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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 ІІІ кварталу 2021 року Старокостянтинівським  міс-

цевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі —  

місцевий центр), Теофіпольським та Красилівським бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницькі заходи у навчальних загальноосвітніх закладах, 

зокрема: 
 

14 липня 2021 року фахівчи-

ні Старокостянтинівського місцево-

го центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги заві-

тали до дітей, які відпочивають в 

дитячому оздоровчому таборі для 

відпочинку “Калинівка”. Дітей 

ознайомили з видами послуг, які 

надає система безоплатної правової 

допомоги та нагадали про основні права (право на життя, освіту, охорону здо-

ров’я, ім’я та громадянство, отримання інформації, відпочинок та інші) та 

обов’язки дитини. Набуті знання табірчани закріпили під час участі у правових 

іграх, вікторинах, розгадуваннях правових кросвордів. Діти надзвичайно відпо-

відально підійшли до виконання інтелектуальних завдавань, показавши своє за-

цікавлення до отримання нових знань. Так, у межах правових вікторин, діти ді-

зналися, що права дітей в Україні регулюються Конституцією України, Сімей-

ним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства», Цивільним 

кодексом України та іншими нормативними актами. Пам’ятні подарунки, свят-

кові кульки та паспорти прав дитини отримали всі учасники правової віктори-

ни. Детальніше: https://bit.ly/3iWDA21  

 

19 серпня 2021 року фахівці 

відділу “Красилівське бюро право-

вої допомоги” на базі Центральної 

бібліотеки Красилівської міської ра-

ди відвідали засідання кіноклубу 

“DocudaysUA”. Під час якого здійс-

нено перегляд та обговорення філь-

му “Автомайдан”, показ якого приу-

рочено до Дня Незалежності України. Після перегляду фільму разом з учасни-

ками заходу - діти із закладу “Школа Польської мови”, обговорили тему прав та 

обов’язків людини, взаємодії громадянина з органами державної влади та орга-

нами місцевого самоврядування. 

 

https://bit.ly/3iWDA21
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02 вересня 2021 року працівника-

ми Красилівського бюро правової допо-

моги для учнів 7 та 6 класів Красилівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 проведено 

правопросвітницький захід на тему: “За-

побігання та протидія булінгу в навчаль-

них закладах”. Юристи відділу повідоми-

ли школярам, що таке булінг, які його 

ознаки та види, хто може стати жертвою 

булінгу. Юристи наголосили на головно-

му правилі – не залишатися з проблемою 

булінгу наодинці, а говорити про про-

блему з тим, кому довіряєш: батькам, 

старшим братам та сестрам, вчителю, шкільному психологу, або ж зателефону-

вати на дитячу «гарячу телефонну лінію» 116-117 або єдиний номер безоплат-

ної правової допомоги: 0-800-213-103. 

 

07 вересня 2021 року, перебуваю-

чи у сільській місцевості, фахівчині Тео-

фіпольського бюро правової допомоги 

завітали до  Шибенської ЗОШ I-IIІ ступе-

нів, де провели інформаційно-

пізнавальну лекцію із старшокласниками. 

Під час правової лекції підлітків поінфо-

рмовано про відповідальність неповнолі-

тніх та можливий алгоритм дій, якщо затримала поліція. Школярам презенто-

вано до показу анімаційний фільм «Ти і поліція», завданням якого є навчити ді-

тей старшого шкільного віку поводитись з поліцією в рамках закону і вміти за-

хищати свої права.  

 

09 вересня 2021 року працівники 

Красилівського бюро правової допомоги 

відвідали Яворівецьку ЗОШ І-ІІ ступе-

нів, де для учнів 7-9 класів проведели 

правопроствітницький захід  на тему: 

“Запобігання та протидія булінгу в шкі-

льному середовищі”. Школярі дізналися, 

що таке булінг, які його види, в яких фо-

рмах може проявлятися цькування та яка відповідальність чекає на булера.  
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10 вересня 2021 року фахівчиня від-

ділу «Красилівське бюро правової допомо-

иг» зі школярами Антонінського ліцею 

з’ясовувала, що таке булінг і в яких фор-

мах він може проявлятися: фізичний, пси-

хологічний, економічний. Розмірковували 

також про різницю між цькуванням і зви-

чайним конфліктом. Про права дітей роз-

повіли того ж дня вихованцям Антонінсь-

кої спеціальної школи, у якій навчаються 

діти з особливими освітніми потребами. 

Які основні права мають діти, куди слід 

звертатись у разі їх порушення, які обов’язки покладено на неповнолітніх та 

яку відповідальності передбачено для них за порушення законів – ці та інші пи-

тання розглянули під час заходу. Детальніше: https://bit.ly/3DBl3Qz  

 

15 вересня 2021 року юристки міс-

цевого центру провели правопросвітниць-

кий захід для учнів 7-8 класів Вишнопіль-

ського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - до-

шкільний навчальний заклад” під назвою 

“Безпека в школі: як реагувати на цькуван-

ня?”. У форматі кінопоказу та обговорення 

школярі з'ясували, що називається булін-

гом, в яких формах проявляється цькуван-

ня, як його розпізнавати та що робити в ситуації з булінгом. Особливу увагу 

дітей акцентовано на відповідальності за вчинення цього виду насильства. 

22 вересня 2021 року на тему “Бу-

лінг. Як протидіяти шкільному насильст-

ву” говорила фахівчиня відділу правопрос-

вітництва та надання безоплатної правової 

допомоги з учнями 7-9 класів Росолівець-

кого ліцею. Школярі активно долучалися 

до розмови, відповідали на запитання та 

виконували завдання. З ліцеїстами розглянуто види та ознаки булінгу, основні 

ознаки такої форми агресії та причини її виникнення. Увагу учнів зосередили і 

на відповідольності, яка передбачена за факт вчинення булінгу. Школярам на-

дано цінні поради: як вберегтися від булінгу та як діяти, якщо стали його жерт-

вою. Юристки Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги нагадали, куди звертатись у разі цькування. Дета-

льніше: https://bit.ly/3BC3bVa  

https://bit.ly/3DBl3Qz
https://bit.ly/3BC3bVa
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Того ж дня  заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання без-

оплатної правової допомоги представила 

локацію “Твоє право” на інформаційно-

просвітницькому заході “Успішна молодь 

— успішна громада” для учнів Староостро-

пільської сільської територіальної громади. 

Під час відвідування  локації місцевого 

центру школярі дізналися про свої права та 

обов’язки, мали змогу відгадати правовий 

кросворд та відповісти на питання з право-

вої вікторини. Після спілкування діти 

отримали розмальовки, карти “Права дити-

ни” та буклети з інформацією про систему БПД. Принагідно для учнів 11 класу 

Староостропільського НВО “Дошкільний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, гімназія” проведено урок-лекцію на тему “Права дитини передбачені 

законодавством у сфері праці”, під час якого школярі дізналися про трудові 

права неповнолітніх, пільги, гарантовані законом для працюючих громадян, які 

не досягли вісімнадцятирічного віку, а також обмеження для роботодавців, які 

використовують працю неповнолітньої особи.  

28 вересня 2021 року про відповіда-

льність неповнолітніх говорили фахівцями 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги»  з  учнями 9 класу Базалійської за-

гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Під 

час заходу учнів поінформовано про види 

відповідальності неповнолітніх, з якого віку 

настає адміністративна та кримінальна від-

повідальність. Також школярам повідомле-

но, у яких випадках здійснюється адмініст-

ративне затримання неповнолітніх та які 

заходи можуть застосовуватись до неповнолітніх. Школярам наводилися різні 

приклади, на які вони намагалися дати правову оцінку та спільно із юристками 

шукали шляхи їх вирішення. 

30 вересня 2021 року фахівчиня відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги провела правовий урок для 

учнів 8 класу Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 на тему: “Кіднепінг: шо це?”. 

Здобувачі освіти дізналися, що кіднепінг - це 

приховане або відкрите, можливо шляхом об-

ману, заволодіння дитиною з подальшим об-

меженням її фізичної свободи. Школярам по-

яснили мету такого явища - збагачення та на-

жива, адже дитину можуть використати для 

трансплантації органів, зайняття жебрацтвом, 
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примусової праці, насильницького усиновлення, для отримання викупу від сім’ї 

тощо. Дітям надано поради, як не стати жертвою такого викрадення. 
 

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: 
 

21 липня 2021 року начальниця 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги долучи-

лась до участі у проведенні профінфор-

маційного семінару для учасників бойо-

вих дій, який проводився на базі Старо-

костянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайня-

тості. Фахівчиня центру роз'яснила актуальні питання, які турбують учасників 

бойових дій. Розповіла про пільги, передбачені Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також висвітлила проблемні 

питання, які виникають у даної категорії громадян та способи їх вирішення. По 

завершенню заходу, усі бажаючі отримали змістовні відповіді на свої запитан-

ня, а також інформаційні матеріали з адресою та контактними даними Староко-

стянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

23 липня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” спільно з провідним 

фахівцем профорієнтаційного відділу ак-

тивної підтримки безробітніх Красилів-

ської районної філії Хмельницького об-

ласного центру зайнятості Оленою Полі-

щук проведено правопросвідтницький 

захід для безробітних на тему: “Безопла-

тна правова допомога”. Під час заходу 

юрист відділу проінформував учасників заходу про поняття та види правової 

допомоги, різницю між первинною та вторинною правовою допомогою, як реа-

лізувати право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

30 липня 2021 року, заступниця 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» взяла участь у про-

веденні спільного профінформаційного 

семінару для безробітних осіб. Семінар 

проводився членами клубу «Правова абе-

тка» на базі Теофіпольської районної фі-

лії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Протидій у торгівлі 

людьми». Метою заходу стало скоординованість дій суб’єктів соціальної робо-
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ти щодо інформування громадян про небезпеку потрапляння у ситуацію торгів-

лі людьми, коли вони погоджуються на сумнівні вакансії та надто привабливі 

умови праці. Спеціалісткою бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що 

забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу. По завершенню 

семінару, за консультаціями з правових питань до фахівчині звернулися шість 

громадян, які отримали роз'яснення з питань адміністративного, спадкового, 

житлового, цивільного права. 

11 серпня 2021 року заступницею 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомо-

ги для мешканців Великочернятинського 

старостинського округу, які перебувають 

на обліку в Старокостянтинівській міськ-

районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості як безробітні, проведе-

но правопросвітницькій захід на тему: “Легальна зайнятість – гарантія захисту 

трудових прав”. Під час зустрічі юристка наголосила, що працевлаштування у 

правовому полі є важливим фактором для кожної працюючої особи, від якого 

залежить розмір майбутнього пенсійного забезпечення, соціальний захист у разі 

втрати роботи, оплата періоду хвороби, право на відпустку та гідні умови праці. 

Фахівчиня місцевого центру також роз’яснила, що право на безоплатну правову 

допомогу – гарантована Конституцією можливість для кожної людини отрима-

ти безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії 

осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у передбачених законом 

випадках. 

Вакцинація в умовах пандемії: право 

чи обов’язок? Про це розповіла фахівчи-

ня Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  21 вересня 2021 ро-

ку для безробітних, які перебувають на 

обліку в Старокостянтинівській 

міськрайонній філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Правопросвітницький захід проведено за участі працівників Регіонального 

центру з надання безоплатної воринної правової допомоги у Хмельницькій об-

ласті. Під час заходу юристка місцевого центру зазначила, що перш за все пот-

рібно розуміти, що вакцинуватися чи ні може вирішити лише сама людина, 

змусити її до цього ніхто не має права, але якщо особа працює за спеціальніс-

тю, яка передбачає постійний контакт зі значною кількістю людей, то цілком 

логічно, що роботодавець і суспільство може вимагати, аби така людина була 

вакцинована. Також фіхівчиня відмітила про обов’язок громадяни України пік-

луватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших гро-

мадян. По завершенню бесіди для учасників заходу роз’яснено порядок отри-

мання безоплатної правової допомоги. 
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23 вересня 2021 року начальником 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги», для осіб, які перебувають на об-

ліку як безробітні на базі Теофіпольської 

районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості спільно із головним 

спеціалістом центру зайнятості Оленою 

Хрустальовою, проведено семінар. Спіл-

кувалися на тему: «Порядок рийняття на роботу та умови звільнення з роботи». 

Крім цього,  працівницею бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що 

забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу.  

24 вересня 2021 року начальник 

відділу правопросвітництва та надання бе-

зоплатної правової допомоги долучилась 

до участі у проведенні профінформаційно-

го семінару для учасників бойових дій, 

який проводився на базі Старокостянти-

нівської міськрайонної філії Хмельницько-

го обласного центру зайнятості за участі 

начальника відділу активної підтримки безробітних Лілії Суходольської. Фахів-

чиня центру розповіла про актуальні питання, які турбують учасників бойових 

дій, детально зупинившись на питанні стягнення середнього заробітку за час за-

тримки розрахунку при звільненні для осіб, які проходили військову службу. 

Юристка роз'яснила про перелік правових послуг, та порядок їх отримання осо-

бами, які мають статус учасників бойових дій та особами, на яких поширюється 

дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-

ту”. По завершенню заходу, усі бажаючі отримали змістовні відповіді на свої 

запитання та отримали  інформаційні матеріали з адресою та контактними да-

ними Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 
 

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

трудових колективах та для громадян у територіальних громадах, працівни-

ками Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено правопросвітницькі заходи, а саме:  
 

 05 липня 2021 року головна спеці-

алістка відділу правопросвітництва та на-

дання  безоплатної  правової  допомоги 

провела правопросвітницький захід для 

трудового колективу Старокостянтинівсь-

кого управління Державної казначейської 

служби України Хмельницької області на 

тему: “Що таке безоплатна правова допо-

мога та як її отримати?”. Фахівчиня центру роз’яснила членам колективу про 

можливість одержання безоплатної правової допомоги, які є її види та яким ка-

тегоріям населення вона надається. Принагідно юристка порушила тему сімей-
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них правовідносин. Зокрема, коротко зазначила характеристики законодавства, 

що регулюють сімейні відносини та визначення поняття і ознак сім’ї. Також 

вказала, що з 1 липня 2021 року підвищено прожитковий мінімум, у зв’язку з 

чим збільшився і мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей. 

12 липня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” проведено правопро-

світницький захід на тему «Права та га-

рантії прав захисту викривачів корупції» 

для трудового колективу централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді та спо-

рту Красилівської міської ради. Юрист бюро повідомив, що права викривачів 

корупції відображаються у статті 53 Закону України “Про запобігання коруп-

ції”, а також наголосив, що викривач який повідомив про корупційний злочин, 

грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять 

тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працезда-

тних осіб, установленого законом на час вчинення злочину має право на вина-

городу. А ще зауважив, що такі особи, відповідно до Закону України «Про без-

оплатну правову допомогу», мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

14 липня 2021 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допо-

моги для мешканців Красносільського 

старостинського округу, в межах проєк-

ту “Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство”, 

провела правопросвітницький захід на тему “Відкриття ринку землі: що варто 

знати власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення”. Під 

час заходу громадяни мали нагоду дізнатися про нововведення у законодавстві 

стосовно купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призна-

чення, зокрема, таких важливих аспектів, як ціна продажу, порядок проведення 

розрахунків за договором, загальна площа земельних ділянок сільськогосподар-

ського призначення, яку може придбати у власність громадянин та інше. 

21 липня 2021 року юристка міс-

цевого центру взяла участь в правопрос-

вітницькому заході у якості експерта при 

перегляді та обговоренні документально-

го фільму “Рахую дні, рахую роки” в ре-

жимі онлайн на платформі Zoom, органі-

затором якого виступив Старокостянти-

нівський міськрайонний сектор філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. Під час заходу 

фахівчиня місцевого центру зробила акцент на фільм з юридичної точки зору, а 

саме зупинилася на Законі України “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-
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лування”. Фахівчиня відмітила, що діти, позбавлені батьківського піклування 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Детальше: 

https://bit.ly/3BP9C7i  

 

28 липня 2021 року юристка відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги для жителів Пеньківсь-

кого старостинського округу  провела пра-

вопросвітницький захід на тему “Як реалі-

зувати своє право на продаж земельної ді-

лянки?”, під час якого розповіла селянам 

про суть земельної реформи та основні змі-

ни в законодавстві про ринок землі. 

04 серпня 2021 року головна спеціалістка відділу правопросвітництва та 

надання  безоплатної  правової допомоги провела правопросвітницький захід 

для трудового колективу Старокостянтинівського відділу ДРАЦС на тему: “За-

хист прав ромської національної меншини в Україні”. Фахівчиня центру від-

значила, що серед значних проблем ромсь-

кого народу - відсутність ідентифікаційних 

документів, ускладнений доступ до освіти, 

медицини, соціальних послуг та працевлаш-

тування, а також стигматизацію та дискри-

мінацію. В період пандемії коронавірусу 

представники ромської національності ста-

ли найбільш вразливою групою населення, 

адже перепоною у доступі до медичних по-

слуг стає відсутність документів, які підтверджують особу. Принагідно юрист-

ка центру роз’яснила порядок звернення за правовою допомогою. 

 10 серпня 2021 року юристка відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги взяла участь у якості ек-

сперта при перегляді та обговоренні доку-

ментального фільму «Домашні ігри», в ре-

жимі онлайн на платформі Zoom. Перегляд 

фільму організовано психологом Хмельни-

цького районного сектору №7 філії Держав-

ної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області Олександром Рябовим 

за допомогою онлайн-кіноклубу DocudaysUA. В заході взяли участь районні 

сектори Державної установи “Центр пробації” з Хмельницької, Херсонської, 

Запорізької та Житомирської областей, а це 37 працівників пробації. Відвідали 

захід і клієнти пробації: шестеро дорослих та четверо неповнолітніх. Після 

перегляду фільму учасники заходу обговорили проблеми, які порушені автор-

кою стрічки “Домашні ігри” Алісою Коваленко, а саме: у яких ситуаціях люди-

на найближча до конфлікту із законом, що штовхає людей на правопорушення, 

як можна цьому запобігти і яка роль суспільства у запобіганні злочинів. Дета-

льніше: https://bit.ly/3mO0ppR  

https://bit.ly/3BP9C7i
https://bit.ly/3mO0ppR
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11 серпня 2021 року заступницею 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” для трудового колек-

тиву Красилівського районного відділу 

Держгеокадастру в Хмельницькій області 

проведено правопросвітницький захід на 

тему “Земельна реформа в Україні”. Під 

час проведення заходу обговорено пи-

тання щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам сільськогос-

подарського призначення, адже наявність кадастрового номеру необхідна умова 

для ефективного регулювання земельних відносин. Відтак, належне оформлен-

ня земельної ділянки з присвоєнням кадастрового номеру є необхідним для 

продажу землі, її дарування та вчинення інших правочинів. Принагідно для 

державних кадастрових реєстраторів повідомлено про право громадян щодо 

отримання безоплатної правової допомоги.  

 

 26 серпня 2021 року головна спе-

ціалістка відділу правопросвітництва та 

надання  безоплатної  правової  допомоги 

провела лекцію під відкритим небом для 

трудового колективу Територіального 

центру соціального обслуговування (на-

дання соціальних послуг) виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради на тему: «Безоплатна правова допомога. Порядок її отримання”. Фахівчи-

ня центру роз’яснила присутнім про можливість одержання безоплатної право-

вої допомоги, яким категоріям населення вона надається та які є види безоплат-

ної правової допомоги. Роз’яснено, які правові послуги можна отримати в міс-

цевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Принагідно 

юристка центру розповіла про можливості довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

31 серпня 2021 року заступницею 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено правопро-

світницький захід із спеціалістами відділу 

освіти, молоді та спорту Теофіпольської 

селищної ради на тему: «Запобігання та 

протидія булінгу в навчальних закладах». 

Під час заходу обговорено, де найчастіше 

відбувається булінг, який повинен бути 

контроль з боку дорослих, куди звертатися жертві булінгу та яка відповідаль-

ність передбачена за цькування. Юристка бюро зазначила, що жоден випадок 

насильства або цькування і жодну скаргу не можна залишати без уваги. Реакція 

має бути негайною (зупинити бійку, припинити знущання) та більш суворою 

при повторних випадках агресії.  
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З метою підвищення рівня правових 

знань та налагодженню партнерських від-

носин 09 вересня 2021 року заступниця 

директора Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги провела для керів-

ників будинків культури Старокостянти-

нівської міської територіальної громади 

правопросвітницький захід на тему: “Кон-

ституційне право громадян України  на бе-

зоплатну правову допомогу”. Фахівці ку-

льтури, працюючи в сільській місцевості, постійно контактують з жителями 

своїх населених пунктів, тому важливо кожному з таких працівників знати про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги, аби донести найбільшій 

кількості людей про це право. Присутнім роз'яснено, що звернувшись до місце-

вого центру, громадяни можуть отримати юридичні консультації, допомогу в 

складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуа-

льних) та в отриманні доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. 

Присутнім роз’яснено, що отримати безоплатну вторинну правову допомогу, на 

відміну від первинної, мають право лише окремі категорії осіб, визначені Зако-

ном з урахуванням двох критеріїв – критерію малозабезпеченості та належності 

до тих категорій осіб, для яких законами закріплено право на безоплатну пра-

вову допомогу. 

 10 вересня 2021 року, щоб забезпе-

чити рівний доступ до правової інформації 

та правової допомоги мешканцям віддале-

них населених пунктів, фахівці Красилів-

ського бюро правової допомоги відвідали 

селище Антоніни. На базі Антонінської 

селищної ради під час зустрічі з трудовим 

колективом спеціаліст бюро розповів про 

досягнення в роботі за 5 років, поінформу-

вав про проєкти «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господар-

ство» та «Волонтер БПД», які реалізують-

ся системою безоплатної правової допомо-

ги. Фахівці бюро відвідали також місцеву 

спеціальну школу для дітей з особливими потребами. А відтак, запросили до 

розмови педагогів та інших працівників Антонінської спеціальної школи. Тема 

цієї зустрічі – «Права та обов’язки осіб при проведення профілактичних щеп-

лень». Як зазначив юрист Красилівського бюро правової допомоги, згідно зі 

статтею 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на без-

печні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані ві-

дповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я навколиш-

ніх, довкілля. Детальніше: https://bit.ly/3DBl3Qz 

https://bit.ly/3DBl3Qz


14 

 

 22 вересня 2021 року з метою підви-

щення рівня поінформованості громадян 

стосовно відкриття ринку землі, фахівчині 

місцевого центру організували та провели 

тематичну бесіду для жителів села Росолівці 

на тему «Законодавчі зміни у сфері земель-

них правовідносин». Достатньо актуальним 

було роз’яснення щодо порядку відчуження 

земельних ділянок та порядку внесення змін 

до договору оренди землі, адже більшість 

жителів сільської місцевості мають у власності земельні частки (паї), які здають 

в оренду. Серед місцевих жителів розповсюджено інформаційні буклети на 

правову тематику.  

 

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, протягом ІІІ кварталу 2021 року юристами місцевого центру прове-

дено вуличні інформування жителів сіл Волиця-Польова та Шибена, селищ Ба-

залія та Теофіполь Теофіпольської селищної територіальної громади.  
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З громадянами спілкувалися про їх права, способи їх захисту та розпо-

всюджено інформаційні буклети з роз'ясненнями чинного законодавства. Пере-

січним громадянам роз’яснювали питання реалізації права на безоплатну пра-

вову допомогу та при необхідності надавали детальні правові роз’яснення. 

Працівники вручали громадянам друковані матеріали на правову тематику. 

 

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: 

 

27 серпня 2021 року до відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” 

завітав представник громадської органі-

зації “Ветерани війни та учасники анти-

терористичної операції Патріоти Краси-

лівщини” Володимир Михалюк, з яким 

фахівчинею бюро проведено робочу зу-

стріч. Темою розмови стало питання недоотримання разової грошової допомоги 

до 5 травня, передбаченої Законом України “Про статус ветеранів війни, гаран-

тії їх соціального захисту”. Також обговорили інші проблемні актуальні питан-

ня правового захисту військовослужбовців, серед яких — виділення земельних 

ділянок, надання відпусток, медичне забезпечення учасників АТО та бойових 

дій, звільнення з військової служби, розірвання контрактів тощо. По завершенні 

зустрічі для користування членами громадської організації надано інформаційні 

буклети з актуальними правовими роз’ясненнями. 

 

14 вересня 2021 року  заступни-

цею начальника  відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової 

допомоги організовано та  проведено 

для військовослужбовців зі статусом 

учасника бойових дій правопросвітни-

цький захід на тему: “Соціальні гарантії 

учасників АТО та членів їх сімей в 

Україні”. Під час заходу ветерани війни 

дізнались, які види пільг передбачені законодавством та умови їх призначення. 

Зокрема, присутніх цікавили питання стосовно пільг з оплати житлово-

комунальних послуг, медичного та санаторно-курортного обслуговування, ви-

ділення земельних ділянок та отримання матеріальної допомоги учасниками 

АТО. Також військовослужбовців поїнформовано про умовами та порядок 

отримання службових житлових приміщень та можливість їх подальшої прива-

тизації.  
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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:  

 

 05 липня 2021 року заступником 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» проведено консульту-

вання громадян на базі Теофіпольського 

районного сектору філії Державної устано-

ви «Центр пробації» у Хмельницькій обла-

сті проведено робочу зустріч з інспектора-

ми районного сектору пробації на тему: 

«Захист конституційних прав та свобод 

людини і громадянина». Під час зустрічі 

обговорили шляхи співпраці та координації 

зусиль обох структур щодо комплексного надання безоплатної правової допо-

моги особам.  

31 серпня 2021 року заступницею 

начальника відділу “Красилівське бюро 

правової допомоги” проведено робочу зу-

стріч із керівником Хмельницького район-

ного сектору №5 філії Державної установи 

“Центр пробації” у Хмельницькій області 

В’ячеславом Філіпчуком. Обговорили шля-

хи співпраці та координації обох структур 

щодо комплексного надання безоплатної правової допомоги особам, які засу-

джені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі та які перебувають на 

обліку в територіальних підрозділах пробації, створення умов для безумовного 

виконання принципу доступності безоплатної правової допомоги. За результа-

тами проведеної зустрічі дійшли спільної думки щодо об’єднання зусиль задля 

зміцнення та поширення у суспільстві впевненості у можливості отримання по-

вноцінного, дієвого, кваліфікованого, безоплатного правового захисту; прове-

дення спільних правопросвітницьких заходів з питань підвищення правової сві-

домості громадян, захисту їхніх прав, надання правових консультацій, забезпе-

чення доступу до вторинної правової допомоги засуджених осіб. 

 01 вересня 2021 року начальниця 

відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами, з метою створення рівних мо-

жливостей для доступу до правосуддя осіб, 

засуджених до покарання без позбавлення 

волі, провела робочу зустріч зі старшим ін-

спектором Хмельницького районного сек-

тору №7 філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області Юрієм Мушинським, з яким поспілкувалася 
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на тему «Відповідальність за вчинення домашнього насильства: законодавчі 

зміни». 

  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Старокостянтинівським місцевим центром здійснено комплекс заходів щодо 

висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, зокрема:  

 

 06 липня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ Старокостян-

тинівщини “УНАС.NEWS” опубліковано 

матеріал, підготовлений заступницею на-

чальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

на тему: «Що робити, коли сусіди парку-

ють авто на дитячому майданчику?».  

Детальніше: https://bit.ly/3rGJOGx  

08  та 09 липня 2021 року в щотижневій газеті “Життя Теофіпольщини” 

фахівчинею відділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» та на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ м. Старокостянтинів «Старкон.City» опубліковано 

консультаційний матеріал на тему: «Збільшився розмір прожиткового мінімуму: 

на що це вплинуло». 

 

12 липня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет ЗМІ Старокостян-

тинівщини “УНАС.NEWS” розміщено 

консультаційний матеріал на тему: “Уча-

сники дорожнього руху несуть відповіда-

льність за свої дії та бездіяльність”.  

 

Крім того, цього  ж дня, на офіційних вебсайтах органів місцевого само-

врядування опубліковано результативні показники роботи Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за І 

півріччя 2021 року. 

https://bit.ly/3rGJOGx
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27 липня 2021 року на офіційно-

му веб-сайті Теофіпольської селищної 

ради, з метою підвищення правової обі-

знаності населення, фахівчинею відділу 

«Теофіпольське бюро правової допомо-

ги» опубліковано матеріал на тему: «Ві-

дповідальність за несплату аліментів».   

 

 

28 липня 2021 року на офіційних 

вебсайтах Антонінської громади та Щи-

борівської територіальної громади фахів-

цями Красилівського бюр правової допо-

моги розміщено інформаційний матеріал 

приурочений до відзначення щорічно в 

Україні 30 липня Всесвітнього дня боро-

тьби з торгівлею людьми. 

 

02 та 03 серпня 2021 року на офі-

ційних вебсайтах органів місцевого са-

моврядування на території юрисдикції 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та на сторінках са-

мостійного інтернет-ЗМІ Старокостян-

тинівщини “УНАС. NEWS” опублікова-

но матеріал, підготовлений заступницею 

директора місцевого центру на тему: «Хто має прибирати прибудинкову тери-

торію біля приватних будинків?». 

 

05 серпня 2021 року в щотижневому 

виданні м. Старокостянтинів – газета 

«Наше місто», опубліковано консульта-

ційний матеріал на тему: «Що робити як-

що незаконно відключили газ?». 

 

 

 

19 серпня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ м. Старокос-

тянтинів «Старкон.City» опубліковано 

матеріал на тему: «Особливості дару-

вання земельної ділянки сільськогоспо-

дарського призначення».  Детальніше: 

https://bit.ly/3DCz8y6  

https://bit.ly/3DCz8y6
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25 серпня 2021 року на офіційно-

му вебсайті Антонінської громади фахів-

ці Красилівського бюро правової допо-

моги інформують громадян про Порядок 

укладання шлюбу із засудженою особою. 

 

 

03 вересня 2021 року на сторінках газети 

«Життя Старокостянтинівщини» опубліковано 

матеріал, підготовлений фахівчинею відду пра-

вопросвітництва та надання безоплатної право-

вої допомоги, на тему: «Настання нещасного 

випадку з дитиною у начальному закладі: що 

робити батькам?». 

 

09 вересня 2021 року на сторінках газе-

ти «Життя Теофіпольщини» фахівчинею Тео-

фіпольського бюро правової допомоги опублі-

ковано матеріал «5 років плі-о-пліч з людьми» 

приурочений до 5-ї річниці відкриття бюро 

правової допомоги. 

 

20 вересня 2021 року на офіційно-

му вебсайті Миролюбненської сільської 

територіальної громади, з метою реаліза-

ції проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське госпо-

дарство», розміщено консультаційний ма-

теріал на тему: «Що таке Державний зе-

мельний кадастр?». 
 

 

 23 вересня 2021 року у місцевій газеті 

Красилівщини «Красилівський вісник» опуб-

ліковано матеріал, підготовлений головним 

юристом відділу «Красилівське бюро правової 

допомоги на тему: «Безоплатна правова до-

помога: що це таке та де отримати?» 

 

27 вересня 2021 року на сторінках 

самостійного інтернет-ЗМІ м. Старокостян-

тинів «Старкон.City» опубліковано матеріал 

на тему: «Що таке булінг та коли настає 

кримінальна відповідальність».  
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28 вересня 2021 року на офіційних вебсайтах органів місцевого самовря-

дування на території юрисдикції Красилівського бюро правової допомоги опу-

бліковано інформаційний матеріал про кіднепінг — термін, який використову-

ють для опису викрадання дітей. 

  

З метою підвищення обізнаності громадян про існування бюро правової 

допомоги та популяризації їх функцій проведено тематичні заходи з нагоди 5-

річчя утворення відділів бюро правової допомоги, зокрема: 

 

30 серпня 2021 року з нагоди 5-

річчя відкриття відділу “Красилівське бю-

ро правової допомоги” працівники бюро 

на базі Красилівської районної філії Хме-

льницького обласного центру зайнятості 

провели круглий стіл із трудовим колек-

тивом центру зайнятості, які у свою чергу, 

є партнерами бюро правової допомоги не 

один рік. Під час заходу обговорено проблемні аспекти надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також проаналізували питання із якими найчас-

тіше звертаються громадяни до Красилівського бюро правової допомоги. При-

нагідно фахівці відділу розповіли присутнім про свої досягнення та поділилися 

результатами роботи. На завершення заходу обговорено аспекти подальшої 

співпраці з Красилівською районною філією Хмельницького обласного центру 

зайнятості. 

01 вересня 2021 року до п’ятої річ-

ниці створення відділу “Красилівське бю-

ро правової допомоги” фахівці відділу до-

лучились до виїзного інформаційно-

просвітницького заходу, який відбувся на 

центральній площі м. Красилів. Фахівці 

бюро спільно з партнерами – Красилівська 

районна філія Хмельницького обласного 

центру зайнятості у рамках проєкту “Успішна молодь - успішна громада” інфо-

рмували громадян про переваги офіційного працевлаштування. Юристи надали 

відповіді на хвилюючі питання громадян. Принагідно громадянам роз'яснено 

їхні права щодо отримання безоплатної правової допомоги,  а також наголоше-

но на тому, що звернувшись до бюро правової допомоги, кожен мешканець те-

риторіальної громади може отримати безкоштовні консультації з правових пи-

тань та скористатися електронними сервісами Мін’юсту. 
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03 вересня 2021 року на базі Тео-

фіпольського бюро правової допомоги, з 

нагоди ювілею створення бюро проведе-

но засідання «круглого столу» на тему: «5 

років пліч-о-пліч з людьми». Фахівчині 

Теофіпольського бюро правової допомо-

ги, за участі волонтера БПД Лілії Яковчук 

та партнерів - Центр надання соціальних 

послуг, служба у справах дітей, ЦНАП, 

сектор пробації, підбили підсумки за 5 

років діяльності бюро правової допомоги 

на Теофіпольщині. На захід запрошено і 

тих, хто працювали в бюро раніше.  В хо-

ді засідання обговорено роботу бюро пра-

вової допомоги за п’ять років. Так, з 01 вересня 2016 року до бюро звернулися 

понад 5 тисяч клієнтів, які отримали юридичні консультації щодо вирішення 

своїх складнощів у правовий спосіб. З них близько 300 громадян отримали вто-

ринну правову допомогу. Правопросвітницьку роботу, як і інші види діяльнос-

ті, фахівці бюро здійснюють разом з партнерськими установами та організація-

ми, кількість яких щороку збільшується. Учасники заходу ще раз переконалися, 

що пріоритетом бюро були, є і будуть захист прав людини, забезпечення досту-

пу до правосуддя соціально незахищених верств населення, а також сприяння 

підвищенню рівня правової культури та правової обізнаності громадян, їх дос-

тупу до правової інформації. Вирішено спільними зусиллями продовжувати 

правопросвітницьку роботу в сфері захисту прав людини. Детальніше: 

https://teofipol-gromada.gov.ua/news/1630932344/  

 

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   

30 серпня 2021 року опубліковано успішну справу заступниці начальни-

ка відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Олек-

сандра Боровик, яка домоглася через суд зобов’язати АТ «Хмельницькгаз» без-

оплатно обладнати лічильник для обліку спожитого газу в квартирі мешканки 

багатоквартирного будинку безкоштовно. Детально тут - https://bit.ly/3uZ5e38 

21 вересня 2021 року опубліковано успішну справу, у якій розірвати 

шлюб з чоловіком-кривдником допомогла юристка Старокостянтинівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги олександра 

Боровик. Детально тут - https://bit.ly/3iPgGJM 

28 вересня 2021 року опубліковано успішну справу, у якій завдяки юрис-

тці місцевого центру Олександрі Боровик, із заробітку атовця –  клієнта Старо-

костянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, не стягуватимуть кошти на підставі виконавчого напису нотаріуса.  

Детально тут - https://bit.ly/2X5CXeS 

https://teofipol-gromada.gov.ua/news/1630932344/
https://bit.ly/3uZ5e38
https://bit.ly/3iPgGJM
https://bit.ly/2X5CXeS
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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:  
 

 27 липня 2021 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомо-

ги взяла участь у онлайн вебінарі на за-

прошення Старокостянтинівського місь-

кого Кризового центру. Вебінар стосува-

вся впровадження корпоративних полі-

тик до родин, а також політик та програм 

корпоративної соціальної відповідальності, включаючи ті, що спрямовані на 

попередження насильства. Під час вебінару розглянули переваги впровадження 

корпоративної політики у відповідь на гендерне насильство, а також одну з 

найкращих міжнародних практик та моделей, впроваджених однією з ведучих 

мереж готелів, а саме — надання особам, що постраждали від насильства у сім‘ї 

тимчасового притулку у готелі. 

29 липня 2021 року працівники 

Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги пройшли тренінг 

«Профілактика професійного вигорання». 

Як врятуватися від вигорання і стресу на 

роботі розповів  психолог Старокостян-

тинівського міськрайонного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» у Хмельницькі об-

ласті Олександр Рябов. Під час тренінгу за допомогою практичних вправ учас-

ники розбірали феномен "професійного вигорання", його причини та наслідки, 

а також визначили шляхи його профілактики та подолання. 

09 серпня 2021 року начальниця 

відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з 

її надавачами провела робочу зустріч із 

адвокатами, які надають послуги в сис-

темі безоплатної вторинної правової до-

помоги. Під час зустрічі учасники обго-

ворили порядок видання доручень адво-

катам. В свою чергу, фахівчиня місцево-
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го центру роз'яснила присутнім, що адвокати залучаються місцевим центром 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги для представництва ін-

тересів свідків та потерпілих у кримінальних провадженнях, а також для надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги у немалозначних справах. Під час 

призначення адвоката місцевим центром враховуються його спеціалізація, дос-

від роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь. Розпо-

діл справ між адвокатами здійснюється за адміністративно-територіальними 

одиницями, в межах яких адвокати згідно з умовами контракту зобов’язуються 

надавати безоплатну вторинну правову допомогу. При цьому місцевим центром 

забезпечується черговість призначення адвокатів та рівномірність розподілу 

справ між ними.  

29 вересня 2021 року заступниця начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Олександра Боровик взяла участь у 

семінарі - робочій зустрічі “Розробка Плану спільних дій з розбудови місцевої 

системи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовле-

ному насильству” в межах проєкту Фонду ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) в Україні “Міста і громади, вільні від домашнього насильства”.  

Під час зустрічі спільно із представниками відділу поліції, управління 

освіти, служби у справах дітей, Управління соціального захисту населення ви-

конавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, директором Старокос-

тянтинівського міського Кризового центру розробили проєкт “Плану спільних 

дій в напрямку забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання 

домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства”. Крім того були 

розроблені проєкти спільних дій в наступних напрямках: захист і підтримка по-

страждалих осіб, запобігання та профілактика  домашнього насильства та ген-

дерно зумовленого насильства, притягнення кривдника до відповідальності та 

зміна його поведінки. Поряд із розробкою проєктів, проведено оцінку роботи 

системи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовле-

ному насильству, визначили зони розвитку системи у громаді. 

 

 З метою забезпечення підвищення кваліфікації та розвитку працівників 

місцевого центру, які надають безоплатну правову допомогу, протягом звітного 

періоду з 01.07.2021 р. по 30.09.2021 р. працівники Старокостянтинівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги брали 

участь у навчальних вебінарах з правових питань, організованих Координацій-

ним центромз надання правової допомоги та мережею правових клубів 

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

реалізації своїх прав 

 

З метою розвитку мережі незалежних провайдерів, налагодження 

підтримки та співпраці з партнерами,  провайдерами для розширення доступу 

до БПД проведено робочі зустрічі та наради з сільськими головами, 

старостами, головами територіальних громад та керівниками держаних 

органів, які були передбачені у Плані роботи на ІІІ квартал 2021 року та інші 

заходи, які працівниками були виконанні позапланово:  
 

 14 липня 2021 року заступниця на-

чальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги з 

метою налагодження співпраці в напрямку 

надання правової допомоги жителям Крас-

носільського старостинського округу про-

вела робочу зустріч із старостою округу 

Миколою Кримловим. Під час зустрічі по-

годили майбутню співпрацю із старостинським округом в напрямку надання 

правової допомоги мешканцям села. Завершили зустріч передачею в користу-

вання громади друкованих матеріалів на правову тематику. 

 22 липня 2021 року фахівцями від-

ділу “Красилівське бюро правової допомо-

ги” проведено виїзний консультаційний 

пункт доступу до безоплатної правової до-

помоги на базі Манівецького старостинсь-

кого округу Красилівської міської терито-

ріальної громади, де принагідно юристами 

проведено робочу зустріч із старостою 

Анатолієм Лямець. Під час зустрічі старості надано методичні рекомендації 

стосовно надання безоплатної правової допомоги громадянам. Фахівці заува-

жили, що юридичні консультації та роз’яснення надаються усім особам, а вто-

ринна правова допомога, представництво інтересів громадян у суді, в першу 

чергу надається соціально вразливим групам населення. 

Того ж дня на тему «Права та 

обов’язки ув’язнених та засуджених осіб» 

заступниця начальника відділу «Теофі-

польське бюро правової допомоги» спілку-

валася із працівниками Сектору поліцейсь-

кої діяльності №1 відділу поліції № 2 Хме-

льницького РУП ГУНП в Хмельницькій 

області. Під час заходу обговорювалися 

питання щодо правового становища 

ув’язнених та засуджених, які тримаються 

у слідчих ізоляторах та які основні обов'язки ув’язнених та засуджених. В ході 

заходу фахівчиння бюро поінформувала присутніх про права громадян на безо-

платну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави і порядок 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги та зазначила категорії осіб, 

які мають право на таку допомогу. Принагідно проведено робочу зустріч із на-

чальником Сектору поліцейської діяльності №1 підполковником поліції Олек-

сандром Памарчуком та домовлено про подальшу співпрацю у проведенні спі-

льних інформаційно-роз’яснювальних заходів. 

З метою проведення спільних заходів 

спрямованих на протидію упередженому 

ставленню до осіб, які належать до ромської 

національної меншини та осіб, які потре-

бують додаткового захисту, 04 серпня 2021 

року, директор місцевого центру Олек-

сандр Петлюк ініціював та провів робочу 

зустріч із керівницею Старокостянтинівсь-

кого відділу ДРАЦС Марією Мартинюк. В 

ході зустрічі сторони обговорили, що найгострішою проблемою є те, що вна-

слідок правової необізнаності у багатьох представників ромської громади від-

сутні документи, що посвідчують особу, особливо це є актуальним для жінок. В 

подальшому така ситуація часто призводить до неможливості документувати й 

дітей, отримати роботу, зареєструвати майно тощо. В свою чергу Олександр 

Петлюк зазначив, що важливою є широка інформаційна кампанія, адже дуже 

часто свої проблеми громадяни навіть не ідентифікують як правові.  

З метою вирішення проблемних пи-

тань, з якими звертаються громадяни до мі-

сцевого центру і шляхи їх вирішення у пра-

вовому полі, 05 серпня 2021 року, дирек-

тор Олександр Петлюк провів робочу зу-

стріч із начальником Старокостянтинівсь-

кого районного відділу державної виконав-

чої служби Центрально-Західного міжрегі-

онального управління Міністерства юстиції 

(м. Хмельницький) Віталієм Лукашуком. Учасники заходу у контексті роботи 

виконавчої служби обговорили одне з найактуальніших питань сьогодення, що 

торкається багатьох сімей – забезпечення належної виплати аліментів. Зокрема, 

директор місцевого центру зазначив, що однією з основних категорій питань, з 

якими звертаються громадяни до місцевого центру питання, що стосуються ви-

плат та стягнення заборгованості по аліментах на утримання дітей.  

05 серпня 2021 року фахівці відділу 

«Красилівське бюро правової допомоги» 

провели робочу зустріч із керівницею Кра-

силівського районного відділу Управління 

Державної міграційної служби України у 

Хмельницькій області Наталією Обертин-

ською на тему: «Захист прав ромської наці-

ональної меншини в Україні». Під час робочої зустрічі обговорено правовий 

статус представників ромської національної меншини, який визначено у міжна-

родному та національному законодавстві України. Юристами відділу зазначено, 
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що надання безоплатної первинної правової допомоги гарантується усім осо-

бам.  

11 серпня 2021 року на базі Вели-

комацевицького старостинського округу 

фахівчині Старокостянтинівського місце-

вого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги провели тема-

тичну бесіду для трудового колективу 

старостинського округу на тему «Ринок 

землі. Умови обігу земель сільськогоспо-

дарського призначення». По завершенню 

заходу, з метою налагодження співпраці в напрямку надання правової допомоги 

жителям Великомацевицького старостинського округу, проведено робочу зу-

стріч із старостою Андрієм Кот. Обговорено порядок надання безоплатної пра-

вової допомоги окремим категоріями громадян та досягли домовленостей щодо 

консолідації зусиль у напрямку забезпечення доступу жителів старостинського 

округу до безоплатної правової допомоги.  

18 серпня 2021 року головним спеціаліс-

том відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” базі Центру надання адміністративних по-

слуг Красилівської міської ради. проведено ро-

бочу зустріч із керівником ЦНАП Ігорем Ярмо-

ленком. В ході робочої зустрічі обговорено про-

блемні питання, з якими звертаються малозахи-

щені верстви населення та налогоджено роботу 

щодо перенаправлення клієнтів до бюро, адже 

налагоджена співпраця між установами сприя-

тиме якнайкращому захисту прав та інтересів 

громадян. 

07 вересня 2021 року заступниця директора місцевого центру на базі 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостян-

тинівської міської ради, ініціювала і провела робочу зустріч з керівником 

управління Олександром Афанасьєвим та 

трудовим колективом з числа керівників 

відділів управління культурної політики 

та ресурсів, де розповіла про практику 

роботи місцевого центру в напрямі на-

дання безоплатної правової допомоги со-

ціально незахищеним верствам населення 

та зауважила, що усі громадяни України, незалежно від їх матеріального стано-

вища можуть безоплатно отримати юридичні консультації та роз’яснення. При-

сутніх також поінформовано про види безоплатної правової допомоги та кате-

горії суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Об-

говорено і тематику проведення правопросвітницьких заходів для подальшої 

організації спільних проєктів. 
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 Того ж дня фахівчинею відділу «Те-

офіпольське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч із старостою села 

Шабена Теофіпольської селищної терито-

ріальної громади Володимиром Петруком з 

метою налагодження співпраці в організа-

ції (виїзних) пунктів консультування та до-

сягнення домовленості щодо направлення, 

за можливості, громадян до бюро. Старосту 

ознайомлено з роботою Теофіпольського 

бюро правової допомоги та видами послуг, які можна отримати безоплатно. 

 17 вересня 2021 року директор Оле-

ксандр Петлюк ініціював та провів робочу 

зустріч із начальницом управління земель-

них ресурсів виконавчого комітету Старо-

костянтинівської міської ради Валентиною 

Тарасюк. Під час зустрічі сторони обгово-

рили особливості запровадження ринку зе-

млі у 2021 році та питання реалізації проє-

кту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Олександр Петлюк зазначив, що метою діяльності системи безоплатної право-

вої допомоги у рамках даного проєкту є захист прав власників земель, землеко-

ристувачів та територіальних громад; роз’яснення громадянам механізмів і 

процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею; гарантування до-

помоги у судовому захисті порушених прав з питань земельних відносин. По 

завершенню сторони домовились про співпрацю у напрямку посилення право-

вої обізнаності громадян у сфері земельних відносин шляхом проведення кон-

сультуванння та правопросвітницьких заходів. 

 
 

 

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

тягом  ІІІ кварталу 2021 року Старокостянтинівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 19 пун-

ктів консультування на базі сільських рад, старостинських округів  територі-

альних громад та забезпечено роботу 32 пунктів консультування в центрах за-

йнятості, установах пробації та інших установах:  

 

08 липня 2021 року головним спеці-

алістом відділу “Красилівське бюро право-

вої допомомоги” на базі Дружненського 

старостинського округу  проведено виїзний 

консультаційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги. Консультації з 

питань трудового, адміністративного, сі-

мейного,  цивільного та земельного права 

отримали шість громадян. Для присутніх мешканців села проведено також пра-

вопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні». Присутніх 
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ознайомлено з важливими змінами у сфері земельних правовідносин. Юрист 

бюро розповів про особливості здійснення купівлі-продажу земельних ділянок 

після 1 липня 2021 року.  

14 липня 2021 року фахівчині відді-

лу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги забезпечили 

роботу виїзного консультаційного пункту 

для мешканців Красносільського старос-

тинського округу. Під час консультування 

юристки місцевого центру надали безо-

платну первинну правову допомогу для 

шести громадян. Мешканці громади цікавилися такими питаннями, як-от: по-

рядок продажу земельної частки (паю), зміна умов договору оренди земельної 

частки (паю), спадкування за законом та за заповітом, оформлення права влас-

ності на земельну ділянку, виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пе-

нсіонера. 

15 липня 2021 року юристка Старокос-

тянтинівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги забез-

печила роботу консультаційного пункту на базі 

Старокостянтинівського міського Кризового 

центру для осіб, які постраждали від домаш-

нього насильства. Під час роботи пункту кон-

сультування за консультацією звернулася осо-

ба, яка цікавилася питаннями захисту від не-

правомірних дій кривдника у ситуації домаш-

нього насильства. Відвідувачці надана інфор-

мація щодо підстав видачі термінового забо-

ронного припису та обмежувального припису стосовно кривдника, детально 

роз‘яснено перелік можливих обмежень, які встановлюються для кривдників 

відносно постраждалих. 

21 липня 2021 року, в рамках роботи 

консультаційного пункту, в с. Ординці Хмель-

ницького району заступником начальника від-

ділу «Теофіпольське бюро правової допомоги» 

проведено прийом громадян з надання право-

вої допомоги та юридичних консультацій. Під 

час спілкування з місцевими жителями за кон-

сультаціями звернулися шестеро громадян з 

питань земельного законодавства: встановлен-

ня меж земельної ділянки, приватизації земельної ділянки для ведення особис-

того селянського господарства, а також питання стосувалися порядку отриман-

ня субсидії, порядку оформлення спадщини за законом, порядку виселення ко-

лишнього члена сім'ї. В рамках реалізації програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» юристкою проведено просвітницький захід 

для жителів села, які є власниками земельних ділянок, на тему: «Продаж земель 
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сільськогосподарського призначення». 

22 липня 2021 року фахівцями відділу 

“Красилівське бюро правової допомоги” 

проведено виїзний консультаційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги 

на базі Манівецького старостинського округу 

Красилівської міської територіальної грома-

ди. Юридичні консультації з питань трудового, адміністративного, сімейного, 

цивільного та земельного права отримали семеро громадян. Юристами бюро 

для жителів села проведено правопросвітницький захід на тему: «Земельна ре-

форма в Україні», де розповіли про особливості здійснення купівлі-продажу 

земельних ділянок. Учасники заходу отримали інформаційні буклети системи 

БПД. 

28 липня 2021 року працівники місце-

вого центру забезпечили роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної пра-

вової допомоги для жителів Пеньківського 

старостинського округу. За правовими кон-

сультаціями звернулися вісім тамтешніх ме-

шканців. Здебільшого людей цікавили пи-

тання оформлення документів на землю. 

Роз'яснення чинного законодавства стосува-

лися питань порядку отримання інформації про вільні земельні ділянки, безо-

платної передачі земельних ділянок у власність громадян, визнання права влас-

ності на земельну частку пай в порядку спадкування, набуття права власності 

на нерухоме майно за набувальною давністю, а також порядку постановки на 

облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов тощо. 

04 серпня 2021 року фахівцями відді-

лу “Красилівське бюро правової допомоги” 

на виконання квартального графіку роботи 

пунктів консультування громадян проведено 

консультування осіб, які перебувають на об-

ліку в Красилівському районному секторі 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Задля отримання консультацій до юриста звернулися 

чотири громадянина, питання громадян стосувались цивільного, спадкового та 

сімейного права. Відвідувачам сектору надано ґрунтовні консультації з їхніх 

питань.  

12 серпня 2021 року фахівцями відді-

лу “Красилівське бюро правової допомомо-

ги” проведено виїзний консультаційний 

пункт доступу до правової допомоги на базі 

Печеського старостинського округу. До 

юристів за отриманням первинної правової 

допомоги звернулися семеро жителів сільсь-

кої місцевості. Громадянам надано юридичні 
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консультації з питань земельного, житлового та сімейного права. Для присутніх 

фахівці бюро провели правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в 

Україні». Учасникам заходу повідомили про основні цілі земельної реформи, 

зокрема визначили, що земельна реформа - це запровадження прозорого ринку 

земель сільськогосподарського призначення, а також прозоре та ефективне 

управління земельними ресурсами. 

17 серпня 2021 року у с. Михнівка 

Хмельницького району заступницею  нача-

льника відділу «Теофіпольське бюро право-

вої допомоги» проведено прийом громадян з 

надання правової допомоги та юридичних 

консультацій. Також для жителів села юрис-

тка розповіла про реалізацію Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сіль-

ське господарство». Під час зустрічі проана-

лізовано етапи запуску ринку землі в Україні та набуття права власності на зе-

мельні ділянки сільськогосподарського призначення. Під час спілкування з міс-

цевими жителями за консультаціями звернулися шестеро громадян з питань зе-

мельного законодавства, житлового, соціального та адміністративного права. 

18 серпня 2021 року фахівчині відділу 

право просвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги забезпечили роботу виїз-

ного консультаційного пункту для мешкан-

ців Самчиківського старостинського округу. 

Під час консультування юристки місцевого 

центру надали безоплатну первинну правову 

допомогу для п‘яти громадян. Мешканці 

громади цікавилися такими питаннями, як-

от: порядок отримання витягу про нормати-

вну грошову оцінку земельної ділянки, вирішення земельних спорів у досудо-

вому порядку, пошук вільних земельних ділянок, порядок реєстрації права вла-

сності на земельну ділянку, порядок спадкування за законом. 

19 серпня 2021 року заступницею 

начальника відділу «Теофіпольське бюро 

правової допомоги» забезпечено роботу 

консультативного пункту громадян на базі 

Центру надання адміністративних послуг 

Теофіпольської селищної ради з метою ро-

зширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та можливості її отримання соці-

ально незахищеними верствами населення. 

За консультаціями з правових питань до фахівчині бюро звернулися п’ять гро-

мадян, яким надано роз'яснення згідно норм чинного законодавства. 

26 серпня 2021 року фахівці відділу “Красилівське бюро правової допо-

моги” в рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сіль-

ське господарство» забезпечили роботу консультаційного пункту та провели 
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правопросвітницький захід на тему: “Земельна реформа в Україні” на базі Чер-

нелівського старостинського округу Красилівської територіальної громади.  

Юристи бюро роз’яснили учасникам за-

ходу порядок купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення. Пі-

сля інформаційної бесіди до юристів за 

отриманням консультацій звернулися ві-

сім громадян, питання яких стосувалися 

земельного права, а також трудового, ад-

міністративного та сімейного права. В ході заходу фахівці бюро проінформува-

ли жителів села Чернелівка про порядок отримання безоплатної правової допо-

моги. 

06 вересня 2021 року начальницею 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено консультування 

громадян на базі Хмельницького район-

ного сектору №9 філії Державної устано-

ви «Центр пробації» у Хмельницькій об-

ласті. За консультацією звернулися чет-

веро громадян із питаннями щодо поряд-

ку виконання покарання за вироком суду, 

порядку отримання довідки характеристики, порядку звільнення у зв’язку із 

зміною істотних умов праці.          

07 вересня2021 року фахівчинями 

відділу «Теофіпольське бюро правової 

допомоги» проведено виїзний прийом 

громадян з надання правової допомоги та 

юридичних консультацій у с. Шибена, що 

на Теофіпольщині. Під час роботи пункту 

консультування до юристів бюро зверну-

лися шестеро осіб з питань цивільного, 

земельного, житлового, трудового права 

та права пенсійного забезпечення. Пра-

цівниками бюро надано роз'яснення згід-

но норм чинного законодавства. 

09 вересня 2021 року працівника-

ми відділу “Красилівське бюро правової 

допомоги” на базі Яворовецького старос-

тинського округу Красилівської міської 

територіальної громади провели виїзний 

консультаційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги. В рамках 

проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарст-

во» юристами проведено правопросвітницький захід, під час якого місцевих 

жителів повідомили про основні цілі земельної реформи. Після цього фахівці 

бюро консультували громадян з питань земельного, житлового, сімейного та 
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трудового права. Загалом первинну правову допомогу отримали дев’ятеро гро-

мадян. 

14 вересня 2021 року головним спе-

ціалістом відділу “Красилівське бюро пра-

вової допомоги” на базі  Красилівської ра-

йонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості забезпечення роботу 

консультативного пункту. Юристом про-

ведено консультування осіб, які перебува-

ють на обліку в центрі зайнятості. Задля 

отримання консультацій до фахівця бюро звернулися п’ять громадян, питання 

яких стосувались, зокрема, пенсійного, цивільного, спадкового та сімейного 

права. Юристом відділу надано консультації охочим та розповсюджено букле-

ти, які містять правову інформацію щодо отримання безоплатної правової до-

помоги. 

22 вересня 2021 року консультацій-

ний пункт для мешканців Росолівецького 

старостинського округу Старокостянтинів-

ської міської територіальної громади про-

вели фахівчині Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Юристками 

місцевого центру надано безоплатну пер-

винну правову допомогу для семи громадян. Під час спілкування з місцевими 

жителями юристки системи БПД надавали консультації з питань земельного за-

конодавства та права соціального забезпечення.  

23 вересня 2021 року начальником 

відділу «Теофіпольське бюро правової до-

помоги» забезпечено роботу консультацій-

ного пункту для осіб, які перебувають на 

обліку в Теофіпольській районній філії 

Хмельницької обласного центру зайнятос-

ті. До фахівчині звернулися четверо осіб, 

які отримали первинну правову допомогу з питань укладення трудового дого-

вору, прийняття спадщини, призначення пенсії та призначення і виплати дер-

жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Крім цього, працівни-

цею бюро роз’яснено норми чинного законодавства, що забезпечують право 

громадян на безоплатну правову допомогу.  

28 вересня 2021 року, в рамках ро-

боти консультаційного пункту у смт База-

лія, юристками відділу «Теофіпольське 

бюро правової допомоги» проведено про-

світницький захід для жителів селища, які 

є власниками земельних ділянок, на тему: 

«Продаж земель сільськогосподарського 

призначення». Під час зустрічі проаналізо-
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вано етапи запуску ринку землі в Україні та набуття права власності на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення. Під час спілкування з місцевими 

жителями за консультаціями зверталися з питань приватизації земельної ділян-

ки для ведення особистого селянського господарства, орендної плати за корис-

тування земельною ділянкою, а також порядку отримання субсидії та порядку 

перерахунку пенсії. 

Принагідно фахівчині бюро відвідали 

Базалійський будинок-інтернат для грома-

дян похилого віку та осіб з інвалідністю, де 

з підопічними закладу обговорили пробле-

мні питання правового і соціального захис-

ту громадян похилого віку. Принагідно при-

сутнім роз’яснено основні положення чин-

ного законодавства у сфері безоплатної пра-

вової допомоги та надано правові консуль-

тації трьом громадянам. 

 

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 17 громадянам.  

 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою,  

інноваційною, ефективною 

 

На виконання завдання щодо розвитку людських ресурсів, в тому числі 

пулу юристів місцевого центру для виконання функції представництва, 

підвищення ефективності діяльності МЦ, підвищення професійного рівня та 

кваліфікації працівників центру проведено та взято участь у наступних 

заходах:  
 

 

16 липня 2021 року в.о. директором Старокостянтинівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Мариною Цісар, 

проведено оперативну нараду з працівниками місцевого центру, зокрема з пра-

цівниками бюро правової допомоги в онлайн-режимі, де детально проаналізу-

вали результати роботи усіх структурних підрозділів, у тому числі відділів бю-

ро правової допомоги, за І півріччя 2021 року. Керівники відділів місцевого 

центру прозвітували про результати своєї роботи щодо виконання основних 

функцій та завдань, а також ділились досвідом роботи з надання безоплатної 

правової допомоги та здійснення правопросвітницької діяльності. 
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13 серпня 2021 року директором 

місцевого центру, Олександром Петлю-

ком, проведено оперативну нараду з пра-

цівниками місцевого центру, зокрема з 

працівниками бюро правової допомоги в 

онлайн-режимі, про стан забезпечення 

контролю за вчасним виконанням пра-

цівниками місцевого центру наказів та 

доручень Координаційного центру з на-

дання правової допомоги, Регіонального центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги у Хмельницькій області та обговорено стан надання без-

оплатної вторинної правової допомоги працівниками місцевого центу та бюро 

правової допомоги. Того ж дня для працівників місцевого центру проведено 

внутрішнє навчання на тему «Електронна трудова книжка». 

 

10 вересня 2021 року директором 

Олександром Петлюком проведено опе-

ративну нараду з працівниками місцевого 

центру про стан роботи відділу організа-

ції надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та роботи з її надавачами та 

про стан взаємодії Старокостянтинівсь-

кого місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги із суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги. Окрім цього для працівників місцевого центру проведено 

внутрішнє навчання на тему «Безоплатна вторинна правова допомога особам, 

які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі». 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 липня по 30 вересня 2021 року Старокостянтинівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1008 звернень клієнтів. Для 897 громадян надано первинну 

правову допомогу, а 111 громадяни подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

102 рішення про надання БВПД. На виконання вказаних рішень видано 7 

доручень адвокатам та 95 – штатним працівникам для складення процесуальних 

документів та представництва інтересів клієнтів у суді. Прийнято 2 рішення 

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

звернень клієнтів в ІІІ 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 

454 351 103 0 

2  Відділ 

“Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги 

234 231 3 0 

3 Відділ 

«Красилівське  бюро 

правової допомоги» 

320 315 5 0 

 Разом по МЦ 1008 897 111 0 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

адміністративного — 179 (17,8%),  

сімейного — 164 (16,3%), 

цивільного — 130 (12,9%), 

спадкового — 102 (10,2%),  

соціального забезпечення — 102 (10,2%),  

житлового — 92 (9,1%), 

трудового — 80 (7,9%), 

земельного — 72 (7,1%),  

з питань виконання судових рішень — 40 (4%), 

з інших питань — 29 (2,9%), 

пенсійного — 18 (1,8%). 
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Діаграма по розподілу звернень клієнтів за звітний період  

за категорією питань 

 

 
 

 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 590 

(58,5%); від 18 до 35 років — 250 (24,8%); понад 60 років — 165 (16,4%); до 18 

років — 3 (0,3%).   
 

Більшість звернень від клієнтів надійшло від чоловіків — 552 (54,8%), а 

від жінок — 456 (45,2%),  
 

 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від:  

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — 76 (74,5%),  

 осіб, які постраждали від домашнього насильства — 9 (8,8%), 

  малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід особи не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) — 8 (7,9%),  

  осіб з інвалідністю — 7 (6,9%),  

 внутрішньо переміщених осіб — 1 (0,9%), 

 осіб, які маю особливі заслуги перед батьківщиною – 1 (0,9%). 
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Розподіл клієнтів Старокостянтинівського місцевого з центру 

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 19 виїзних консультаційних пунктів, в тому числі в 

режимі онлайн та забезпечено діяльність 32 постійних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час консультаційних пунктів склала 213 осіб, в тому числі 119 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень до виїзних 

консультаційних пунктів та 94 особи до постійних консультаційних пунктів до-

ступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 3 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 104 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 65 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 64 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 17 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро в ІІІ кварталі 2021 року 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїзних 

консультацій

них 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

консультацій

них 

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: 

19/119 18/94 3 65 17 

2 Відділ 

«Теофіпольське  

бюро правової 

допомоги» 

6/32 5/29 1 16 0 

3 Відділ 

«Красилівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/47 6/35 1 19 3 

 


