ознаки сучасної форми агресії та її причини; розповіли як використовувати 

особисту інформацію і до чого може призвести викрадення паролів від приват-



8 

 

них сторінок або електронної пошти. Увагу учнів зосередили і на відповідоль-

ності, яка передбачена за факт вчинення булінгу. Школярам надано цінні пора-

ди як вберегтися від кібербулінгу та як діяти, якщо стали його жертвою.  

19 березня 2021 року фахівчиня міс-

цевого центру спільно із психологом Ста-

рокостянтинівіського міського Кризового 

центру провела інформаційну хвилинку для 

учнів 8 класу Старокостянтинівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №7 на тему: «Способи захисту 

осіб, які постраждали від домашнього наси-

льства». Під час заходу учні довідалися, 

яким чином особи можуть захистити себе 

від домашнього насильства та запобігти 

вчиненню протиправних дій з боку кривд-

ників.  

26 березня 2021 року головний спе-

ціаліст відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» провела правопросвітниць-

кий захід на тему: «Протидія кібербулінгу»  

з  учнями 8 класу Святецької ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів Теофіпольської селищної ради. Зок-

рема, фахівчинею роз’яснено учням, що та-

ке «булінгу у школі», а саме поняття булін-

гу, що робити якщо стали свідком булінгу, 

що таке кібербулінг, куди звертатися, якщо 

стали жервою булінгу та яка відповідальність перебачена законодавством Укра-

їни. Школярам наводилися приклади поведінки осіб, на які вони намагалися да-

ти правову оцінку цим ситуаціям та спільно із фахівчинею шукали шляхи їх ви-

рішення. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної пра-

вової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, про-

ведено правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в центрах зайнятості, зо-

крема: 

12 січня 2021 року з метою 

розширення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

долучилась до проведення семінару, на 

базі Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості,  для громадян, які перебувають на обліку як безробітні. Присутніх 

поінформовано про права громадян на безоплатну правову допомогу та порядок 

реалізації цього права. Основну частину виступу юристка присвятила питанням 
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захисту порушених трудових прав. Присутні дізнались можливі шляхи 

вирішення трудових спорів, яким чином захистити свої права в судовому 

порядку, в які строки подається позовна заява та до якого суду. Усі бажаючі 

отримали інформаційні буклети на правову тематику. 

15 січня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” за участі провідного 

фахівця профорієнтаційного відділу ак-

тивної підтримки безробітних Красилів-

ської районної філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятості Оленою По-

ліщук проведено інформаційний семінар 

для безробітних. Під час семінару юрист бюро поінформував учасників щодо 

права громадян на безоплатну правову допомогу та порядок реалізації цього 

права. Також обговорили з учасниками питанням захисту порушених трудових 

прав, можливі шляхи вирішення трудових спорів, порядок захисту своїх пору-

шених прав в судовому порядку. Присутнім надано для ознайомлення буклети 

на правову тематику. 

27 січня 2021 року начальник від-

ділу правопросвітництва та надання без-

оплатної правової допомоги, долучилась 

до участі у проведенні профінформацій-

ного семінару для учасників бойових дій, 

який проводився на базі Старокостянти-

нівської міськрайонної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості. Фахів-

чиня місцевого центру роз'яснила перелік правових послуг, які можна отримати 

в системі БПД та порядок їх отримання особами, які мають статус учасників 

бойових дій та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус вете-

ранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також висвітлила проблемні пи-

тання, які виникають у даної категорії громадян та способи їх вирішення. Дода-

тково звернула увагу на позиції Верховного Суду України щодо виплати війсь-

ковослужбовцям грошової компенсації за невикористані дні додаткової відпуст-

ки учасникам бойових дій в особливий період.  

16 лютого 2021 року головний 

спеціаліст відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” взяв участь у прове-

денні на базі Красилівської районної фі-

лілї Хмельницького обласного центру 

зайнятості інформаційного семінару для 

безробітних на тему: “Захист прав спо-

живачів фінансових послуг”. Під час се-

мінару юристом бюро роз’яснено учас-

никам заходу, що до фінансових послуг віднесено операції з фінансовими акти-

вами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за раху-

нок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залу-



10 

 

чених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збе-

реження реальної вартості фінансових активів. Традиційно на завершення захо-

ду юристом відділу повідомлено про право громадян на безоплатну правову 

допомогу та порядок реалізації цього права. 

Продовжуючи співпрацю зі Старо-

костянтинівською міськрайонною філіює 

Хмельницького обласного центру зайня-

тості, 10 березня 2021 року начальниця 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги долучи-

лась до участі у проведенні профінфор-

маційного семінару для учасників бойо-

вих дій. Юристка центру висвітлила про-

блемні питання, які виникають у даної категорії громадян та способи їх вирі-

шення. Додатково звернула увагу на позиції Верховного Суду України щодо 

виплати військовослужбовцям грошової компенсації за невикористані дні дода-

ткової відпустки учасникам бойових дій в особливий період та надала роз'яс-

нення щодо виплат сум щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учас-

никам бойових дій.  

19 березня 2021 року головний 

спеціаліст відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» взяла участь у про-

веденні спільного профінформаційного 

семінару для безробітних матерів, на ви-

ховані яких є діти до 6-річного віку, під 

час якого з присутніми говорили на тему: 

«Доступ до безоплатної правової допо-

моги», а також роз’яснено зміни до законодавства щодо стягнення заборговано-

сті по аліментах та нарахування пені.  

 

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

трудових колективах та для громадян територіальних громадах працівниками 

Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме:  
 

12 січня 2021 року фахівці відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” 

провели правопросвітницький захід для 

трудового колективу Красилівської дер-

жавної нотаріальної контори. Під час бе-

сіди, присвяченій популяризації системи 

безоплатної правової допомоги, фахівці 

бюро поінформували, про те, що являє 

собою первинна і вторинна правова допомога, послуги, які можуть отримати 

громадяни, звернувшись до установ БПД, а також про те, як залучитися послу-

гами адвоката через систему безоплатної правової допомоги. Під час візиту 

працівники бюро поспілкувалися з керівником нотаріальної контори, Вікторією 
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Тиховською, у ході розмови з якою обговорено пріоритети подальшої співпра-

ці.  

13 січня 2021 року фахівцями відді-

лу «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги», з метою сприяння та розширення ін-

теграції первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги на рівні територіаль-

них громад шляхом налагодження та роз-

гортання співпраці між системою БПД та 

органами місцевого самоврядування, про-

ведено 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 дистан-

ційно у період дії карантину.  

 27 січня 2021 року головний спеці-

аліст відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги про-

вела тематичну бесіду з працівниками 

Старокостянтинівського відділу поліції 

ГУНП в Хмельницькій області. Упродовж 

заходу обговорено питання правових про-

блем, з якими стикаються біженці та шу-

качі притулку в Хмельницькій області, ре-

алізації 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 реалі-

зації права на безоплатну вторинну правову допомогу окремим категоріям гро-

мадян. 

29 січня 2021 року фахівчиня міс-

цевого центру провела для державних ре-

єстраторів відділу з питань державної ре-

єстрації виконавчого комітету Старокос-

тянтинівської міської ради лекцію, щодо 

запровадження ринку землі у 2021 році. 

Юристка центру зазначила, що власники 

землі потребують додаткової поінформо-

ваності про свої права на землю та можли-

вості їх реалізації, а також про інструмен-

ти їх захисту в правовий спосіб. Сфера зе-

мельного законодавства зазнала істотних 

змін. Так, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг сільсь-

когосподарських земель, який передбачає надання права купівлі землі лише 

українцям. Юристка розповіла про законодавчо встановлені обмеження макси-

мальної площі, яка може перебувати у власності однієї особи.  
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 02 лютого 2021 року, з ме-

тою спрощення доступу жителів 

сільської міісцевості, а саме пра-

цівників Антонінської спеціальної 

школи Хмельницької обласної ра-

ди, до безоплатної правової допо-

моги та ефективного захисту їх 

прав, працівники Красилівського 

бюро правової допомоги провели зустріч за круглим столом, за яким піднімали 

питання про земельну реформу в Україні та основні зміни в земельному зако-

нодавстві. Учасники заходу зокрема дізналися: про важливі аспекти відкриття 

ринку продажу земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 ро-

ку; про перелік фізичних та юридичних осіб, що мають право набуття власності 

на землі сільськогосподарського призначення; про обмеження в кількості зе-

мель, що можуть перебувати у власності однієї особи; про порядок здійснення 

купівлі-продажу таких земельних ділянок.  

Також цього ж дня фахів-

ці системи безоплатної правової 

допомоги відвідали засідання 

виконавчого комітету Антонін-

ської селищної територіальної 

громади, де юристи запропону-

вали співпрацю щодо виявлення 

соціально незахищених осіб, які 

потребуватимуть даної допомоги та узгодили спільний план дій щодо прове-

дення правопросвітницьких заходів на території територіальної громади. Фахі-

вцями надано методичні рекомендації для членів виконкому, які мають на меті 

підвищення правової спроможності громадян та інформування населення про 

зміни, які відбуваються в законодавстві, що дозволяє підвищити правову обіз-

наність мешканців громад. 

03 лютого 2021 року відбулася зу-

стріч із засудженими до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, які пере-

бувають на обліку в Старокостянтинівсь-

кому міськрайонному секторі філії Дер-

жавної установи «Центр пробації» у Хме-

льницькій області. Через карантинні об-

меження зустріч відбулася під відкритим 

небом. Відтак говорили про те, як уник-

нути проблем при працевлаштуванні: за-

ступниця директора Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, розповіла суб’єктам пробації про поря-

док 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.  
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10 лютого 2021 року фахівчиня мі-

сцевого центру взяла участь у засіданні 

онлай-кіноклубу DocudaysUA, де в якості 

експертки переглянула фільм “Металоб-

рухт”. Показ організовано психологом 

Старокостянтинівського міськрайонного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області Олек-

сандром Рябовим. Після перегляду фахі-

вці поділилися враженнями від фільму, 

розглянули проблеми пошуку гідного життя та його відстоювання окремих спі-

льнот громадян в умовах упередженого ставлення суспільства. Обговорили не-

обхідність толерантного ставлення до того, що обирають інші. На основі кіно-

матеріалів разом із відвідувачами міськрайонного сектору пробації дійшли зго-

ди, що потрібно стимулювати здатність оцінювати події життя, явища, обгово-

рювати їх, критично мислити.  

15 лютого 2021року проведено 

правопросвітницький захід для трудового 

колективу Комунального підприємства 

“Ремонтно-будівне шляхове підприємст-

во” Старокостянтинівської міської ради 

на тему: “Захист прав споживачів”. Фахі-

вчиня місцевого центру розповіла, на що 

слід звертати увагу при відкритті рахун-

ку в банку та зауважила, що розраховува-

тися за покупки, поповнювати мобіль-

ний, платити за комунальні послуги - все це зручно робити з банківського ра-

хунку, проте, відкриваючи рахунок та підписуючи договір з банком, варто спо-

чатку уважно ознайомитися з умовами обслуговування. По завершенню обго-

ворення юристка розповіла про систему безоплатної правової допомоги, нага-

дала про види правових послуг, роз’яснила порядок реалізації права на безо-

платну вторинну правову допомогу окремим категоріям громадян. 

16 лютого 2021 року головною 

спеціалісткою відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги» проведено ін-

формаційний захід із працівниками Тео-

фіпольського відділення кредитної спіл-

ки  "КРЕДИТ-ЕКСПЕРТ". Під час заходу 

учасники обговорили основні умови, 

яких необхідно дотримуватись, аби не 

виникало порушень з боку фінансових 

установ. Зокрема, мова йшла про те, що 

потрібно з’ясувати деталі отримання фі-

нансової послуги, уважно та прискіпливо 

читати умови договору. Таким чином, кожен зможе попередньо захистити себе.  
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05 березня 2021 року на базі місце-

вого центру проведено показ документа-

льного фільму з колекції Doсudays UA 

“Ліза, ходи додому”. Учасники заходу, 

якими стали юристки місцевого центру, в 

тому числі Красилівського та Теофіполь-

ського бюро правової допомоги, а також 

психолог Старокостянтинівського місь-

кого Кризового центру, ділилися своїми 

враженнями та обговорили можливості надання правової та психологічної до-

помоги постраждалим від домашнього насильства жінкам. В ході зустрічі обго-

ворювалися і питання запобігання випадкам насильства, яке може бути не лише 

фізичним чи сексуальним. Це і психологічний тиск – образи й залякування, за-

борона спілкуватися з рідними, і економічні утиски — заборона працювати чи 

навчатися, позбавлення житла, їжі, одягу тощо. Присутні погодилися, що для 

подолання наслідків домашнього насильства потрібен комплексний підхід: кон-

сультації психолога, соціального працівника, правова допомога юриста, адже 

проблема насильства в сім’ї є масштабною.  

10 березня 2021 року юристка міс-

цевого центру взяла участь в засіданні 

робочої онлайн наради у якості експерта 

при перегляді та обговоренні документа-

льного фільму “Мова”, в режимі онлайн 

на платформі Zoom, організатором якого 

виступив Старокостянтинівський міськ-

районний сектор філії Державної устано-

ви “Центр пробації” у Хмельницькій області. Під час заходу фахівчиня зробила 

акцент на фільм з правової точки зору, а саме зупинилася на положеннях Зако-

ну України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. 

Зазначила, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані 

обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги україн-

ською мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування мо-

же здійснюватися іншою мовою.  

11 березня 2021 року фахівцями 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” проведено правопросвітницький 

захід із трудовим колективом Красилів-

ського районного відділу державної ви-

конавчої служби Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерс-

тва юстиції на тему: “Протидія та запобігання дискримінації за гендерною 

ознакою”. Разом із присутніми обговорили проблемні питання гендерної рівно-

сті в Україні, формування уявлення про значимість та масштаби проблеми на 

загальнонаціональному рівні, формування антидискримінаційного ставлення до 

осіб протилежної статі. Спеціалісти відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” розповіли присутнім на зустрічі, що для подолання такого явища, як дис-
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кримінація за гендерною ознакою використовується багато інструментів, зок-

рема, втілення державою політики гендерної рівності та залучення громади для 

викорінення цієї проблеми. 

 24 березня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу «Теофіпольське бюро пра-

вової допомоги» проведено тематичну бесі-

ду із працівниками Відділу Держгеокадаст-

ру у Теофіпольському районні Хмельниць-

кої області на тему: «Земельна реформа в 

Україні». Під час зустрічі проаналізовано, 

що таке земельна реформа та її завдання, а 

також особливу увагу приділено межовим 

спорам. Адже випадки, коли межі суміжних 

ділянок накладаються одна на одну непоодинокі. 

 25 березня 2021 року фахівцями від-

ділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено правопросвітницький захід  із 

трудовим колективом Відділу Держгеокада-

стру у Красилівському районі на тему: «Ві-

дкриття ринку землі сільськогосподарського 

призначення». Обговорено гостре питання 

купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, фахівцями відді-

лу поінформовано трудовий колектив про те, що право на купівлю продаж зем-

лі з 01 липня 2021 року буде тільки у фізичних осіб, громадян України, і тільки 

починаючи з 2024 року таке право набудуть українські юридичні особи, при 

цьому юридичні особи матимуть право купувати не більше 10 тисяч гектарів. 

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути ниж-

чою від їх нормативної грошової оцінки, а розрахунок за покупку ділянок буде 

проходити лише в безготівковій формі. 

 

Окрім цього, у громадах систематично проводились вуличні інформуван-

ня громадян з метою підвищення правової обізнаності населення, а також ін-

формування населення про роботу Старокостянтинівського місцевого центру 

з надання БВПД. 

 

 Так, 24 лютого,  03 березня та 29 березня 2021 року юристами місцево-

го центру проведено вуличні інформування жителів с. Сахнівці та с. Веснянка 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, смт Теофіполь, відпові-

дно. З громадянами спілкувалися про їх права, способи їх захисту та розповсю-

джено інформаційні буклети з роз'ясненнями чинного законодавства. Пересіч-

ним 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. 
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 29 березня 2021 року головним спеціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” проведено вуличне інформування жителів м. Красилів, з 

якими спілкувалися про доступ громадян до безоплатної правової допомоги. 

Метою проведення інформаційного захо-

ду було підвищення обізнаності жителів 

міста про право громадян на безоплатну 

правову допомогу та можливість, у разі 

порушення, безоплатно захистити свої 

права, звернувшись до Красилівського 

бюро правової допомоги.  Жителів міста 

ознайомлено про роботу та функції бюро 

правової допомоги, про алгоритм отри-

мання безоплатної вторинної правової допомоги. Серед присутніх розповсю-

джено буклети з контактами бюро правової допомоги та ознайомлено з мобіль-

ним додатком “Безоплатна правова допомога”. 

 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення робочих зу-

стрічей, семінарів, лекцій, бесід з керівниками громадських організацій, спря-

мованих на вирішення правових проблем учасників АТО та членів їх сімей, вну-

трішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств населення та ветеранів: 

 

18 січня 2021 року головний спеці-

аліст відділу правопросітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги прове-

ла правопросвітницький захід з військо-

вослужбовцями – учасниками АТО війсь-

кової 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 перелі-

ком категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову до-

помогу, як отримати безоплатну правову допомогу, підстави її надання та особ-

ливості безоплатності, які документи необхідні для звернення до центру право-

вої допомоги. Також зауважила, що наразі, безоплатна правова допомога охоп-

лює такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій 
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і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів пра-

вового характеру, захист від обвинувачення, здійснення представництва інте-

ресів в судах всіх інстанцій, державних органах, складання документів проце-

суального 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 «Пат-

ріоти Красилівщини» Володимиром Коло-

мійцем. Фахівцями роз’яснено військовос-

лужбовцю про право учасників антитерорис-

тичної операції на грошову допомогу та мо-

жливість її отримати в порядку звернення до суду за сприянням системи безо-

платної правової допомоги. Принагідно юристами відділу презентовано мобі-

льний додаток “Безоплатна правова допомога” та надано методичні рекоменда-

ції щодо користування додатком. 

05 лютого 2021 року заступниця ди-

ректора місцевого центру організувала інфо-

рмаційний захід із головою громадської ор-

ганізації “Спілка ветеранів та учасників АТО 

Старокостянтинівщини” Віталієм Петасю-

ком. Питання, яке обговорювали стосува-

лось порядку отримання земельної ділянки. 

Фахівчиня центру пояснила, що відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» учас-

ники бойових дій мають пільги на першочергове відведення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Одно-

часно юристка повідомила, що у разі одержання безпідставної відмови в надан-

ні у безоплатну власність земельної ділянки, такі дії можна оскаржити, зверну-

вшись до суду.  

15 лютого 2021 року фахівцями відді-

лу “Красилівське бюро правової допомоги” 

для воїнів-інтернаціоналістів проведено пра-

вопросвітницький захід на тему: “Статус ве-

теранів війни, гарантії їх соціального захис-

ту”. Фахівці відділу звернули увагу присут-

ніх на пільги гарантовані державою для уча-

сників бойових дій на території інших держав, також роз’яснили присутнім їхні 

права, зокрема наголошено про право на отримання грошової допомоги та мо-

жливість її отримати в порядку звернення до суду. Принагідно учасників пові-

домлено, що згідно Закону України “Про безоплатну правову допомогу” особи, 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” мають право отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу.  
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17 березня 2021 року працівниками 

відділу “Красилівське бюро правової до-

помоги” проведено робочу зустріч із голо-

вою Красилівської районної та міської ра-

ди організації ветеранів України Володи-

миром Боднарчуком. Темою обговорення 

стало гостре питання виплати щорічної ра-

зової допомоги учасникам бойових дій. 

Фахівці бюро повідомили голову ветеран-

ської організації про те, які категорії осіб мають право на виплату разової щорі-

чної грошової допомоги до 5 травня та обговорили питання надання правової 

допомоги учасникам бойових дій для відповідної категорії осіб. На завершення 

зустрічі ознайомили голову ветеранської організації з мобільним додатком “Бе-

зоплатна правова допомога” та надали рекомендації щодо користування ним. 

 

З метою проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації та 

захисту прав людини проведено робочі зустрічі з керівництвом та/або 

уповноваженими працівниками відділів філії Державної установи «Центр 

пробації» Хмельницької області, а саме:  

 

13 січня 2021 року проведено робочі зустрічі із представниками Старо-

костянтинівського міськрайоного та Красилівського районного секторів філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, де обговорили 

проблемні питання, які виникають у категорії громадян, які перебувають на об-

ліку в установі пробації. Принагідно фахівці системи БПД наголосили на тому, 

що в умовах карантинних обмежень правові консультації можна отримати дис-

танційно, зателефонувавши за єдиним номером системи БПД 0-800-213-103 або 

за допомогою мобільного додатку «Безоплатна правова допомога». З метою пі-

двищення правової обізнаності та усунення криміногенних потреб, учасники 

зустрічей досягли домовленостей щодо тематики проведення правопросвітни-

цьких заходів для такої категорії громадян як особи, які засуджені до покарань 

не пов’язаних з позбавленням волі.  
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03 лютого 2021 року заступницею 

директора місцевого центру проведено 

робочу зустріч із старшим інспектором 

Старокостянтинівського міськрайонного 

сектору філії Державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області, Юрієм 

Мушинським, під час якої обговорили, які 

категорії громадян можуть скористатися 

безоплатною вторинною правовою допо-

могою, які документи необхідні для підт-

вердження такого права та алгоритм на-

дання такої допомоги. 

22 березня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено зустріч із 

начальником Теофіпольського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області з Сергі-

єм Гринюком  щодо організації та прове-

дення спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформова-

ності засуджених осіб щодо захисту своїх 

прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу. Під час бесіди обговоре-

но налагодження взаємодії між бюро та районним сектором пробації щодо за-

безпечення надання безоплатної правової допомоги засудженим особам. 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

 

05 січня 2021 року заступниця дирек-

тора місцевого центру Марина Цісар взяла 

участь у телепрограмі «З перших уст» на те-

леканалі «Перший Подільський» та 

розповіла як і де на Хмельниччині грома-

дянам допомагають вирішувати  питання 

правового характеру та  безкоштовно захи-

щають інтереси вразливих категорій осіб у 

судах, а також з якими питаннями най-

частіше звертаються жителі області до  місцевого центру. Детально тут - 

https://bit.ly/3dImWji 

07 січня 2021 року на сторінках само-

стійного інтернет ЗМІ Старокостянтинівщи-

ни «УНАС.NEWS» розміщено матеріал на 

тему: «Верховна Рада відтермінувала 

обов’язкові касові апарати для ФОПів». 

https://bit.ly/3dImWji
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13 січня 2021 року в ефірі Старокостянтинівської районної радіокомпанії 

озвучено консультацію на тему: «Верховна Рада відтермінувала обов’язкові ка-

сові апарати для ФОПів». 

12 січня 2021 року на офіційному веб-

сайті Теофіпольської районної державної ад-

міністрації, з метою підвищення правової ку-

льтури населення, фахівцями відділу «Теофі-

польське бюро правової допомоги» опубліко-

вано матеріал на тему: «Стягнення аліментів 

на дитину».   

 

15 січня 2021 року у газеті «Життя Ста-

рокостянтинівщини» опубліковано матеріал 

на тему: «З 16 січня 2021 року мова обслуго-

вування споживачів – українська». 

 

 

18 січня 2021 року на сторінках самос-

тійного інтернет ЗМІ Старокостянтинівщини 

«УНАС.NEWS» фахівці Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги консультують на 

тему: «Аліменти 2021: чи збільшиться розмір 

виплат на дитину?». 

 

 21 січня 2021 року року в щотижневій газе-

ті “Життя Теофіпольщини” фахівці відділу «Теофі-

польське бюро правової допомоги» опубліковано 

консультаційний матеріал на тему: «Хто має право 

на безоплатну вторинну правову допомогу». 

 

29 січня 2021 року в газеті «Життя Ста-

рокостянтинівщини» опубліковано виступ ди-

ректора місцевого центру Олександра Петлю-

ка тему: «Безоплатна правова допомога - це 

поєднання сучасних правових знань та нави-

чок роботи з клієнтом». 

 

08 лютого 2021 року на офіційному веб-

сайті виконавчого комітету Старокостянтинів-

ської міської ради фахівці місцевого центру ін-

формують на тему: «Що таке безоплатна право-

ва допомога?» 
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08 та 09 лютого 2021 року на сторінках самостійного інтернет ЗМІ Ста-

рокостянтинівщини «УНАС.NEWS» розміщено консультаційні матеріали на 

теми: «Коли потрібна медична довідка в садочок після тимчасової відсутності 

дитини?» та «Що треба знати про кібербулінг?».  

 

09 лютого 2021 року на офіційному 

веб-сайті Теофіпольської селищної ради, з ме-

тою підвищення правової обізнаності насе-

лення, фахівчиня відділу «Теофіпольське бю-

ро правової допомоги» опублікувала консуль-

таційний матеріал на тему: «Лікарняний під 

час відпустки: права і гарантії працівника». 

 

12 лютого 2021 року у газеті «Життя 

Старокостянтинівщини» опубліковано матеріал 

фахівчині відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатьної правової допомоги на тему: 

«Вийти з конфлікту і зберегти стосунки». 

 

25 лютого 2021 року на сторінках са-

мостійного інтернет ЗМІ Старокостянтинів-

щини «УНАС.NEWS» фахівці Старокостян-

тинівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги кон-

сультують на тему: «Чи можуть підлітки за-

конно працевлаштовуватися?». 

 

04 березня 2021 року у газетах «Актуально для подолян» та «Прибузька 

зоря» опубліковано матеріал на тему: «Учасники бойових дій звільняються від 

сплати земельного податку».  
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 04 березня 2021 року на сторінках 

правового клубу PRAVOKATOR розмі-

щено матеріал, підготовлений заступни-

цею начальника відділу правопросвітни-

цтва та надання безоплатної правової до-

помоги на тему: «PRO мистецтво ін-

терв’ювання клієнта: як навчитись ефек-

тивно слухати і чути». 

  

16 березня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет ЗМІ Старокостянти-

нівщини «УНАС.NEWS» розміщено консу-

льтаційний матеріал на тему: «Якщо робо-

тодавець «забув» вас розрахувати». 

 

В березні 2021 року на офіційних веб-сайтах органів місцевого самовря-

дування на території юрисдикції Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою залучення громадян 

до волонтерської діяльності системи БПД розміщено ряд оголошень.  

 

 На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи працівників та адвокатів, залучених до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на офіційному веб-сайті Координаційного центру 

з надання правової допомоги та сторінці Регіонального центру у соціальній ме-

режі Facebook   

 

25 січня 2021 року опубліковано успішну справу, де юристка Красилів-

ського бюро правової допомоги Тетяна Мельничук допомогла жінці, яка само-

тужки виховує маленького сина, через суд стягнути з чоловіка кошти на своє 

утримання.  Детально тут - https://bit.ly/3msARxR 

30 березня 2021 року опубліковано успішну справу, у якій справедливос-

ті для клієнтки щодо компенсації вартості украденого, домоглася юристка Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Олександра Боровик. Детально тут - https://bit.ly/3s3iwZy 

31 березня 2021 року опубліковано успішну справу, де юристка Краси-

лівського бюро правової допомоги довела в суді, що, попри помилку в імені по 

батькові, атестат про закінчення училища належить її клієнтові. Відтак він зміг 

оформити пенсію за віком. Детально тут - https://bit.ly/3wv1VkN 

https://bit.ly/3msARxR
https://bit.ly/3s3iwZy
https://bit.ly/3wv1VkN
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На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-

ги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Старокостян-

тинівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги здійснювалося підтримання в актуальному стані, попередньо розміщених 

консультацій на платформі “WikiLegalAid”.   

 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено та взято участь у наступних заходах:  
 

 З 25 січня 2021 року фахівчиня відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проходить навчальний он-

лайн-тренінг “Запобігання дискримінації та 

протидія злочинам на ґрунті ненависті”. З ме-

тою отримання навичок розуміння поняття мо-

ви ворожнечі, злочину на ґрунті ненависти; різ-

ниці між сексуальною орієнтацією та гендер-

ною ідентичністю, а також між міфами та сте-

реотипами і знання про відповідну судову практику в цій галузі. Юристка за 

допомогою навчального курсу отримає інструменти, які допоможуть при вияв-

ленні конкретної ситуації дискримінації в контексті кризи Covid-19, проводити 

оцінку ситуації, згідно з тестом та визначати питання балансу між обмеженням 

та користуванням правами людини. 

29 березня 2021 року директор місцевого 

центру Олександр Петлюк та начальниця відді-

лу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами 

провели робочу зустріч із адвокатами, які нада-

ють послуги в системі безоплатної вторинної 

правової допомоги. Під час зустрічі учасники 

обговорили зміни в законодавстві, що регулює питання оплати послуг та відш-

кодування витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної правової допо-

моги. Принагідно, розглянули актуальні питання, які виникають у адвокатів під 

час надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адмініст-

ративних справах.  

 29 березня 2021 року заступниця дирек-

тора місцевого центру взяла участь у онлайн-

вебінарі на тему: «Електронна трудова книжка: 

що треба знати керівнику», організованого та 

проведеного Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області. 
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[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

З метою розвиток мережі незалежних провайдерів, налагодження 

підтримки та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу 

до БПД проведено робочі зустрічі та наради з сільськими головами, головами 

територіальних громад та керівниками держаних органів, які були передбачені 

у Плані роботи на І квартал 2021 року та інші заходи, які працівниками були 

виконанні позапланово:  
 

З метою зміцнення партнерських відносин, 

популяризації системи безоплатної правової до-

помоги, надання правової інформації про зміни в 

законодавстві України, 14 січня 2021 року, дире-

ктор Олександр Петлюк ініціював та провів робо-

чу зустріч із завідувачем відділу з питань регулю-

вання земельних відносин виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентиною 

Тарасюк. Під час зустрічі сторони обговорили 

особливості запровадження ринку землі у 2021 

році та питання реалізації проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське го-

сподарство». Олександр Петлюк зазначив, що ме-

тою діяльності системи безоплатної правової допомоги у рамках даного проєк-

ту є захист прав власників земель, землекористувачів та територіальних громад; 

роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджа-

тися своєю землею; гарантування допомоги у судовому захисті порушених прав 

з питань земельних відносин.  

 16 січня 2021 року директор Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександр Петлюк провів робочу зустріч із 

керівником Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Старокостянти-

нівської міської ради, Юрієм Коржуком. 

Співпраця з центром надання адміністратив-

них послуг є вкрай важливою та актуальною, 

бо він є місцем концентрації різнорідних пос-

луг, які населення отримує від органів влади. Принагідно сторони обговорили 

питання щодо функціонування дистанційного пункту консультування в примі-

щенні ЦНАПу під час карантину, проаналізували питання з якими звертаються 

громадяни та способи їх вирішення.  
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18 січня 2021 року заступниця нача-

льника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги прове-

ла зустріч із директоркою Старокостянтинів-

ського міського Кризового центру, Аллою 

Васьковецькою, темою якої стали процесуа-

льні аспекти участі Кризового центру у су-

довому розгляді справ щодо домашнього на-

сильства. В майбутньому це забезпечить як-

найкращий захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства. З ко-

лективом Кризового центру проведено інформаційну правову бесіду, де обго-

ворили можливості надання правової допомоги постраждалим від домашнього 

насильства у справах щодо розірвання шлюбу, стягнення аліментів на дітей або 

на користь іншого з подружжя при наявності достатніх правових підстав, стяг-

нення із кривдника моральної та матеріальної шкоди тощо. 

Система безоплатної правової допомо-

ги – надійний спосіб захисту прав та свобод 

людини, під такою назвою 26 січня 2021 ро-

ку відбулася робоча зустріч директора міс-

цевого центру Олександра Петлюка із керів-

ником громадської організації “Старокостя-

нтинівська міськрайонна організація товари-

тсва Червого Хреста України” Зоєю Скакун. Очільник місцевого центру наго-

лосив на тому, що можливість отримати безоплатну юридичну консультацію 

мають усі громадяни, а у разі необхідності категорії громадян, визначені стат-

тею 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Учасниками зустрічі також обговорено 

напрямки співпраці у 2021 році. 

29 січня 2021 року заступниця дирек-

тора місцевого центру провела робочу зу-

стріч із начальником Центру надання адміні-

стративних послуг Юрієм Коржуком. Зу-

стріч мала на меті налагодження партнерсь-

ких відносин, обмін досвідом і питання щодо 

функціонування дистанційного пункту кон-

сультування в приміщенні ЦНАПу, який ре-

організовано в наслідок утворення територі-

альної громади на Старокостянтинівщині. 

Того ж дня фахівцями відділу “Краси-

лівське бюро правової допомоги” спільно з 

працівниками Красилівського районного 

відділу ДРАЦС Центрально-Західного між-

регіонального управління Міністерства юс-

тиції проведено робочу зустріч, темою для 

обговорення якої стало надання безоплатної 

правової допомоги особам ромської націона-
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льності. Фахівцями бюро наголошено, що право на безоплатну правову допо-

могу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, 

іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує 

додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову 

допомогу.  

05 лютого 2021 року з метою нала-

годження співпраці в напрямку надання 

правової допомоги жителям Миролюб-

ненської сільської територіальної громади 

заступницею директора проведено робочу 

зустріч із сільським головою Олегом Мо-

скалюком. Обговорено порядок надання 

безоплатної правової допомоги окремими 

категоріями громадян та окремо наголо-

сили, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Сторони досягли домовленостей щодо консолідації зусиль у 

напрямку забезпечення доступу жителів Миролюбненської сільської територіа-

льної громади до безоплатної правової допомоги та закріпили це у Меморанду-

мі про співпрацю. 

 

18 лютого 2021 року головним спе-

ціалістом відділу «Теофіпольське  бюро 

правової допомоги» проведено робочу зу-

стріч із соціальними партнерами на базі 

Теофіпольської районної філії Хмельни-

цького обласного  центру зайнятості на 

тему: «Доступ до безоплатної правової 

допомоги та можливості її отримання 

соціально незахищеними верствами насе-

лення». Метою робочої зустрічі є організація та проведення профорієнтаційної 

роботи серед учнівської молоді та активізація співпраці соціальних партнерів 

щодо вирішення актуальних проблем профорієнтації молоді, яка навчається. 

 

24 лютого 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” разом з начальником 

Красилівської районної філії Хмельниць-

кого обласного центру зайнятості Окса-

ною Римарчук проведено робочу зустріч, 

за результатами якої укладено договір про 

співпрацю між Красилівською районною 

філією Хмельницького обласного центру зайнятості та Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою 

забезпечення роботи дистанційного консультативного пункту. 
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17 березня 2021 року в приміщенні 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайня-

тості за участю представників органів вла-

ди, соціальних партнерів, роботодавців, в 

рамках профорієнтаційного проєкту «Ус-

пішна молодь – успішна громада», відбу-

лось засідання круглого столу на тему: 

«Соціальне партнерство як важлива скла-

дова організації ефективної профорієнтаційної роботи з населенням». Участь у 

засіданні взяла заступниця директора місцевого центр, яка поінформувала про 

результати спільної профорієнтаційної роботи з молоддю та особами, що пере-

бувають на обліку в центрі зайнятості. По закінченню заходу учасники внесли 

пропозиції до проєкту рекомендацій щодо організації комплексної профорієн-

таційної роботи з населенням. 

18 березня 2021 року заступницею 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” проведено робочу зу-

стріч із старостою Веселівського старос-

тинського округу Валерієм Шевчуком, де 

обговорили питання порядку надання без-

оплатної правової допомоги для жителів 

старостинського округу та наголошено, 

які категорії громадян, визначенні статтею 

14 Закону України “Безоплатну правову допомогу” мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Того ж дня з метою сприяння та ро-

зширення інтеграції первинної і вторинної 

безоплатної правової допомоги на рівні 

територіальних громад шляхом налаго-

дження та розгортання співпраці між сис-

темою БПД та органами місцевого самов-

рядування в напрямку надання правової 

допомоги жителям територіальної громади 

заступницею директора Старокостянти-

нівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч із сільським 

головою Юрієм Соломіним. Обговорено порядок надання безоплатної правової 

допомоги окремим категоріям громадян та окремо наголошено, які категорії 

громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Сторони досягли домовленостей щодо консолідації зусиль у напрямку забезпе-

чення доступу жителів Староостропільської сільської територіальної громади 

до безоплатної правової допомоги та закріпили це у Меморандумі про співпра-

цю.  
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 24 березня 2021 року з метою нала-

годження співпраці та проведення виїзних 

консультувань працівниці місцевого центру 

поспілкувалися зі старостою Стецьківського 

старостинського округу Старокостянтинів-

ської міської територіальної громади Васи-

лем Кирилюком. Під час зустрічі обговоре-

но основні положення земельної реформи в 

Україні, акцентовано увагу на тому, що з 1 липня 2021 року право власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів 

можуть набувати виключно громадяни України. Наприкінці зустрічі роз’яснено 

порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги власникам земель-

них ділянок. 

 26 березня 2021 року фахівцями від-

ділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено робочу зустріч із начальни-

ком Красилівського районного відділу 

управління Державної міграційної служби 

України в Хмельницькій області 

В’ячеславом Габельчуком на тему: “Проти-

дія та запобігання дискримінації за расовою ознакою”. Під час зустрічі учасни-

ки обговорили та визначили основні шляхи протидії проявам расової дискримі-

нації, а також обговорено питання забезпечення в українському суспільстві 

прав громадян, в тому числі біженців та осіб, які потребують додаткового захи-

сту. 

 
 

 

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

тягом  І кварталу 2021 року Старокостянтинівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 17 пунктів 

консультування на базі сільських рад територіальних громад  та забезпечено 

роботу 31 дистанційного пункту консультування в центрах зайнятості, уста-

новах пробації та інших установах:  

 

06 січня 2021 року відбувся дистан-

ційний пункт доступу до правової допомоги 

засудженими до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, які перебувають на облі-

ку в Старокостянтинівському міськрайон-

ному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області. 

Заступниця директора місцевого центру, у 

зв’язку з карантинними обмеженнями, провела консультування під відкритим 

небом. Первинну правову допомогу у вигляді юридичних консультацій отрима-

ли четверо громадян з питань трудового, спадкового та цивільного права. Після 

часу консультування для присутніх, проведено інформаційну бесіду на тему: 

“Право на безоплатне отримання земельної ділянки”. 
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21 січня 2021 року фахівчиня відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомоги» 

провели в Skype-режимі прийом громадян 

щодо надання правової допомоги для жите-

лів с. Червона Дубина, що на Теофіпольщи-

ні. 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 господарст-

во в Україні» 28 січня 2021 року виїзний 

прийом громадян на базі Волицького старо-

стинського округу Красилівської міської те-

риторіальної 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 те-

матичну бесіду на тему земельної реформи в Україні. Учасники обговорення 

дізналися, як знайти вільну земельну ділянку та присвоїти їй кадастровий но-

мер, а також як успадкувати земельну ділянку.  

03 лютого 2021 року у Красилові гро-

мадян, які перебувать на обліку в Красилів-

ському районному секторі філії Державної 

установи “Центр пробації” у Хмельницькій 

області, консультували фахівці Красилівсь-

кого бюро правової допомоги. До юристів 

зверталися щодо проблем із цивільного, сі-

мейного та адміністративного права. Прина-

гідно фахівці відділу інформували громадян, 

про те, що консультації можна отримати за-

телефонувавши за безкоштовним номером системи БПД 0-800-213-103 або за 

допомогою мобільного додатку «Безоплатна правова допомога».  

09 лютого 2021 року головним спеціа-

лістом відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» забезпечено роботу дистан-

ційного консультативного пункту громадян 

на базі Центру надання адміністративних по-

слуг Теофіпольської селищної ради з метою 

розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та можливості її отримання соціа-

льно незахищеними верствами населення. За 

консультаціями з правових питань до фахів-

чині бюро звернулися троє громадян. Питання, з якими зверталися громадяни 
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стосувалися порядку оформлення спадщини за законом, порядку реєстрації 

права власності на житло, порядку розірвання договору оренди земельної діля-

нки, якщо орендар не виплачує орендну плату. 

11 лютого 2021 року фахівці відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” 

здійснили виїзд до Корчівського старос-

тинського округу Антонінської селищної 

територіальної громади, де провели право-

просвітницький захід для жителів села на 

тему «Зміни щодо обігу земель сільського-

сподарського призначення» та зазначили, 

що з 1 липня 2021 року запроваджується ринок землі в Україні. Фахівці бюро 

повідомили, що відповідно до законодавства, запровадження ринку землі в 

Україні передбачається у два етапи. На першому скасовується дія мораторію на 

продаж землі сільськогосподарського призначення для громадян України, а 

другий етап починається з 1 січня 2024 року, коли право на купівлю землі 

отримають юридичні особи. Задля отримання консультацій з правових питань 

до юристів бюро звернулися вісім мешканців села.  

11 лютого 2021 року заступник нача-

льника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги за-

безпечила роботу дистанційного консульта-

тивного пункту громадян в приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Старокостянтинівсь-

кої міської ради. За отриманням правових 

консультацій звернулись двоє громадян, які 

отримали роз'яснення норм чинного зако-

нодавства з питань щодо порядку зняття з реєстрації місця проживання та по-

рядку отримання грошової компенсації за неотримане житло військовослужбо-

вцем. Під час роботи дистанційного пункту розповсюджено інформаційні бук-

лети на правову тематику. 

16 лютого 2021 року головним спеці-

алістом відділу “Красилівське бюро право-

вої допомоги” з метою забезпечення роботи 

дистанційного консультативного пункту на 

базі Красилівської районної філії Хмельни-

цького обласного центру зайнятості для 

отримання правових консультацій до фахі-

вця бюро звернулись чотири громадянина. Питання стосувались, зокрема, тру-

дового, сімейного та цивільного права. Традиційно на завершення заходу юрис-

том відділу повідомлено про право громадян на безоплатну правову допомогу 

та порядок реалізації цього права, також ознайомлено присутніх з мобільним 

додатком “Безоплатна правова допомога”. 
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18 лютого 2021 року фахівці відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги”, у 

рамках реалізації проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», у Заставківському 

старостинському округу Красилівської 

міської територіальної громади провели 

правопросвітницький захід на тему: «Зе-

мельна реформа в Україні». Юристи повідомили, що метою реформи є забезпе-

чення реалізації конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю 

власністю та розповіли про особливості здійснення купівлі-продажу земельних 

ділянок після набрання, 1 липня 2021 року, чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення». По завершенню заходу всі бажаючі мали 

можливість отримати консультації та роз’яснення з правових питань в рамках 

роботи мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги. До юристів звернулись семеро громадян.  

24 лютого 2021 року мобільний кон-

сультаційний пункт для мешканців Сахно-

вецького старостинського округу провели 

фахівчині місцевого центру. Юристками 

місцевого центру надано безоплатну пер-

винну правову допомогу для восьми гро-

мадян. Під час спілкування з місцевими 

жителями юристки надали консультації з 

питань земельного законодавства та спад-

кового права, на що вони отримали юридичні роз’яснення та алгоритм дій в 

конкретній ситуації. З метою підвищення рівня правової обізнаності сільського 

населення у сфері земельних відносин працівники місцевого центру провели 

правопросвітницький захід ”Земельна реформа: як діятиме відтепер ринок зем-

лі”.  

03 березня 2021 року фахівчині Ста-

рокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги консультували жителів Веснян-

ського старостинського округу Старокос-

тянтинівської міської територіальної гро-

мади. З правовими питаннями до юристок 

центру звернулися п'ятеро громадян, які 

отримали консультації та роз’яснення чин-

ного законодавства щодо порядку приватизації земельної ділянки, порядку оці-

нки землі, отримання інформації про вільні земельні ділянки, а також порядку 

визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Юристки роз-

повіли про основні зміни в законодавстві про ринок землі, зокрема, зосередили 

увагу на етапах запуску ринку землі в Україні та порядку набуття права власно-

сті на земельні ділянки за цивільно-правовими договорами. 
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10 березня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро пра-

вової допомоги” з метою забезпечення ро-

боти дистанційно консультативного пунк-

ту юристом проведено консультування 

громадян на базі Красилівської районної 

філії Хмельницького обласного центру за-

йнятості. Задля отримання консультацій до 

юриста звернулися чотири громадянина, 

питання громадян стосувались зокрема 

цивільного, трудового, земельного та сімейного права.  Юристом відділу роз-

повсюджено буклети, які містять правову інформацію щодо отримання безо-

платної правової допомоги. 

 

18 березня 2021 року мобільний 

консультаційний пункт для мешканців 

Староостропільської сільської територіа-

льної громади провели фахівчині Староко-

стянтинівського місцевого центру з надан-

ня безоплатної вторинної правової допо-

моги. Прийом громадян здійснювався на 

базі Староостропільської сільської ради. 

Юристками місцевого центру надано безоплатну первинну правову допомогу 

для чотирьох громадян. Під час спілкування з місцевими жителями юристки 

системи БПД надавали консультації з питань земельного законодавства, сімей-

ного та цивільного права, на що вони отримали юридичні консультації та алго-

ритм дій в конкретній ситуації. 

 

24 березня 2021 року фахівчині міс-

цевого центру консультували жителів 

Стецьківського старостинського округу. За 

консультаціями та роз’ясненнями чинного 

законодавства здебільшого із земельних 

питань до юристок центру звернувся шес-

теро громадян. Мешканців старостинсько-

го округу цікавили питання порядку укла-

дення договору оренди землі, оформлення 

права власності на нерозподілені (невит-

ребувані) земельні ділянки (паї), даруван-

ня земельної ділянки, підстави відмови у 

затвердженні проекту землеустрою, норми 

безоплатної передачі земельної ділянки у 

власність громадян, а також питання порядку надання соціальних послуг. Для 

жителів округу юристки провели правопросвітницький захід на тему “Ринок 

землі: що треба знати про новий закон?”, під час якого розповіли присутнім про 

суть земельної реформи та основні зміни в законодавстві про ринок землі.  
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25 березня 2021 року головним спеціа-

лістом відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» здійснювався прийом, в Skype-

режимі, з надання правової допомоги та юри-

дичних консультацій для жителів с. Гаврилів-

ка Теофіпольської селищної територіальної 

громади. До працівника бюро звернулися троє 

громадян щодо сімейного, адміністративного 

та спадкового права. Юристкою бюро надано 

безоплатну первинну правову допомогу для громадян, а також було роз’яснено 

алгоритм отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 31 березня 2021 року фахівчинею від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» забезпечено роботу дистанційного консу-

льтативного пункту громадян на базі Теофі-

польської районної філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятост. За консультацією з 

правових питань до фахівчині звернулися троє 

громадян, яких цікавили питання сімейного, 

трудового та адміністративного права. Пра-

цівницею відділу надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 

Під час проведених консультаційних пунктів поширено інформаційні ма-

теріали про роботу Старокостянтинівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та доведено до відома порядок звернення 

для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В Старокостянтинів-

ському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови для доступу громадян 

до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Доступ до електронних 

сервісів Мін'юсту надано 16 громадянам.  
 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою,  

інноваційною, ефективною 

 

На виконання завдання щодо розвитку людських ресурсів, в тому числі 

пулу юристів місцевого центру для виконання функції представництва, 

підвищення ефективності діяльності МЦ, підвищення професійного рівня та 

кваліфікації працівників центру проведено та взято участь у наступних 

заходах:  
 

15 січня 2021 року директором, Оле-

ксандром Петлюком, проведено оперативну 

нараду з працівниками місцевого центру 

про підсумки роботи Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги за 2020 рік 

та обговорено завдання на 2021 рік. За ре-

зультатами проведення оперативної наради 
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вирішено забезпечити якісну та ефективну діяльність відділів місцевого центру; 

покращення роботи щодо інформування громадян про послуги системи безо-

платної правової допомоги, використовуючи ЗМІ та інші можливості; якісне 

надання безоплатної вторинної правової допомоги працівниками місцевого 

центру. 

12 лютого 2021 року директором, 

Олександром Петлюком, проведено операти-

вну нараду з працівниками місцевого центру 

про роботу Старокостянтинівського місцево-

го центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги зі зверненнями громадян 

та обговорено стан роботи місцевого центру 

у напрямку представництва інтересів громадян при наданні безоплатної вто-

ринної правової допомоги штатними працівниками. Того ж дня для працівників 

місцевого центру заступницею директора проведено внутрішнє навчання на те-

му «Декларування 2021 року». 

12 березня 2021 року директором, 

Олександром Петлюком, проведено операти-

вну нараду з працівниками місцевого центру 

про стан забезпечення контролю за вчасним 

виконанням працівниками місцевого центру 

наказів та доручень Координаційного центру 

з надання правової допомоги, Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги у Хмельницькій області та 

обговорено стан роботи відділу організації надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та роботи з її надавачами. Того ж дня для працівників місцевого 

центру проведено внутрішнє навчання на тему «Спеціальні обмеження, встано-

влені Законом України «Про запобігання корупції». 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 04 січня по 31 березня 2021 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1024 звернення клієнтів. Для 859 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 165 громадян подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

132 рішення про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 10 

доручень адвокатам та 123 – штатним працівникам для складення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. 

Прийнято 1 рішення про відмову в наданні БВПД. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в І кварталі 2021 року 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенапра-

влень до 

інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

493 373 120 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

162 159 3 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

369 327 42 0 

 Разом по МЦ 1024 859 165 0 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративного — 225 (22%),  

сімейного — 151 (14,8%), 

земельного — 127 (12,4%),  

іншого цивільного — 127 (12,4%), 

соціального забезпечення — 92 (9%),  

житлового — 86 (8,4%), 

спадкового — 75 (7,3%),   

трудового — 75 (7,3%), 

з інших питань — 44 (4,3%), 

з питань виконання судових рішень — 21 (2%), 

договірного — 1 (0,1%). 

медичного — 0 (0 %), 
 



36 

 

Діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

 
 

 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 595 

(58,1%); від 18 до 35 років — 260 (25,4%); понад 60 років — 167 (16,3%); до 18 

років — 2 (0,2%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 539 (52,6%), а 

від жінок — 485 (47,4%),  
 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від:  

  ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 108 (81,2%),  

  малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) — 12 (9%),  

  осіб з інвалідністю — 5 (3,8%),  

  осіб, які постраждали від домашнього насильства — 5 (3,8%), 

  дітей — 2 (1,5%), 

  особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною — 1 (0,7%). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 
 

 
 

 

Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого центру з надання 

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

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД 

 

 
 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

звітний період: 

● забезпечено роботу 17 мобільних пунктів, в тому числі в режимі онлайн 

та забезпечено діяльність 31 дистанційного пункту доступу до безоплатної пра-

вової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунк-

тів склала 167 особа, в тому числі 80 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 87 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 61 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 65 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 53 інформаційних матеріали з питань надання БВПД. 

● надано 16 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в І кварталі 2021 року 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

17/80 18/87 5 65 16 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/17 5/17 1 12 2 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

5/31 6/25 2 20 5 

 


