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Шепетівським місцевим центром з надання 
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Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

Посилення правової спроможності та правових можливостей населення 

необхідно задля того, щоб люди могли отримати правові знання і навички для 

захисту своїх прав, використовувати наявні правові можливості для пошуку 

конкретних шляхів розв’язання щоденних правових проблем, а також для 

посилення відповідальності й підзвітності влади.  

Система БПД сприяє сталому розвитку громад через збільшення 

можливостей її членів для захисту своїх прав. З огляду на зазначене, 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечується постійна робота з надання правової допомоги, 

посилення правових можливостей вразливих верств населення, проведення 

освітніх та інформаційних заходів, надання методичних рекомендацій органам 

місцевого самоврядування для вирішення проблем у правовий спосіб. 

 

[1.1]  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України. 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності неповнолітніх протягом четвертого кварталу 2019 року 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено 11 планових правопросвітницьких заходи  у навчальних 

загальноосвітніх закладах, зокрема: 

17 січня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік  

провела навчальні семінари з 

учнями 6-9 класів 

Шепетівського навчально-

виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія” на теми: 

“Стоп булінг” та “Протидія 

насильству в сім'ї” в процесі 

яких розповіла про види 

відповідальності за вчинення 

насильства та булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх 

поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 

положення Конвенції про права дитини. 
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21 січня в.о. начальниця 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”  Ірина Панасюк провела 

лекцію для учнів 8,9 класів 

Ганопільського НВК  "Дошкільний 

навчальний заклад - середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" на теми: “Права дітей”, 

“Протидія торгівлі людьми”.   

27 січня головний спеціаліст 

відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів  

семінар з учнями  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 на тему: “Права людини. Де 

вони починаються?”. В рамках 

заходу учні дізналися про способи 

отримання безоплатної первинної 

правової допомоги  та отримали  

інформаційні матеріали та буклети. 

 

 

27 січня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з 

учнями 6-9 класів  Шепетівської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів на теми: “Стоп булінг” та 

“Протидія насильству в сім'ї” в процесі яких розповіла про види 

відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо обов'язків 

неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано щодо законодавства України 

про права дітей, 

розкрито основні 

положення Конвенції 

про права дитини. 
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04 лютого юристка   

відділу «Білогірське бюро 

правової допомоги» Тетяна 

Бульбах провела в 

Білогірському ліцеї  ім. І.О. 

Ткачука  тематичний урок з 

учнями 9-Б  класу  на тему  

«Протидія Булінгу», на якому 

повідомила учням що таке 

булінг, які його прояви, як 

відрізнити булінг від сварки, 

куди зверталися за допомогою 

якщо дитини стала жертвою 

булінгу. 

 26 лютого начальниця 

відділу “Нетішинське бюро 

правової допомоги” Світлана 

Бащук провела семінар з 

учнями Нетішинського НВК 

“ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцей” на тему: “Державна охорона сім'ї”. Присутнім надані  

інформаційні матеріали та буклети. 

 

28 лютого заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Євген Хмиз в приміщенні М’якотівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. провів лекцію для учнів 6-11 класів на тему: «Булінг». 

 

 

05 березня в.о. 

начальниця відділу 

«Полонське бюро 

правової допомоги» 

Оксана Рибак провела 

семінар з учнями 

Полонської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2 Полонської 

міської ради ОТГ на 

тему «Запобігання та 

протидія домашньому 

насильству».  
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06 березня юристка “Славутське бюро правової допомоги”  Ірина 

Панасюк провела лекцію для учнів 8,9 класів Варварівського НВК 

“дощкільний-навчальний 

заклад-середня 

загальноосвітня школа I-II 

ступенів Славутської 

районної ради 

Хмельницької області, де 

розповіла учням про 

безоплатну правову 

допомогу та провела  

лекцію на тему: 

“Запобігання та протидія 

гендерному та домашньому 

насильству”. 

 

06 березня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Зоя 

Гонтарук в приміщенні  Новосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

провела лекцію для учнів 8,9 класів на 

тему: «Булінг». 

 

25 лютого заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар для студентів 

Шепетівського медичного училища на 

тему: “Способи та засоби запобігання 

дискримінації та злочинності у 

навчальних закладах”, в ході якого 

розповіла присутнім, зокрема, про 

основні засади запобігання та протидії 

дискримінації, а також про види 

юридичної відповідальності, яку 

несуть неповнолітні за вчинені ними 

правопорушення. 

 Також, під час семінару до 

відома присутніх  довела фахівчиня інформацію щодо доступу до безоплатної 

правової допомоги, види правової допомоги та порядок її отримання. 
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З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 

проведено 17 планових правопросвітницьких заходи, спрямований на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 

обліку в Центрах зайнятості, зокрема: 

14 січня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 

перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему : “Право власності на землю територіальних громад”.  

14 січня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Трудовий 

договір та його види».  

14 січня юристка відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 

Панасюк взяла участь у семінарі 

організованого Славутською 

міськрайонною філією 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості для осіб які 

перебувають на обліку. Де 

фахівчиня поінформувала про 

безоплатну правову допомогу, 

надання первинної та вторинної 

правової допомоги також 

проведена лекція на тему: “Розмір 

аліментів на дитину, що змінилося 

з 1 січня 2020 року”. 

 

 

 

 

 

 

17 січня  начальнця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській  

районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості  на тему «Нове в 

законодавстві в 2020 році» та проінформувала присутніх про проведення 

інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» та «Домашнє насильство, 

як йому протидіяти». 
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17 січня заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в 

Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості на тему: “Протидія 

торгівлі людьми”, в ході якого 

розказала про переваги легального 

працевлаштування за кордоном, 

порядок надання статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми та про можливість отримання правової 

допомоги особам, які потерпіли від торгівлі людьми.  

04 лютого головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 

перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему : “Оформлення спадини на земельний пай”. 

Працівникам відділу та відвідувачам  надані  інформаційні матеріали та 

буклети. 

04 лютого головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Зоя Гонтарук в приміщенні  Ізяславського районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості провела тематичну зустріч із 

особами, які перебувають на обліку як безробітні в  Ізяславській районній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Протидія домашньому 

насильству».    

06 лютого  начальниця 

відділу  “Білогірське бюро 

правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар 

для осіб, які перебувають на 

обліку в Білогірській  районній 

філії  Хмельницького обласного 

центру зайнятості  на тему 

«Нове в законодавстві в 2020 

році» та проінформувала 

присутніх про проведення 

інформаційної кампанії 

«Відповідальне батьківство». 
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07 лютого заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Отримання безоплатної 

правової допомоги”, в ході якого розказала про переваги легального 

працевлаштування за кордоном, порядок надання статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми та про можливість отримання правової 

допомоги особам, які 

потерпіли від торгівлі 

людьми. 

Також, до відома 

присутніх довела 

інформацію щодо доступу 

до безоплатної правової 

допомоги та роздано 

присутнім відповідні 

інформаційні матеріали. 

 

 

 

 

 

 

 

11 лютого в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему 

«Встановлення фактів, що мають юридичне 

значення». В ході зустрічі також висвітлено 

інформацію про діяльність відділу 

«Полонське бюро правової допомоги», 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

27 лютого в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк взяла участь у семінарі 

організованого Славутською 

міськрайонною філією Хмельницького 

обласного центру зайнятості  для осіб, які 

перебувають на обліку. На семінарі 

присутнім довела інформацію про 

безоплатну правову допомогу, надання 

первинної та вторинної правової допомоги. 

 

03 березня головний спеціаліст відділу 
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“Нетішинське бюро правової допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, 

організований для осіб, які перебувають на обліку в Нетішинській міській філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему : “Порядок вирішення 

земельних спорів”. Працівникам відділу та відвідувачам  надані  інформаційні 

матеріали та буклети. 

03 березня юристка відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Протидія 

та запобігання гендерному та 

домашньому насильству». 

 

03 березня головний 

спеціаліст відділу 

“Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв 

провів семінар, організований 

для осіб, які перебувають на 

обліку в Нетішинській міській 

філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

на тему : “Порядок вирішення 

земельних спорів”. 

Працівникам відділу та відвідувачам  надані  інформаційні матеріали та 

буклети.  

03 березня  начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Білогірській  районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості  на 

тему «Запобігання  та протидія гендерному та домашньому насильству». 

 

04 березня юристка 

відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги» 

Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

Зоя Гонтарук в приміщенні  

Ізяславського районної філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості провела 

лекцію для осіб, які 

перебувають на обліку як 

безробітні в  Ізяславській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: 

«Запобігання та протидія гендерному та домашньому насильству»; 
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06 березня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Протидія гендерному та 

домашньому насильству”, в ході якого розказала про види відповідальності за 

вчинення насильства та про можливість отримання правової допомоги особам, 

які потерпіли від гендерного та домашнього насильства. 

 Також, до відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до 

безоплатної правової допомоги та роздано присутнім відповідні інформаційні 

матеріали. 

 

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 3 

правопросвітницьких заходи, зокрема: 

12 лютого заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено семінар 

для працівників та осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській 

територіальній первинній організації УТОС на тему: “Порядок вирішення 

правових проблем осіб з вадами 

зору”, під час якого розповіла про 

способи вирішення правових 

проблем, зокрема, 

проінформовано про послуги, які 

надає Шепетівський місцевий 

центр з надання БВПД, порядок їх 

отримання, орієнтовний перелік 

документів, який необхідно 

подати до центру для отримання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільних та 

адміністративних справах. 

 

 

12 березня фахівчиня відділу 

«Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак   провела 

семінар з працівниками та 

особами, які перебувають на 

обліку в Полонському відділенні 

Шепетівської територіальної 

первинної організації УТОС, на 

тему «Як оформити право на 

землю».  
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05 березня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела лекцію для студентів Університету третього віку на 

тему: “Право на безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову 

допомогу”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових колективах та 

територіальних громадах працівниками Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено  6 планових та  

інші заходи, які працівниками були 

виконанні позапланово: 

 
 

15 січня працівниками відділу 

“Нетішинське бюро правової 

допомоги”  проведено  робочу 

зустріч з працівниками відділу з 

питань опіки та піклування Служби 

у справах дітей ВК НМР, щодо 

співпраці у наданні безоплатної 

правової допомоги сім'ям з дітьми, 

що опинилися у складних життєвих 

обставинах. Присутнім надані 

інформаційні матеріали та буклети, 

щодо кампанії Уряду та Мін'юсту 

“Відповідальне батьківство”. 

 

27 січня заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія 

Школьнік взяла участь у засіданні 

Координаційної ради з питань сім`ї, 

гендерної рівності, демографічного 
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розвитку, запобігання насильству в сім`ї та протидії торгівлі людьми, під час 

якої були розглянуті підсумки проведених заходів з попередження насильства в 

сім’ях у 2019 році; роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у 2019 році; перспективи роботи на 2020 рік та затвердження плану 

роботи районної координаційної ради з питань сім`ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству у сім`ї та протидії торгівлі 

людьми на 2020 рік.   

 

30 січня працівники відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук та Євген 

Хмиз в приміщенні Ізяславського 

відділу Державної реєстрації 

актів цивільного стану провели 

лекцію для представників 

сільських рад Ізяславського 

району з питань створення ними 

провайдерів надання безоплатної 

правової допомоги та підвищення 

ефективності надання правової 

допомоги мешканцям району.   

06 лютого в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана Рибак спільно з 

начальником відділу соціальної роботи з населенням Полонської міської ради 

ОТГ Людмилою Кравчук-Багінською провели семінар для педагогічних 

працівників Полонської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 на тему «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти». В ході зустрічі також висвітлено 

інформацію про діяльність відділу «Полонське бюро правової допомоги», 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

11 лютого фахівчиня відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Тетяна Бульбах  провела  

з колективом Управління 

соціального захисту 

населення Білогірської 

районної державної 

адміністрації семінар  на 

тему «Нове у 

законодавстві 2020», 

зокрема в ході семінару 

наголошено про зміни в 

земельному 

законодавстві, 

розширення кола осіб, які 

мають право на БВПД, 
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зміни у пенсійному та трудовому законодавстві.   

21 лютого юристка  відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Тетяна Бульбах  провела семінар з працівниками та громадою Ямпільської ОТГ 

на тему «Нове у законодавстві 2020», зокрема в ході семінару наголошено про 

зміни в земельному законодавстві, розширення кола осіб, які мають право на 

БВПД, зміни у пенсійному та трудовому законодавстві. Зупинилась також 

окремо на темі  сімейних правовідносин, а саме:  «Реєстрація шлюбу та  

правове регулювання фактичних шлюбних відносин». 

 

25 лютого в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк взяла участь у семінарі 

присвяченому 5 річниці Закону України 

“Про пробацію”. На семінарі присутнім 

була доведена інформація про безоплатну 

правову допомогу, надання первинної та 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

25 лютого працівниками 

відділу “Нетішинське бюро 

правової допомоги” проведено 

зустріч з жителями міста Нетішин, 

членами Шепетівської 

територіальної первинної 

організації УТОС. Тема зустрічі 

обговорення ряду актуальних 

питань щодо захисту законних 

прав та інтересів осіб з 

порушенням зору. Працівникам 

відділу та відвідувачам  надані  

інформаційні матеріали та 

буклети. 

 

26 лютого в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела інформаційну 

зустріч з завідувачем Новоселицької 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини Іваном Стекезіним  та 

представниками трудового колективу, в 

ході якої присутніх ознайомлено з 

діяльністю відділу «Полонське бюро 
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правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги. Зокрема, проінформувала про послуги, які надає бюро 

правової допомоги, порядок їх отримання, орієнтовний перелік документів, які 

необхідно надати для отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

26 лютого юристка відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела інформаційну зустріч з директором Новоселицького закладу 

дошкільної освіти «Журавлик» Полонської міської ради ОТГ Оленою Сущенко 

та представниками трудового колективу, в ході якої присутніх ознайомлено з 

діяльністю відділу «Полонське бюро правової допомоги» Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Розповіла про 

послуги, які надає бюро правової допомоги, порядок їх отримання, орієнтовний 

перелік документів, які необхідно надати для отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Також надано 

інформаційний матеріал та буклети.  

28 лютого Оксана Рибак провела 

засідання круглого столу з 

працівниками Полонського ДНЗ № 2 

«Веселка», в ході якого присутніх 

проінформовано про роботу та 

основні завдання відділу «Полонське 

бюро правової допомоги», порушені 

питання ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони 

здоров’я, а також надано інформацію 

про порядок реєстрації та розірвання 

шлюбу.  

02 березня начальниця відділу 

“Нетішинське бюро правової 

допомоги” Світлана Бащук провела робочу зустріч з завідувачем відділу 

адміністративних послуг управління економіки ВК НМР Галиною Куштою, 

щодо співпраці та розвитку 

партнерських взаємовідносин 

у сфері надання правових 

консультацій жителям міста.  

Відвідувачам ЦНАПу надані  

інформаційні матеріали та 

буклети. 

04 березня Світлана 

Бащук прийняла участь у 

черговому засіданні 

координаційної ради з питань 

сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 
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запобігання насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. В ході обговореня 

питань порядку денного Світлана Бащук довела присутнім інформацію щодо 

практичних і дієвих методів та способів боротьби з насильством.  

 

 

06 березня в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела семінар з 

працівниками та директором   

Варварівського НВК “дошкільний-

навчальний заклад-середня 

загальноосвітня школа I-II ступенів 

Славутської районної ради 

Хмельницької області на тему: “Право 

на безоплатну правову допомогу”, під 

час якого розповіла про  надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

Працівниками місцевого центру протягом звітного періоду проведено 

вуличне інформування громадян щодо діяльності місцевого центру та бюро 

правової допомог», зокрема, проінформовано про послуги, які надає центр та 

бюро правової допомоги, порядок їх отримання, поширено інформаційні 

матеріали та буклети. 
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[1.2] Забезпечити розвиток мережі партнерів надання  їм методичної 

допомоги для налагодження роботи з метою поширення інформації про 

БПД та спрощення доступу до 

правової допомоги. 

З метою надання методичної 

допомоги для налагодження 

роботи з метою поширення 

інформації про БПД та спрощення 

доступу до правової допомоги 

здійснено наступне: 

17 лютого директор 

Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної правової 

допомоги Володимир Бузиль 

провів робочу зустріч із 

заступником начальника  
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Шепетівського міжрайонного відділу філії ДУ “Центр пробації” Андрієм 

Литвином, під час якої  обговорили напрямки консолідації зусиль, спрямованих 

на співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які 

перебувають на обліку в органах пробації. 

 

20 лютого юристка «Полонське 

бюро правової допомоги» Оксана Рибак 

прийняла участь в спільному засіданні 

представників організацій-партнерів 

підрозділу Полонського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації», який очолює інспектор Юлія 

Колч, Полонським відділом соціальної 

роботи з населенням та Полонським ВП 

Шепетівського ВП ГУНП в 

Хмельницькій області.   

В ході зустрічі обговорено 

передумови створення та запровадження 

пробації в Україні, сучасний стан та 

перспективи розвитку інституту пробації, 

підведено підсумки роботи та визначено 

послуги, які можуть бути надані клієнтам 

пробації. Заплановано заходи за участю 

присутніх організацій-партнерів із 

суб’єктами пробації та перспективи для 

подальшого вдосконалення та покращення співпраці. 

10 березня начальником відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Святославом Футієм проведено робочу зустріч 

із заступником начальника 

установи з соціально-виховної 

та психологічної роботи 

підполковником внутрішньої 

служби Вадимом Семенчуком, 

на якій доведено до відома 

зміни в чинному 

законодавстві, що стосуються 

надання безоплатної правової 

допомоги, а також обговорено 

основні проблемі, що 

виникають в засуджених при 

написанні звернень про 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.   
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12 березня начальниця відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела робочу зустріч з 

представником Славутського МРВ філії 

ДУ “Центр пробації” Сергієм 

Главацьким, на якій обговорено порядок 

та якість надання безоплатної правової 

допомоги особам, які перебувають на 

обліку в органах пробації.   

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.3] Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії 

системи БПД. 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Шепетівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 

засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою 

діяльність на території, що обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Крім того, заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік постійно 

проводиться  моніторинг щодо інформаційної присутності у медіа-середовищі. 

Протягом І кварталу 2020 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо публікацій у друкованих ЗМІ 

інформаційних матеріалів щодо роз’яснення законодавства, прав та 

можливостей різних соціальних груп громадян вирішувати правові життєві 

питання у правовий спосіб, роль системи БПД у вирішенні зазначених питань, 

висвітленню  заходів та інформування населення через телебачення та 

забезпечення  на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування наповненню актуальною 

інформацією постійно діючих рубрик «Безоплатна правова допомога» а саме: 

 

08 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено  інформацію щодо порядку перенесення робочих днів 

згідно КЗпП України.   

08 січня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо порядку перенесення 

робочих днів згідно КЗпП України.   
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09 січня в міськрайонній 

громадсько-політичній газеті 

“Шепетівський вісник” 

опубліковано статтю на тему: 

“Безпідставна відмова від 

пільгового перевезення тягне за 

собою відповідальність згідно із 

законом” , підготовлену 

начальником відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Святославом Футієм.  

 

09 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Бюро правової допомоги інформує! 

Нові цифри у 2020 році”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

09 січня на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:        

«16 днів проти насильства» підготовлену працівниками відділу “Білогірське 

бюро правової допомоги”.  

11 січня на офіційному сайті Білогірської районної  ради   розміщено 

статтю на тему: “16 днів проти насильства”,  підготовлену працівниками 

відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

 12 грудня за матеріалами відділу  на сайті Ізяславської міської ради 

опубліковано статтю: «Керування транспортними засобами в стані сп’яніння – 

кримінальна відповідальність». 

15 січня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” розміщено інформацію про роботу відділу “Славутське бюро 

правової допомоги”, інформацію про розмір аліментів на дитину з 1 січня 2020 

року та інформацію про діяльність відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” за 2019 рік. 

15 січня на сайті Славутської районної державної адміністрацїї в 

рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію про роботу 

відділу “Славутське бюро правової допомоги”,інформацію про розмір аліментів 

на дитину з 1 січня 2020 року та інформацію про діяльність відділу “Славутське 

бюро правової допомоги” за 2019 рік. 

16 січня в газеті “Пульс” яка виходить в місті Славута опубліковано 

інформацію щодо діяльності відділу “Славутське бюро правової допомоги”. 
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16 січня на сайті 

Нетішинської міської ради у 

розділі “Нетішинське бюро 

правової допомоги” 

опубліковано інформаційні 

матеріали на тему: “Право 

власності на землю 

територіальних громад”. 

16 січня на сайті 

Нетішинської міської ради у 

розділі “Нетішинське бюро 

правової допомоги” 

опубліковано інформаційні 

матеріали на тему: “Обмежувальний припис”. 

27 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Рахунки на які не може бути 

накладено арешт в рамках виконавчого провадження”, підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

 27 січня на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    

«Рахунки на які не може бути накладено арешт в рамках виконавчого 

провадження» підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”.  

 27 січня на офіційному сайті Білогірської районної  ради   розміщено 

статтю на тему: “Рахунки на які не може бути накладено арешт в рамках 

виконавчого провадження ”,  підготовлену працівниками відділу “Білогірське 

бюро правової допомоги”. 

28 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо проведення конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

31 січня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо проведення конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

07 лютого за матеріалами відділу  на сайті Ізяславської РДА 

опубліковано статтю: «ХІІ конкурс з відбору адвокатів, що залучаються для 

надання безоплатної правової допомоги». 

10 лютого  на телеканалі ТРК "ЛОТЕЛ-СКТБ" висвітлено інформацію 

про роботу  відділу “Нетішинське бюро правової допомоги”. 
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11 лютого на сайті 

Славутської районної 

державної адміністрацїї в 

рубриці “Безоплатна правова 

допомога” розміщено 

інформацію про порядок 

розірвання шлюбу та 

інформація про XII конкурс з 

відбору адвокатів, які 

залучаються для надання 

БПД. 

12 лютого на сайті 

Славутської районної ради в 

рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію про порядок 

розірвання шлюбу та інформація XII конкурс з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання БПД. 

12 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Нові категорії осіб, що мають право 

на безоплатну вторинну  правову допомогу”, підготовлену працівниками 

відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

12 лютого на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    

«Нові категорії осіб, що мають право на безоплатну вторинну  правову 

допомогу» підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”.  

12 лютого на офіційному сайті Білогірської районної  ради   розміщено 

статтю на тему: “Нові категорії осіб, що мають право на безоплатну вторинну  

правову допомогу”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

13 лютого в газеті “Пульс” яка виходить в місті Славута опубліковано 

інформацію щодо діяльності відділу “Славутське бюро правової допомоги”. 

17 лютого на сайті Нетішинської міської ради у розділі “Нетішинське 

бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали на тему: 

“Оформлення спадщини на земельний пай”. 

17 лютого на сайті Нетішинської міської ради у розділі “Нетішинське 

бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали на тему: 

“Судовий та позасудовий порядок вирішення земельних спорів”. 

17 лютого на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо порядку встановлення факту 

родинних відносин.  

18 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо порядку встановлення 

факту родинних відносин.   

28 лютого  у Білогірській районній газеті «Життя і слово»  № 15-16 
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розміщено публікацію «У взаємодії», про роботу Білогірського бюро правової 

допомоги.  

02 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Що робити, коли дерево росте на 

межі земельної ділянки”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

02 березня  на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    

“Що робити, коли дерево росте на межі земельної ділянки”, підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”.  

03  березня на офіційному 

сайті Білогірської районної  

ради розміщено статтю на 

тему: “Що робити, коли дерево 

росте на межі земельної 

ділянки”,  підготовлену 

працівниками відділу 

“Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

06 березня в.о. 

начальника відділу 

“Славутське бюро правової 

допомоги”   Ірина Панасюк 

провела робочу зустріч з старостою с. Варварівка  Василем Конченком з питань 

надання безоплатної правової допомоги. 

06 березня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги”   

Ірина Панасюк провела робочу зустріч з адміністратором ЦНАП с. Голики і 

Варварівка Славутської міської ради з питань надання безоплатної правової 

допомоги. 

07 березня на офіційному сайті обласного інформаційно-аналітичного 

тижневика “День за Днем” опубліковано успішну практику місцевого центру 

під назвою: “Шепетівчанка через суд змогла стягнути матеріальну шкоду з 

квартиранта”. 

11 березня на сторінках обласного інформаційно-аналітичного тижневика 

“День за Днем” опубліковано успішну практику місцевого центру під назвою: 

“Через суд змогла стягнути матеріальну шкоду з квартиранта”. 

11 березня  на офіційному сайті Білогірської районної  ради   розміщено 

статтю на тему: “Позитивний досвід роботи Білогірського бюро правової 

допомоги ”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

 11 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Позитивний досвід роботи 

Білогірського бюро правової допомоги”, підготовлену працівниками відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”. 
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11 березня  на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    

“Позитивний досвід роботи Білогірського бюро правової допомоги” 

підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”.  

17 березня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено  інформацію щодо запобігання та протидії гендерному 

та домашньому насильству.  

17 березня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо запобігання та протидії 

гендерному та домашньому насильству. 

18 березня за матеріалами відділу  на сайті Ізяславської міської ради 

опубліковано статтю: «Верховна Рада прийняла низку законів, спрямованих на 

протидію поширенню коронавірусу COVID-19 і підтримку бізнесу та громадян 

в умовах встановлення карантину». 

        На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook та на 

офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області 25 березня опубліковано 

інформацію про успішну справу на тему: "Суд зобов’язав квартиранта 

відшкодувати вартість пошкодженого 

майна на суму 17 тис. грн.» .  

30 березня  опубліковано інформацію 

про успішну справу на тему: «Понад 

400тис. грн. компенсації за смерть брата 

отримає клієнтка місцевого центру». 

31 березня опубліковано інформацію про 

успішну справу на тему: « Адвокат довів 

у суді смерть чоловіка на тимчасово 

окупованій території» 

 

 

 

 

[1.4]  Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

У звітному кварталі погоджено теми  для підготовки правових 

консультацій. Крім того, у звітному періоді підготовлено та розміщено  на  

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» 

косультацію на тему: «Скасування державного акта на право власності на 

земельну ділянку у разі накладок земельних ділянок одна на одну», 
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підготовлено начальником відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлією Піхотинською.  

Працівниками місцевого центру забезпечується  підтримання та 

редагування  а актуальному стані консультацій розміщених в довідково-

інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

[2.1]  Забезпечення належної якості послуг що надаються клієнтам системи 

БПД. 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи: 

08 січня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  Skype-режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 2019 рік. 

2. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2020 рік. 

3. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2020 рік. 

4. Планування роботи Регіонального та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік. 

5. Планування роботи керівної ради на 2020 рік та затвердження плану 

роботи керівної ради на 2020 рік. 

6. Різне. 

Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв 

участь в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції 

щодо рішень із зазначених питань. 

10 січня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 

директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 

місцевого центру та бюро правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання  щодо реалізації основних завдань на 

2020рік.  

Крім того, Володимир Бузиль наголосив на необхідності докласти 

максимум зусиль для виконання пріоритетних завдань на 2020 рік, зокрема:  

поширення обізнаності про безоплатну правову допомогу, покращення доступу 

до безоплатної правової допомоги, поліпшення якості надання громадянам 

безоплатної правової допомоги. 
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07 лютого у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 

директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 

місцевого центру та бюро правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання  про підсумки діяльності Центру в 

січні 2020року. Директор центру наголосив на необхідності докласти максимум 

зусиль для виконання пріоритетних 

завдань на 2020рік, зокрема:  

поширення обізнаності про 

безоплатну правову допомогу, 

покращення доступу до 

безоплатної правової допомоги, 

поліпшення якості надання 

громадянам безоплатної правової 

допомоги. 

Крім того, обговорено 

питання щодо впровадження 

проекту «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство»; надання письмових правових 

консультацій із земельних питань; внесення в КІАС інформації за зверненнями 

клієнтів, зокрема щодо земельних питань та обговорено інші питання поточної 

діяльності центру. 

Заступниця директора Олена Шевчук повідомила, що 01.01.2020 року 

розпочався  черговий етап декларування посадовими особами юридичних осіб 

публічного права за 2019 рік. Звернула увагу на роз’яснення Координаційного 

центру з надання правової допомоги та Національного агентства з питань 

запобігання корупції з приводу заповнення електронних декларацій.  

03 березня працівники місцевого центру та бюро взяли участь у 

семінарі, організованому Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, що  відбувся на базі 

Хмельницького місцевого центру з надання БВПД. Юристи вчилися 

вирішувати проблеми, що виникають в ході реалізації права на землю, та 

ознайомлювалися із новелами цивільного процесуального законодавства. 

Роз’яснення працівникам центрів та бюро надавали Іван Костяшкін, завідувач 

кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктор юридичних 

наук, доцент, адвокат; Андрій Костенко, суддя, секретар судової палати з 

розгляду цивільних справ Хмельницького апеляційного суду; Олена Халавчук, 

начальниця юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області. 
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Під час семінару 

розглянули актуальні 

проблеми регулювання 

земельних відносин в 

умовах завершення 

земельної реформи в 

Україні, практичні аспекти 

регулювання земельних 

відносин, а також новели 

цивільного процесуального 

законодавства щодо 

здійснення представництва 

у цивільних справах. 

Працівники центрів і бюро мали змогу не лише послухати доповіді 

авторитетних спікерів, але й отримати детальні відповіді на запитання, що 

виникають під час консультування клієнтів та захисту їхніх інтересів у суді. 

03 березня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області. 

 Під час засіданні керівної ради розглянуто питання щодо виконання 

кошторису центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хмельницької області за 2019 рік . Директор Шепетівського місцевого центру 

Володимир Бузиль взяв участь в обговоренні зазначеного питання порядку 

денного та вніс конкретні пропозиції . 

16 березня у 

Шепетівському місцевому 

центрі з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги за 

допомогою скайп-зв’язку 

відбулася нарада з 

працівниками Центру та 

бюро правової допомоги. 

Участь у заході взяли 

директор Шепетівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів місцевого центру та 

бюро правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання  щодо виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19».  Директор центру наголосив на 

необхідності докласти максимум зусиль для вжиття превентивних заходів через 
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загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та забезпечити належне 

виконання доручень Координаційного центру з надання правової допомоги від 

11 березня 2020року №20-08/469 та від 13 березня 2020 року №06-08/478. 

05.02.2020 року в приміщенні Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено семінар з 7 адвокатами, 

які надають правову допомогу на підставі контрактів, укладених з місцевим 

центром, щодо роз’яснення положень постанови Кабінету міністрів України 

№8 від 11.01.2012 року “Про затвердження Порядку i умов укладення 

контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі”. 

Під час семінару обговорено положення зазначеної Постанови та положень 

контрактів, укладених з місцевим центром, та попереджено адвокатів про 

неухильне дотримання під час надання безоплатної вторинної правової 

допомоги клієнтам - суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Крім цього, акцентовано увагу адвокатів на порядку оформлення та 

подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до 

них за завершеними справами. 

 

[2.2]  Забезпечення здійснення моніторингу якості надання адвокатами 

БВПД. 

28.01.2020 року Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги направлення подання до Комісії з якості, повноти 

та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги Ради 

адвокатів Рівненської області щодо розгляду скарги Сенькова В.М. про 

неналежне надання йому безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, 

згідно доручення виданого місцевим центром. 

 Крім цього, 05.02.2020 року Комісією з якості, повноти та своєчасності 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ради адвокатів Хмельницької 

області розглянуто скаргу Похольчука М.О. та визнано дії адвоката такими, що 

не відповідають стандартам якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в адміністративному процесі. 

 За результатами прийнятого рішення, Комісією з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги дії 

адвоката визнано такими, що не відповідають Стандартам якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному 

процесах та представництва у кримінальному процесі. 

 У зв'язку з цим, Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги прийнято рішення про заміну адвоката для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єкту права на таку 

допомогу. 
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Розділ ІІІ.  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

 

[3.1]  Співпраця з територіальними громадами для розширення доступу 

до БПД. 

З метою  налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 

залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного 

провайдера на рівні територіальної громади  працівниками місцевого центру 

проведено наступні робочі зустрічі із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів, громадських організацій та організовано  

навчальні наступні семінари: 

03 січня начальниця відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук взяла участь у черговому 

засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при ВК НМР. Присутнім надані 

роз'яснення, консультації з правових питань, 

а також інформаційні матеріали та буклети. 

 

16 січня головна спеціалістка  відділу  

«Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із 

заступником начальника Управління 

Державної казначейської служби України в 

Ізяславському районі Любов Дмитровою, з питань співпраці у забезпеченні 

прав громадян із статусом «діти війни» по виплаті їм, передбачених 

законодавством коштів.   

 

21 січня в.о. начальника 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Ірина Панасюк провела 

круглий стіл з працівниками 

Ганнопільської об'єднаної 

територіальної громади на тему: 

“Право на безоплатну правову 

допомогу”, під час якого розповіла 

про  надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги та 

лекцію на тему: “Протидія торгівлі 

людьми”. Також серед присутніх 

розповсюджено буклети та інші 

матеріали. 
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30 січня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги”   

Ірина Панасюк провела робочу зустріч з головою сільської ради Маргаритою 

Медведюк  з питань надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

30 січня в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”   

Ірина Панасюк провела робочу зустріч з 

заступником директора Ганоппільського 

НВК "Дошкільний навчальний заклад-

середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Максимом Власюком з питань 

надання безоплатної правової допомоги.   

 16 січня в.о. начальника відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив робочу зустріч із 

секретарем сільської ради Ларисою 

Макарчук, інспектором з земельних питань 

Василем Поварчуком з питань 

забезпечення мешканців села, а також взяв 

участь у засіданні мешканців села з 

земельних питань. 

04 лютого начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 

прав дитини при ВК НМР. Присутнім надані роз'яснення, консультації з 

правових питань, а також інформаційні 

матеріали та буклети. 

22 січня фахівчиня відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела робочу зустріч з 

представниками трудового колективу КП 

«Понінка-Тепломережі» Понінківської 

селищної ради з питань діяльності 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги», проінформовано присутніх 

про надання безоплатної правової 

допомоги, доступ та зміст такої 

допомоги.  

22 січня юристка відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела робочу зустріч з 

заступником селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Понінківської селищної ради Ольгою Янчук 

в ході якої обговорено питання щодо виконання Програми правової світи та 

надання безоплатної правової допомоги населенню Понінківської селищної 

ради на 2020 – 2021 роки, затвердженої рішенням 64-ої сесії Понінківської 
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селищної ради 20.12.2019 року № 22, також висвітлено основні показники 

діяльності Полонського бюро правової допомоги.  

29 січня начальницею 

відділу “Нетішинське бюро 

правової допомоги” Світланою 

Бащук проведено навчальний 

семінар з посадовими особами 

Нетішинської міської ради, щодо 

спільного виконання програми 

правової освіти населення та 

надання громадянам безоплатної 

правової допомоги. 

14 лютого заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Юлією Школьнік провела робочу 

зустріч з головою Плесенської ОТГ Павлом Алілуйко, під час якої обговорили 

питання щодо прийняття Плесенською сільською радою Програми правової 

освіти населення та надання безоплатної правової допомоги населенню 

Плесенської ОТГ на 2020-2022 роки. 

21 лютого головна спеціалістка відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах  провела робочу зустріч  з секретарем Ямпільської 

селищної ОТГ  Катериною Годованою, під час якої обговорили питання 

співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги громаді 

Ямпільської селищної ОТГ . 

Також, 21 лютого Тетяна Бульбах  провела семінар з працівниками та 

громадою Ямпільської ОТГ на тему «Нове у законодавстві 2020», зокрема в 

ході семінару наголошено про зміни в земельному законодавстві, розширення 

кола осіб, які мають право на БВПД, зміни у пенсійному та трудовому 

законодавстві. Зупинилась також окремо на темі  сімейних правовідносин, а 

саме:  «Реєстрація шлюбу та  

правове регулювання фактичних 

шлюбних відносин». 

26 лютого в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана 

Рибак провела робочу зустріч з 

старостою Новоселицького 

старостинського округу 

Світланою Рибій  в ході якої 

обговорили питання щодо дії та 

виконання Програми правової 

освіти та надання безоплатної 



32 
 

правової допомоги населенню міста Полонне та Полонської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки, висвітлила основні показники 

діяльності Полонського бюро правової допомоги, надано інформаційний 

матеріал та буклети.  

28 лютого заступник 

начальника відділу  

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Євген Хмиз здійснив 

робочу зустріч із секретарем 

Плужненської об’єднаної 

територіальної громади 

Семенишиною Людмилою 

Петрівною  та працівниками 

сільської ради з питань 

забезпечення прав мешканців 

села, зокрема співпраці у 

вирішенні земельних питань.   

04 березня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук прийняла участь у черговому засіданні координаційної ради з 

питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. В ході обговорення питань 

порядку денного Світлана Бащук довела присутнім інформацію щодо 

практичних і дієвих методів та способів боротьби з насильством.  Присутнім 

надані  інформаційні матеріали та буклети. 

06 березня юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Зоя Гонтарук здійснила робочу зустріч із секретарем Новосільської 

сільської ради Ізяславського району Іванчук Надією Михайлівною з питань 

забезпечення прав мешканців села, зокрема співпраці у вирішенні земельних 

питань.  

 

З метою надання методичної допомоги органам державної влади , 

міським, районним радам, об’єднаним територіальним громадам з питань 

прав людини; розроблення, затвердження та супроводження програм правової 

освіти населення й надання безоплатної правової допомоги: 

15 січня в.о начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк провела робочу зустріч з секретарем Славутської міської ради 

Світланою Медведєвою. 
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Зустріч організовано для розгляду  

питання виділення субвенцій з 

місцевого бюджету для затвердження 

місцевої програми правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню Славутської міської 

об'єднаної територіальної громади в 

процесі якої домовлено про співпрацю. 

 

 

 

 

11 лютого в.о. начальника  відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк взяла участь у засіданні 

постійної комісії Славутської міської 

ради, на якому розглянуто питання 

“Про виконання Програми правової 

освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню міста Славути  на 

2018-2019 роки” та “Про затвердження 

Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги 

населенню Славутської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки”. 

14 лютого Ірина Панасюк взяла 

участь у сесії Славутської міської ради, на 

якій розглянуто питання: “Про виконання 

Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню 

міста Славути  на 2018-2019 роки” та “Про 

затвердження Програми правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню Славутської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020-2021 роки”. 

17 лютого Ірина Панасюк взяла участь 

у засіданні постійних комісій Славутської 

районної ради, на якій розглянуто питання: 

“Про виконання Програми правової освіти 

та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Славутського району  на 2018-2019 роки” та “Про затвердження 

Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Славутського району на 2020 рік”. 

20 лютого в.о. начальника  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
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Ірина Панасюк взяла участь у сесії Славутської районної ради на якій 

розглянуто питання: “Про виконання Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню Славутського району на 2018-2019 

роки” та “Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної 

правової допомоги населенню Славутського району на 2020 рік. 

 

[3.2]  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

протягом першого кварталу 2020 року Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено виїзди мобільних 

консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад 

та забезпечено роботу дистанційних пунктів консультування в центрах 

зайнятості, Центрі надання адміністративних послуг, Центрах пробації та 

інших установах: 

08 січня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58. 

 09 січня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  Зоя Гонтарук здійснила прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано консультацію одному 

громадянину. 

13 січня в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом 

громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Полонського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області, під час якого 

надано безоплатну первинну правову 

допомогу одному громадянину. 

13 січня начальницею відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено 

прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на 

базі Білогірського районного сектору 

філії Державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області, під 
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час якого надано правову допомогу двом громадянам.   

13 січня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час яких 

надано безоплатну первинну правову допомогу одному громадянину. 

13 січня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 

якого надано одну консультацію. 

14 січня начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

виправної колонії № 98, під час якого надано правову допомогу одній особі. 

 14 січня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну правову 

допомогу одному громадянину. Працівникам відділу та відвідувачам  надані  

інформаційні матеріали та буклети. 

14 січня в.о. начальника відділу  

«Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Євген Хмиз здійснив прийом 

громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Ізяславського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. 

14 січня в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Полонської районної 

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого надано 

безоплатну первину правову допомогу 

одному громадянину. 
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14 січня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого надано 

безоплатну первинну правову допомогу 

одному громадянину. 

15 січня начальником відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено  

прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на 

базі Білогірської районної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого надано 

правову допомогу трьом громадянам. 

15 січня в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової 

допомоги” Ірина Панасюк 

провела прийом громадян в 

дистанційному пункті 

консультування, створеному 

на базі центру надання 

адміністративних послуг  

викоавчого комітету 

Славутської міської ради, під 

час якого надано безоплатну 

первинну правову допомогу 

одній особі.   

17 січня головною 

спеціалісткою відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Оксаною Вальковою проведено 

прийом громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

21 січня в.о. начальника  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк провела виїзний прийом громадян у Ганнопільське ОТГ 

Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу 

чотирьом особам. 

22 січня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в смт.Понінка Полонського 

району, під час якого надано безоплатну первину правову допомогу п’ятьом 
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особам. 

24 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом громадян в                    

с. Чотирбоки Ленковецької об’єднаної територіальної громади, під час якого 

надано правову допомогу трьом громадянам.   

31 січня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз забезпечив діяльність виїзного пункту консультування громадян на 

базі Клубівської сільської ради Ізяславського району, під час роботи якого 

надано консультації трьом особам.  

03 лютого в.о. начальника  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 

державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

03 лютого начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області, під час яких надано 

безоплатну первинну правову допомогу 

одному громадянину. 

03 лютого в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Полонського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області, під час 

якого надано безоплатну первинну правову 

допомогу одній особі.   

 

03 лютого начальниця відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською провела прийом 

громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Білогірського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” 

у Хмельницькій області, під час якого 

надано правову допомогу двом 

громадянам.  

04 лютого в.о. начальника відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела прийом 

громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну 

первинну правову допомогу одній особі. 

04 лютого в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу двом особам.   

04 лютого головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу одному громадянину.  

04 лютого головний 

спеціаліст відділу  «Ізяславське 

бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук здійснила прийом 

громадян в дистанційному 

пункті консультування, 

створеному на базі 

Ізяславської районної філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості.  

 

 

 

 

05 лютого в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого надано безоплатну 

первинну правову допомогу одній особі. 

06 лютого начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано правову допомогу двом 

громадянам. 

07 лютого заступницеюю начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 
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10 лютого  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному 

на базі Замкової виправної 

колонії №58, під час якого 

надано консультації 

чотирьом особам. 

11 лютого начальником 

відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

Святославом Футієм 

проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті 

консультування, створеному 

на базі Шепетівської 

виправної колонії № 98, під час якого надано правову допомогу двом особам.   

12 лютого  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 

якого надано одну консультацію. 

14  лютого  головним спеціалістом  відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяною Бульбах проведено  прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Білогірського будинку –інтернату 

для громадян похилого віку та інвалідів, під час якого о надано правову 

допомогу двом громадянам.  

14 лютого заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела виїзний прийом 

громадян в с. Плесна Плесенської об’єднаної територіальної громади. 

17 лютого в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

21 лютого головним спеціалістом відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяною Бульбах проведено виїзний прийом  жителів  Ямпільської 

селищної ОТГ з питань надання їм безоплатної правової допомоги. 

Громадянам, які звернулись до виїзного пункту консультування, надано 

кваліфіковані юридичні консультації. За консультацією звернулось троє  

громадян. 

21 лютого головною спеціалісткою відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Ямпільської спеціальної школи-
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інтернат, під час якого надано 

правову допомогу трьом 

громадянам. 

26 лютого в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана 

Рибак провела виїзний прийом 

громадян в с.Новоселиця 

Полонського району, під час 

якого надано безоплатну 

первину правову допомогу 

чотирьом особам.   

27 лютого головним 

спеціалістом відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Білогірського районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області, під час якого надано правову допомогу двом 

громадянам. 

28 лютого в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз забезпечив діяльність виїзного пункту консультування громадян на 

базі Клубівської територіальної громади Ізяславського району, під час роботи 

якого надано консультації двом особам. 

02 березня в.о. начальника  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Славутського міськрайонного відділу 

філії державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області. 

02 березня начальник відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела прийом 

громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі 

Славутського міськрайонного відділу 

філії Державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області, під 

час яких надано безоплатну первинну 

правову допомогу одному громадянину.   

02 березня в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян 

в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 
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Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час якого 

надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

03 березня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу двом особам.   

03 березня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу одному громадянину.  

03 березня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну 

первинну правову допомогу одній особі. 

03  березня  начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано правову допомогу трьом 

громадянам. 

04 березня в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого надано 

безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

04 березня юристка відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук здійснила прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості. 

06 березня в.о. начальника  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Ірина Панасюк провела виїзний прийом громадян у Варварівську ОТГ 

Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу 

чотирьом особам. 

06 березня заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 
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06 березня юристка  

відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги» Зоя 

Гонтарук забезпечила 

діяльність виїзного пункту 

консультування громадян на 

базі Новосільської сільської 

ради Ізяславського району, під 

час роботи якого надано 

консультації двом особам.        

 

 

 

09 березня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час якого 

консультації не надавались. 

10 березня начальником відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого надано правову допомогу 

одній особі. 

Крім того, проведено робочу зустріч із заступником начальника установи з 

соціально-виховної та психологічної роботи підполковником внутрішньої 

служби Вадимом Семенчуком, на якій доведено до відома зміни в чинному 

законодавстві, що стосуються надання безоплатної правової допомоги, а також 

обговорено основні проблемі, що виникають в засуджених при написанні 

звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

11 березня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 

якого надано консультації двом особам. 

16 березня  в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги   Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 

якого надано одну консультацію. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 1 січня по 31 березня 2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, зареєстровано 1674 звернення клієнтів, що на 296 осіб більше ніж 

за аналогічний період минулого року (1378 звернень) та на 114 звернення 

більше ніж за минулий квартал. Для 1499 громадян  надано первинну правову 

допомогу, а 175 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що менше  на 71 особу ніж за І кварталі 2019 року та на 15 

осіб менше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

167 рішень про надання БВПД, що на 22 рішення менше ніж за минулий 

квартал. На виконання зазначених рішень видано 82 доручення адвокатам та 

103 накази про уповноваження працівника для оформлення процесуальних 

документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 5 письмовим 

зверненням  у наданні БВПД відмовлено. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 
№ з/п Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перена-

правлень до 

інших провай-

дерів БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва та 

надання БВПД 

327 238 89 0 

2 Відділ «Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

325 303 22 0 

3 Відділ «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

236 225 11 0 

4 Відділ «Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

317 309 8 0 

5 Відділ «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

202 180 22 0 

6 Відділ «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

267 244 23 0 

 Разом по МЦ 1674 1499 175 0 
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У звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

сімейного 292 (17,44 %), іншого цивільного 252  (15,05 %), з інших питань 214 

(12,78 %), житлового 163(9,74%), адміністративного 157 (9,38 %), спадкового 

153 (9,14%), соціального забезпечення 112 (6,69 %), з питань виконання судових 

рішень 109 (6,51 %), трудового 106 (6,33%), земельного 87(5,20 %),  договірного 

27 (1,61 %), медичного 0 (0,00 %) та з неправових питань 2 (0,12%). 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

сімейного

17,44%

з неправових питань

0,12%

медичного

0,00%

з питань виконання судових 

рішень

6,51%

соціального забезпечення

6,69%

іншого цивільного

15,05%житлового

9,74%

3 інших питань

12,78%

спадкового

9,14%

земельного

5,20%

трудового

6,33% договірного

1,61%

адміністративного

9,38%

 
 

Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —824 

(52,56 %); від 18 до 35 років —430(23,40 %);  понад 60 років —415 (23,97 %);  

до 18 років —5 (0,06 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1674) надійшло від жінок   — 987(59 %), 

від чоловіків —687 (41 %). 

 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від осіб 

(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) - 92 (55 %), особи з інвалідністю — 28 (16,77 %), особи, засуджені до 

покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі - 27 (16 %),  ветеранів війни – 9 (5%), 

внутрішньо переміщених осіб –3 (2 %), особливі заслуги перед Батьківщиною - 

1 (1 %), діти - 1 (1%),  особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі- 2 ( 1%), власники земельних ділянок, які 

проживають у сільській місцевості -4 (2%  ) . 
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 

років

23,40%

від 35 до 60 

років

52,56%

до 18 років

0,06%

понад 60 років

23,97%

 
 

Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

чоловіки

41%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  

мають право на отримання БПД 

особи з 
інвалідністю 

16,77%

особи, засуджені 
до покарання у 

вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбовц
ів або обмеження 

волі
16%

ветерани війни
5%

внутрішньо 
переміщені осіби

2%
особи, що мають 
особливі заслуги 

перед 
Батьківщиною 

1%

діти
1%

особи, які 
постраждали від 

домашнього 
насильства або 
насильства за 
ознакою статі

1%

власники 
земельних 
ділянок, які 

проживають у 
сільській 

місцевості
2%

особи 
(середньомісячний 

дохід, яких не 
перевищує двох 

розмірів 
прожиткового 

мінімуму)
55%

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

звітний період: 

● здійснено 11 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність             

21 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 83 особи, в тому числі 32 особи звернулися за 
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отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 51 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 13 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 155 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 70 правопросвітницьких заходи. 

● розміщено у ЗМІ 50 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 28 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 
№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електрон-них 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

11/32 21/51 13 70 28 

2 Відділ 

«Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

2/6 4/16 2 11 13 

3 Відділ 

«Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

3/7 5/10 0 6 0 

4 Відділ 

«Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

0 2/6 1 12 12 

5 Відділ 

«Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

2/9 2/8 1 11 3 

6 Відділ 

«Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

2/7 3/6 6 20 0 

 

 


