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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
 

[1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 
 

Підвищення правової обізнаності населення стосовно прав та свобод 

людини і громадянина, надання особам консультаційної підтримки для 

вирішення проблемних питань, спрощення доступу до правосуддя, 

забезпечення доступу якнайширшого кола суб’єктів права на БПД до 

правових послуг.   
 

1. ɯʥʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦ ʤʽʩʮʝʟʥʘʭʦʜʞʝʥʥʷ ʪʦʯʦʢ ʜʦʩʪʫʧʫ ʜʦ ɹʇɼ ʥʘ 

ʦʬʽʮʽʡʥʽʡ ʩʪʦʨʽʥʮʽ ʫ Facebook, ʦʬʽʮʽʡʥʠʭ ʚʝʙ-ʩʘʡʪʘʭ ʦʨʛʘʥʽʚ ʜʝʨʞʘʚʥʦʾ 

ʚʣʘʜʠ ʪʘ ʆʄʉ ð 24 ̔ʥʬʦʨʤʘʮʽ.ʾ 

         На офіційних веб-сайтах Дубенської міської 

ради та Дубенської районної державної 

адміністрації розміщена інформація щодо 

діяльності відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» на період запровадження карантину. 

         Відділом «Острозьке бюро правової 

допомоги» забезпечується постійне висвітлення 

діяльності Бюро у засобах масової інформації, у 

т.ч. на сторінках партнерів у Facebook, офіційних 

веб-сайтах органів державної влади та ОМС.  

На офіційних веб-сайтах Рівненської 

районної державної адміністрації, Рівненської 

міської ради, офіційних веб-сайтах об’єднаних 

територіальних громад району розміщена 

інформація щодо діяльності відділу «Рівненське 

бюро правової допомоги» на період запровадження 

карантину. 

 

2. ɯʥʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦ ʤʽʩʮʝʟʥʘʭʦʜʞʝʥʥʷ ʪʦʯʦʢ ʜʦʩʪʫʧʫ ʜʦ ɹʇɼ ʟʘ 

ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʜʨʫʢʦʚʘʥʦʾ ʧʨʝʩʠ, ʽʥʪʝʨʥʝʪ-ʚʠʜʘʥʴ, ʨʘʜʽʦ ï 4.  

- 26.09.2020 офіційний веб-сайт Дядьковицької ОТГ "Правова допомога у 

вирішені земельних питань в Дядьковицькій сільській раді"; 

- 10.09.2020 офіційний веб-сайт Шпанівської ОТГ "Правова допомога у 

вирішені земельних питань"; 

- 15.09.2020 офіційний веб-сайт Клеванської ОТГ "Правова допомога у 

вирішені земельних питань"; 

-  21.09.2020 офіційний веб-сайт Олександрійської ОТГ "Правова допомога у 

вирішені земельних питань". 

 



 

3. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ çʚʫʣʠʯʥʦʛʦ ʽʥʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷè, ʬʣʝʰʤʦʙʽʚ, ʮʽʣʴʦʚʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ 

(ʩʘʤʦʩʪʽʡʥʦ ʯʠ ʟ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ) ï 2.  

                                                                                                                                                                                                  
Представники  Рівненського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги присвятили один 

робочий день правопросвітництву та 

консультуванню громадян, а саме на 

локації виставки 

"ОчікуванняVsРеальність", яка відбулася 

17.08.2020 в м. Рівне. 

 

4. ʋʯʘʩʪʴ ʫ ʤʘʩʦʚʠʭ ʟʘʭʦʜʘʭ ʽʟ ʟʘʣʫʯʝʥʥʷʤ ʰʠʨʦʢʦʛʦ ʢʦʣʘ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʢʽʚ ʪʝʨʠʪʦʨʽʘʣʴʥʠʭ ʛʨʦʤʘʜ, ʧʨʘʚʦʦʭʦʨʦʥʥʠʭ ʦʨʛʘʥʽʚ - 3.   

Упродовж звітного періоду працівники Острозького Бюро правової 

допомоги взяли участь у нараді, що відбулась в Острозькій 

райдержадміністрації та семінар-нараді за участі представників суду, 

прокуратури, національної поліції, Острозького районного сектору пробації, 

служби у справах дітей та центру соціальних служб для дітей та молоді 

Острозького району Рівненської області, присвяченій пілотному проекту Офісу 

Генерального прокурора України та Міністерства юстиції України "Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочинів".  

 

    15 липня 2020 року у Дубенському 

районному центрі соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді з дотриманням усіх 

карантинних вимог було проведено 

семінар з уповноваженими працівниками 

з питань соціальної роботи об’єднаних 

територіальних громад Дубенського 

району на тему: «Здійснення соціальної 

роботи з незахищеними верствами 

населення, які проживають на території 

об’єднаних територіальних громад».  

У даному заході взяли участь представники державних установ та 

організацій, діяльність яких пов’язана з наданням різних послуг соціально 

незахищеним верствам громадян. Працівники відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» прийняли участь у даному семінарі. 

 

5. ʈʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʧʨʘʚʦʚʠʭ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ: ʚ ʜʨʫʢʦʚʘʥʠʭ ɿʄɯ; ʚ ɯʥʪʝʨʥʝʪ-

ɿʄɯ; ʥʘ ʩʘʡʪʘʭ ʧʘʨʪʥʝʨʽʚ ï 46 ʧʫʙʣʽʢʘʮʽʡ.  

Для розширення можливості доступу широких верств населення, в т.ч. 

сільського, до правової інформації були розміщенні наступні публікації: 

- 03.07.2020 - в районній газеті “Прапор Перемоги” м. Радивилів розміщено 



правову консультацію на тему: “Відмінність договору довічного утримання від 

спадкового договору”: 

- 08.07.2020 - на офіційному сайті Радивилівської міської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Факт встановлення родинних відносин”; 

- 13.07.2020 - в районній газеті “Сурми Радзивілів” м. Радивилів правова 

консультація на тему: “Правове регулювання прав та обов'язків осіб, що 

проживають у цивільному шлюбі”; 

- 11.08.2020 - на офіційному сайті Козинської сільської ради Радивилівського 

району правова інформація на тему: “Відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами”; 

- 21.08.2020 - в районній газеті “Прапор Перемоги” розміщено правову 

консультацію на тему: “Договір оренди земельної ділянки”. 

Крім того, протягом звітного періоду були 

розміщенні наступні публікації: 

¶ на веб-сайті «Семидубська громада» 

(https://semydubska-gromada.gov.ua) 01.07.2020 

опублікована стаття під назвою «Вирішення 

земельних спорів органами державної влади та 

місцевого самоврядування»; 

¶ на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) 01.07.2020  

опублікована стаття під назвою «Особливості 

договору довічного утримання (догляду)»; 

¶ на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) 01.07.2020  

опублікована стаття під назвою «Зміна 

цільового призначення земельної ділянки: 

порядок дій»; 

¶ на веб-сайті «Семидубська громада» (https://semydubska-

gromada.gov.ua) 08.07.2020 опублікована стаття 

під назвою «Основні помилки під час 

спадкування»; 

¶ на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) 09.07.2020 

опублікована стаття під назвою «Дубенське бюро 

правової допомоги: як краще звільнитися: за 

власним бажанням, або за згодою сторін?»; 

¶ на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) 09.07.2020 

опублікована стаття під назвою «Особливості 

визначення способу участі батька у вихованні 

дитини та спілкуванні з нею. Інформує Дубенське 

бюро правової допомоги»;в районній газеті 

“Прапор Перемоги” було розміщено правову 



консультацію на тему: “Відмінність договору довічного утримання від 

спадкового договору”. 

¶ на веб-сайті Рівненської районної державної адміністрації 

(http://www.old.rv.gov.ua/sitenew/rivnensk/ua/news/detail/62356.htm) 10.07.2020  

опублікована стаття під назвою «Протидія домашньому насильству»; 

¶ на веб-сторінці в мережі facebook Рівненської районної філії обласного 

центру зайнятості (https://www.facebook.com/rivnercz/posts/1401196733423869) 

10.07.2020 опублікована стаття під назвою «Про переваги офіційного 

працевлаштування для безробітних Рівненського району»; 

¶ на веб-сайті відділу Культури і туризму Рівненської районної державної 

адміністрації (http://cultura.rv.ua/?p=12422) 17.07.2020 опублікована стаття під 

назвою «Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізичною особою-

підприємцем, який не вів підприємницької діяльності»; 

¶ на веб-сайті Олександрійської сільської ради (http://olek-

otg.com.ua/actual/splata-yedynogo-soczialnogo-vnesku-yesv-fizychnoyu-osoboyu-

pidpryyemczem-yakyj-ne-viv-pidpryyemnyczkoyi-diyalnosti/) 17.07.2020  

опублікована стаття під назвою «Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) 

фізичною особою-підприємцем, який не вів підприємницької діяльності»; 

 

6. ʅʘʧʦʚʥʝʥʥʷ ʚʝʙ-ʩʘʡʪʫ ʂʎ ʚ ʯʘʩʪʠʥʽ ʨʦʟʜʽʣʽʚ ʈʎ ʪʘ ʄʎ ï 6 

ʨʦʟʤʽʱʝʥ.ɹ 

 

7. ʅʘʧʦʚʥʝʥʥʷ ʩʪʦʨʽʥʢʠ  ʫ ʩʦʮʤʝʨʝʞʽ Facebook ï 10 ʧʫʙʣʽʢʘʮʽʡ.  

У звітному періоді фахівцями місцевого центру підготовлено ряд 

правопросвітницьких публікацій. Зокрема, працівники місцевого центру брали 

активну участь у створенні онлайн консультацій для публікації в мережі 

Facebook. 

Зокрема, підготовлено публікації за наступними темами:  

- 10.07.2020 – «Правове регулювання прав та обов'язків осіб, які проживають у 

цивільному шлюбі»; 
-  24.07.2020 – «Земельна реформа в Україні»; 

- 31.07.2020 –  «Оформлення постійного догляду за особами, які його 

потребують»; 

- 05.08.2020 – «Трудова діяльність 

неповнолітніх»; 

- 07.08.2020 – «Права та пільги 

внутрішньо переміщених осіб»; 

- 14.08.2020 – "Податкова знижка на 

навчання"; 

- 21.08.2020 – "Правова та соціальна 

допомога малозабезпеченим сім'ям"; 

- 28.08.2020 –  "Конституційні права та 

свободи людини і громадянина"; 

- 04.09.2020 – "Права дітей у дошкільних навчальних закладах"; 

- 11.09.2020 –  "Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 



вчиненні кримінального правопорушення; 
- 17.09.2020 – "Визначення місця проживання дитини"; 

-  25.09.2020 – "Права дитини у навчальному закладі "; 

 

8. ʇʽʜʛʦʪʦʚʢʘ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ ʱʦʜʦ ʫʩʧʽʰʥʠʭ ʪʘ ʪʠʧʦʚʠʭ ʩʧʨʘʚ ʧʽʜ ʯʘʩ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʮʪʚʘ ʫ ʩʫʜʘʭ ï 5. 

- 17.07.2020 – Рівненським місцевим центром з надання БВПД на власній 

Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну судову практику 

керівника відділу «Дубенське  бюро правової допомоги» Анатолія Андріюка. 

Справа стосувалася вирішення питання щодо зарахування до страхового стажу 

періоду ведення підприємницької діяльністю з метою призначення в 

подальшому пенсії за віком.   

- 09.09.2020 –   на власній Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну 

судову практику керівника відділу відділу «Корецьке бюро правової допомоги» 

Оксани Костюк, яка допомогла жінці «виписати» доньку із власного житла. 

- 25.09.2020 – на Facebook-сторінці розміщено публікацію керівника відділу  

«Гощанське бюро правової допомоги», який здійснював представництво 

інтересів клієнта у Гощанському районному суді Рівненської області. Справа 

стосувалася виправлення описки у архівній довідці про заробітну плату особи.  

 

9. ɺʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʷ ʪʘ ʨʦʟʧʦʚʩʶʜʞʝʥʥʷ ʚʣʘʩʥʠʭ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ 

(ʙʫʢʣʝʪʽʚ, ʬʣʘʻʨʽʚ, ʤʝʪʦʜʠʯʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʪʦʱʦ) ʱʦʜʦ ʬʫʥʢʮʽʦʥʫʚʘʥʥʷ 

ʩʠʩʪʝʤʠ ɹʇɼ ï 3. 

       У звітному періоді працівниками відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» було 

виготовлено три буклети з наступними темами: 

«Оформлення одиноких громадян до будинків-

інтернатів», «Порядок приватизації житла» та 

«Правове регулювання ринку землі в Україні». 

 

 

 

 

 

10. ʇʫʙʣʽʯʥʘ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʽʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʽʚ ʜʽʷʣʴʥʦʩʪʽ ʩʠʩʪʝʤʠ ɹʇɼ.  

Презентація діяльності системи БВПД Рівненщини протягом третього  

кварталу 2020 року не проводилася у зв’язку із введенням в регіоні карантинних 

заходів.  

 

11. ʈʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ ʧʨʦ ʨʦʙʦʪʫ ʮʝʥʪʨʽʚ ʫ ʤʝʨʝʞʽ ɯʥʪʝʨʥʝʪ ʪʘ 

ʜʨʫʢʦʚʘʥʠʭ ʟʘʩʦʙʘʭ ʤʘʩʦʚʦʾ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ: ʜʨʫʢʦʚʘʥʘ ʧʨʝʩʘ, ɯʥʪʝʨʥʝʪ-ʚʠʜʘʥʥʷ, 

ʟʦʚʥʽʰʥʷ ʨʝʢʣʘʤʘ (ʩʦʮʽʘʣʴʥʘ ʨʝʢʣʘʤʘ) ï 44 ʤʘʪʝʨʽʘʣʠ. 

Рівненським місцевим центром з надання БВПД забезпечується постійне 

висвітлення діяльності центру у засобах масової інформації, у т.ч. на сторінках 

партнерів у Facebook, офіційних веб-сайтах органів державної влади та ОМС. 



Так, у вказаних публікаціях надається інформація про місцезнаходження 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД із відповідними контактними 

даними.  

Крім того, за звітний період розміщено ряд публікацій правових 

консультацій у друкований засобах масової інформації, а саме: 

- 09.09.2020 - на офіційній сторінці Центру надання адміністративних 

послуг Радивилівської міської ради у Facebook було розміщено 

інформацію про відновлення співпраці з відділом “Радивилівське бюро 

правової допомоги” після карантину; 

-  24.09.2020 - на офіційній сторінці Центру надання адміністративних 

послуг Радивилівської міської ради у Facebook було розміщено 

інформацію про роботу бюро під час проведення дистанційних пунктів 

консультування; 

- 29.09.2020 - на веб-сайті Радивилівської міської ради було розміщено 

інформацію про безоплатні правові консультації суб'єктам пробації.  

 

12. ɯʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʦ-ʨʦʟôʷʩʥʶʚʘʣʴʥʽ ʚʠʩʪʫʧʠ ʥʘ ʨʘʜʽʦ ʪʘ ʊɹ ï 12.  

Протягом звітного періоду працівниками Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД здійснено наступні виступи на телебаченні: 

1. 02.07.2020 – відбувся телеефір на каналі місцевого телебачення «Рівне-1» 

на тему: «Дача: що потрібно знати, щоб не мати клопотів із законом »; 

2. 09.07.2020 – телеефір на тему: «Покупки через інтернет: поради юриста»; 

3. 29.07.2020 – телеефір на тему: «Самобуди: як узаконити та як з ними 

боротися»; 

4. 06.08.2020 – телеефір на тему: «Шлюб та його небезпеки й переваги»; 

5. 12.08.2020 – телеефір на тему: «Чи потрібна фінансова підтримка 

держави на дитину?»; 

6. 21.08.2020 – телеефір на тему: «Трудове законодавство у час карантину: 

на що звертати увагу?». 

7. 27.08.2020 – телеефір на тему: «Що потрібно знати про кредитування, 

щоб не потрапити у біду?» 

8. 03. 09. 2020 – телеефір на тему: « Що потрібно знати при покупці житла 

на вторинному ринку? »; 

9. 17. 09.2020 – телеефір на тему: «Хто і скільки повинен платити за 

виховання дітей?»; 

10.  18.09.2020 – телеефір на тему: «Сусідські війни. Хто і на що має право?»; 

11.  23.09.2020 – телеефір на каналі місцевого телебачення «Рівне-1» на тему: 

«Що треба знати про автоцивілку ?»; 

12.  30.09.2020 – телеефір на тему: «Як правильно укласти договір 

дарування?».  

 

13. ʆʙʣʘʰʪʫʚʘʥʥʷ ʧʘʥʜʫʩʽʚ, ʢʥʦʧʦʢ ʚʠʢʣʠʢʫ ʪʘ ʤʽʩʮʴ ʨʦʙʦʪʠ ʦʩʽʙ ʜʣʷ 

ʦʩʽʙ ʟ ʽʥʚʘʣʽʜʥʽʩʪʶ (ʷʢ ʘʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʘ ʧʘʥʜʫʩʫ) – 1.  

       В будівлі, де знаходиться відділ «Острозьке бюро правової допомоги» 

належним чином облаштовані входи у приміщення для осіб із обмеженими 



можливостями, зокрема, облаштовані пандус, кнопка для виклику, проходи у 

приміщенні відповідають розмірам засобів для пересування інвалідів (колясок). 

Працівниками відділу «Костопільське бюро правової допомоги» 

неодноразово проводилось інформування населення, щодо наявності в бюро 

кнопок виклику, пандусів та місця для осіб з інвалідністю. 

 

14. ʆʨʛʘʥʽʟʘʮʽʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʚʠʾʟʥʠʭ ʧʨʠʡʦʤʽʚ ʛʨʦʤʘʜʷʥ ʫ ʩʽʣʴʩʴʢʽʡ 

ʤʽʩʮʝʚʦʩʪʽ – 12. 

21 вересня 2020 року начальником відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання БВПД було продовжено 

роботу мобільного пункту консультування на території Рачинської сільської 

ради Дубенського району в с. Рачин.  

    Діяльність даного пункту спрямована на розширення доступу мешканців 

сільської місцевості до 

безоплатної правової допомоги, 

зокрема до правової інформації, 

правових консультацій та інших 

правових послуг у сфері 

регулювання земельних 

правовідносин. 

            Під час роботи мобільного 

пункту за юридичними 

консультаціями звернулися 

громадяни із питаннями, що 

стосувалися прав споживача на звірку показників фактично спожитого 

природного газу, переліку документів, які необхідні при реєстрації кандидатом 

на посаду сільського голови, порядку надання житлової субсидії, порядку 

безоплатної передачі земельної ділянки у власність, порядку внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки, а також щодо правових підстав надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

          24 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» місцевого центру було продовжено роботу мобільного 

пункту консультування на території Іванівської сільської ради Привільненської 

ОТГ Дубенського району. Діяльність даного пункту спрямована на розширення 

доступу жителів даного села до безоплатної правової допомоги, зокрема до 

правової інформації, правових консультацій та інших правових послуг. 

Під час роботи мобільного пункту 

за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, 

що стосувалися порядку надання 

житлової субсидії, приватизації 

земельної ділянки, на якій 

розташовано житловий будинок;  

відновлення втрачених документів; 

оформлення соціальної допомоги 



по втраті годувальника; порядку надання додаткової соціальної відпустки на 

дітей; щодо обов’язку споживача передавати показання лічильника газу.  

 

15. ʆʨʛʘʥʽʟʘʮʽʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʚʠʾʟʥʠʭ ʧʨʠʡʦʤʽʚ ʛʨʦʤʘʜʷʥ ʫ ʩʽʣʴʩʴʢʽʡ 

ʤʽʩʮʝʚʦʩʪʽ  ʟ ʟʝʤʝʣʴʥʠʭ ʧʠʪʘʥʴ – 12 ʚʠʾʟʜʽʚ. 

15.09.2020 начальником відділу «Дубенське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД було організовано роботу 

мобільного пункту консультування на території Варковицької сільської ради 

Дубенського району в с. Варковичі. Діяльність даного мобільного пункту 

консультування спрямована на розширення доступу жителів даної сільської 

ради до безоплатної правової допомоги, зокрема до правової інформації та 

правових консультацій у сфері земельних правовідносин. 

     Під час роботи мобільного пункту консультування за юридичними 

консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, порядку поділу земельної ділянки, 

що перебуває у спільній власності, зміни власника земельної ділянки в договорі 

оренди у випадку її спадкування, порядку ліквідації профспілкової організації 

на підприємстві, призначення дострокової пенсії багатодітній матері, 

реструктуризації боргу по кредиту, права споживача на звірку показників 

фактично спожитого природного газу, а 

також щодо правових підстав надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги.            

  17.09.2020 головним спеціалістом 

відділу «Костопільське бюро правової 

допомоги» у приміщенні  Мирненської 

сільської ради було проведено правову 

лекцію на тему «Реєстрація права 

власності на земельну ділянку, утворену 

за рахунок земельного паю». Присутніх 

було ознайомлено зі змінами в Законі України «Про порядок виділення в натурі 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»  та підставами, за якими 

земля може  перейти у комунальну власність територіальної громади. 

     

16. ʅʘʜʘʥʥʷ ʘʜʨʝʩʥʦʾ ʧʨʘʚʦʚʦʾ ʜʦʧʦʤʦʛʠ ʦʩʦʙʘʤ, ʧʦʟʙʘʚʣʝʥʠʤ 

ʤʦʞʣʠʚʦʩʪʽ ʩʘʤʦʩʪʽʡʥʦ ʘʙʦ ʯʝʨʝʟ ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʢʘ ʟʚʝʨʥʫʪʠʩʷ ʧʦ ʥʘʜʘʥʥʷ 

ɹʇɼ -1. 

 

17. ɿʘʙʝʟʧʝʯʝʥʥʷ ʨʦʙʦʪʠ 

ʜʠʩʪʘʥʮʽʡʥʠʭ/ʤʦʙʽʣʴʥʠʭ ʧʫʥʢʪʽʚ 

ʜʦʩʪʫʧʫ ʛʨʦʤʘʜʷʥ ʜʦ ɹʇɼ ʚ 

ʧʨʠʤʽʱʝʥʥʷʭ: ʫʧʨʘʚʣʽʥʴ 

ʩʦʮʽʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ ʥʘʩʝʣʝʥʥʷ, 

ʪʝʨʠʪʦʨʽʘʣʴʥʠʭ ʮʝʥʪʨʘʭ ʥʘʜʘʥʥʷ 

ʘʜʤʽʥʽʩʪʨʘʪʠʚʥʠʭ ʧʦʩʣʫʛ; 



ʙʫʜʠʥʢʘʭï̔ ʥʪʝʨʥʘʪʘʭ ʜʣʷ ʣʶʜʝʡ ʧʦʭʠʣʦʛʦ ʚʽʢʫ, ʣʶʜʝʡ ʟ ʽʥʚʘʣʽʜʥʽʩʪʶ, 

ʪʝʨʠʪʦʨʽʘʣʴʥʠʭ ʮʝʥʪʨʘʭ ʟ ʦʙʩʣʫʛʦʚʫʚʘʥʥʷ ʦʜʠʥʦʢʠʭ ʣʶʜʝʡ ʧʦʭʠʣʦʛʦ ʚʽʢʫ, 

ʤʝʜʠʯʥʠʭ ʟʘʢʣʘʜʘʭ; ʫʩʪʘʥʦʚ ʚʠʢʦʥʘʥʥʷ ʧʦʢʘʨʘʥʴ, ʮʝʥʪʨʘʭ ʧʨʦʙʘʮʽʾ; 

ʮʝʥʪʨʘʭ ʟʘʡʥʷʪʦʩʪʽ ï 16 ʚʠʾʟʜʽʚ. 

Відділом «Радивилівське бюро правової допомоги» забезпечено роботу 

дистанційних/мобільних пунктів доступу громадян до БПД, а саме:  

- 23.07.2020 – дистанційний пункт консультування громадян за допомогою 

додатку Viber. Консультації отримали 2 громадян. 

 - 13.08.2020 –  мобільний пункт консультування за допомогою додатку Viber в 

Добриводській сільській раді. 

- 26.08.2020 – дистанційний пункт консультування громадян за допомогою 

додатку Viber. Консультації отримали 4 громадян. 

- 10.09.2020 – дистанційний пункт консультування в ЦНАП. Надано правові 

консультації 2 особам. 

 - 17.09.2020 – дистанційний пункт консультування в ЦНАП. Надано правові 

консультації 2 особам. 

- 24.09.2020 – дистанційний пункт консультування в ЦНАП. Надано правові 

консультації 3 особам. 

 - 28.09.2020 – дистанційний пункт консультування в ДУ “Центр пробації”. 

 

18. ɿʘʙʝʟʧʝʯʝʥʥʷ ʜʦʩʪʫʧʫ ʜʦ ʝʣʝʢʪʨʦʥʥʠʭ ʩʝʨʚʽʩʽʚ ʄʽʥʽʩʪʝʨʩʪʚʘ 

ʶʩʪʠʮʽʾ ʋʢʨʘʾʥʠ - 219. 

За звітний період кількість клієнтів, які звернулися до Рівненського МЦ з 

надання БВПД та Бюро правової допомоги за доступом до електронних сервісів 

Міністерства юстиції становить 219 осіб. Найбільш частими є звернення 

громадян для одержання інформації в Єдиному реєстрі нотаріусів, Єдиному 

державному реєстрі судових рішень, Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиному державному реєстрі виконавчих 

проваджень. 

Систематично проводиться робота щодо інформування жителів 

Рівненщини про можливість скористатись доступом до он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції України у приміщенні Рівненського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги  та бюро правової допомоги.  

 

19. ʈʦʟô̫ ʩʥʝʥʥʷ ʧʦʨʷʜʢʫ ʦʪʨʠʤʘʥʥʷ ɽʎʇ ʪʘ ʤʦʞʣʠʚʽʩʪʴ ʡʦʛʦ 

ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʜʣʷ ʩʧʨʦʱʝʥʥʷ ʟʙʦʨʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʽʚ ʢʣʽʻʥʪʘʤ ʤʽʩʮʝʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʫ -

30 ʨʦʟôʷʩʥʝʥʴ. 

Систематично проводиться робота щодо інформування жителів 

Рівненщини про можливість отримання ЕЦП та можливість його використання 

для спрощення збору документів, проведено 30 консультацій. 

 

 

 



20. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʤʘʩʰʪʘʙʥʠʭ 

ʧʨʘʚʦʧʨʦʩʚʽʪʥʠʮʴʢʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ ï 1.  

 

18 вересня 2020 року головний 

спеціаліст відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги» Юлія Савчук, провела 

лекцію студентам 3-го курсу 

Національного університету «Острозька 

академія», що стосується основних 

положень системи надання безоплатної 

правової допомоги, її організаційної 

структури та історії становлення правової 

допомоги. У заході прийняли участь 27 осіб. 

 

21. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʟʘʭʦʜʽʚ (ʣʝʢʮʽʾ, ʩʝʤʽʥʘʨʠ, ʪʝʤʘʪʠʯʥʽ ʟʫʩʪʨʽʯʽ, 

ʪʨʝʥʽʥʛʠ), ʟ ʤʝʪʦʶ ʨʦʟôʷʩʥʝʥʥʷ ʥʦʨʤ ʯʠʥʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʚʩʪʚʘ: ʫʯʘʩʥʠʢʘʤ 

ɸʊʆ; ɺʇʆ; ʦʩʦʙʘʤ ʟ ʽʥʚʘʣʽʜʥʽʩʪʶ; ʦʩʦʙʘʤ ʟʽ ʩʪʘʪʫʩʦʤ ʙʝʟʨʦʙʽʪʥʦʛʦ; 

ʪʨʫʜʦʚʠʤ ʢʦʣʝʢʪʠʚʘʤ ʫʩʪʘʥʦʚ, ʧʽʜʧʨʠʻʤʩʪʚ, ʦʨʛʘʥʽʟʘʮʽʡ ʨʽʟʥʠʭ ʬʦʨʤ 

ʚʣʘʩʥʦʩʪʽ; ʩʫʙôʻʢʪʘʤ ʧʨʦʙʘʮʽʾ ʪʦʱʦ ï 18.  

16.07.2020 на виконання Меморандуму про співпрацю з Костопільським 

районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській 

області головним спеціалістом відділу «Костопільське бюро правової 

допомоги» Тетяною Марчук було проведено консультування суб’єктів пробації 

із застосуванням Skype-зв’язку. В ході 

консультування клієнти пробації отримали 

вичерпні відповіді з питань щодо порядку 

стягнення заборгованості по аліментах, 

видів відповідальності за несплату 

аліментів, порядку відновлення втраченого 

паспорта громадянина України, порядку 

реєстрації місця проживання.  

30.07.2020 головним спеціалістом «Костопільське бюро правової 

допомоги» Іриною Коснюк було проведено онлайн-консультування суб’єктів 

пробації за допомогою skype зв’язку. Фахівцем було проінформовано  про 

пільги для учасників бойових дій в сфері житлового забезпечення, охорони 

здоров’я та інші соціальні пільги. Під час консультування, громадяни отримали 

вичерпні відповіді, що стосувалися соціального забезпечення дітей з 

інвалідністю . 

19.08.2020 з метою формування практичних навичок написання резюме і 

ефективного його використання у пошуку роботи безробітними, у приміщенні 

Здолбунівської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості 

відбувся тренінг на тему: «Підготовка резюме» за участю головного спеціаліста 

відділу Здолбунівського бюро правової допомоги. В ході тренінгу  учасників 

ознайомлено з основними вимогами, видами, структурою та технікою 

підготовки резюме. Адже, правильно складене резюме – це один із варіантів 



успішного працевлаштування.   Також, спеціаліст місцевого центру 

проінформувала про систему безоплатної правової допомоги в України, порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та акцентовано увагу щодо 

можливості отримати безоплатну правову допомогу за телефоном гарячої лінії. 
 

22.ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʧʨʘʚʦʧʨʦʩʚʽʪʥʠʮʴʢʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ ʟ ʟʝʤʝʣʴʥʠʭ ʧʠʪʘʥʴ ï  4 ʟʘʭʦʜʠ. 

18 вересня 2020 року начальником відділу «Рівненське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання БВПД Ілоною Куль було 

організовано роботу мобільного пункту консультування на території 

Клеванської селищної ради у приміщенні Публічної бібліотеки Клеванської 

селищної ради. Діяльність даного мобільного пункту консультування 

спрямована на розширення доступу жителів даної сільської ради до безоплатної 

правової допомоги, зокрема до правової інформації та правових консультацій у 

сфері земельних правовідносин. 

16 вересня 2020 року в  рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» головний спеціаліст відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» Людмила Юхимчук провела семінар для громади 

Семидубської сільської ради на тему: «Порядок безоплатного отримання 

земельної ділянки у власність». Учасникам заходу надано інформацію щодо 

порядку отримання та приватизації земельних ділянок різного призначення,  

безоплатно у власність громадян у межах норм, що провадиться один раз по 

кожному виду використання (частина четверта статті 116 Земельного кодексу 

України). Крім того, роз’яснено порядок та вимоги до оформлення заяви та куди 

звертатися для отримання земельної ділянки та процедури реєстрації права 

власності бажаної земельної ділянки. 

17 вересня 2020 року в приміщенні Костопільської районної державної 

адміністрації відбулася зустріч з 

клієнтами пробації, які є учасниками 

АТО. В заході взяли участь головний 

спеціаліст відділу «Костопільське 

бюро правової допомоги» 

Рівненського МЦ з надання БВПД, 

керівник апарату Костопільської 

райдержадміністрації, начальник 

Костопільського РВ філії ДУ "Центр 

пробації" у Рівненській області, начальник відділу активної підтримки 

безробітних Костопільської районної філії Рівненського ОЦЗ, директор 

Комунального закладу «Ветеранський простір» Рівненської обласної ради, член 

Координаційної ради у справах ветеранів при Рівненській ОДА та член 

правління Костопільської районної організації УБД.  

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D0%92-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%97-%D0%94%D0%A3-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1403456699782097/?__tn__=kC-R&eid=ARB94rVemUKfdCdLpg5P9Wvhpm3LrSXN0AGYO9fNbGpxoWxLBRGaQH1EkshSR5eJDKEtp7f52uVMCahD&hc_ref=ARRKZmlmobAga3IGJngRyZpKtaFcz_Oy-g_Wa7qaZssfwTmtYEQKJk3ChbtM631NLf0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBYnIQGLB9wwfaWX2RKS7SrPWpk1BrAWRVV274fnks0YzQyhAhz8FXJF8az5uHTUOWDLk6DtCebZ_BY91OE2qlb1q-84EePSZWnNiz4XfsiFPY0v954giLvDGETyuabGCzW-WmElvs7EyuNHPhC-XzOGLut4DVuZZ-8f_rogDeNLsZEoi_eRNiHqK9-DmquT-j_igw-ZIo6sZ-6Rk6en4ES_BcWmCS6_-6nI2z2y9D8fBncaCkwU0QxX3geOC1PZ-i38u9kgmkDM7Q8N5UaJ8vqWOzEyqBPCs53zTOQuAup-ri3o3moT4wjEO5g2D3DCX52Ve6eXe_xJgVYhoYcEn8e
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D0%92-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%97-%D0%94%D0%A3-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1403456699782097/?__tn__=kC-R&eid=ARB94rVemUKfdCdLpg5P9Wvhpm3LrSXN0AGYO9fNbGpxoWxLBRGaQH1EkshSR5eJDKEtp7f52uVMCahD&hc_ref=ARRKZmlmobAga3IGJngRyZpKtaFcz_Oy-g_Wa7qaZssfwTmtYEQKJk3ChbtM631NLf0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBYnIQGLB9wwfaWX2RKS7SrPWpk1BrAWRVV274fnks0YzQyhAhz8FXJF8az5uHTUOWDLk6DtCebZ_BY91OE2qlb1q-84EePSZWnNiz4XfsiFPY0v954giLvDGETyuabGCzW-WmElvs7EyuNHPhC-XzOGLut4DVuZZ-8f_rogDeNLsZEoi_eRNiHqK9-DmquT-j_igw-ZIo6sZ-6Rk6en4ES_BcWmCS6_-6nI2z2y9D8fBncaCkwU0QxX3geOC1PZ-i38u9kgmkDM7Q8N5UaJ8vqWOzEyqBPCs53zTOQuAup-ri3o3moT4wjEO5g2D3DCX52Ve6eXe_xJgVYhoYcEn8e


       Під час зустрічі присутніх було ознайомлено з роботою кожної з 

вищеперелічених установ. Зокрема, фахівчиня відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» Рівненського МЦ з 

надання БВПД роз’яснила порядок 

надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги учасникам 

АТО, повідомила перелік пільг, які 

передбачені законодавством України 

для вказаних осіб. 
 

23. ʅʘʜʘʥʥʷ ʫ ʧʠʩʴʤʦʚʦʤʫ 

ʚʠʛʣʷʜʽ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ ʟ ʧʠʪʘʥʴ 

ʟʝʤʝʣʴʥʠʭ ʧʨʘʚʦʚʽʜʥʦʩʠʥ ï 171. 

У рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» у звітному періоді фахівцями відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» згідно прийнятих звернень від громадян 

щодо отримання безоплатної первинної правової допомоги у формі письмової 

консультації було надано 32 письмові консультації.  

Фахівцями бюро в даних письмових консультаціях було надано 

роз’яснення щодо: 

¶ порядку дотримання норм добросусідства; 

¶ вирішення земельного спору органом місцевого самоврядування; 

¶ укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки; 

¶ порядку розірвання договору оренди земельної ділянки; 

¶ порядку укладання договору оренди земельної ділянки; 

¶ порядку приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий 
будинок, право власності на який зареєстровано; 

¶ порядку спадкування земельного паю, що знаходиться в оренді та 
права спадкоємця на отримання орендної плати; 

¶ порядку приватизації земельної ділянки; 

¶ порядку отримання земельної ділянки безоплатно у власність; 

¶ порядку безоплатної передачі земельної ділянки у власність; 

¶ порядку поділу земельної ділянки, що перебуває у спільній власності; 

¶ зміни власника земельної ділянки в договорі оренди у випадку її 

спадкування; 

¶ порядку отримання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

¶ щодо порядку внесення змін до договору оренди земельної ділянки; 

¶ порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

¶ передачі земельної ділянки в суборенду. 

 

24. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ  ʧʨʘʚʦʧʨʦʩʚʽʪʥʠʮʴʢʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ ʫ ʬʦʨʤʘʪʽ ʢʽʥʦʧʦʢʘʟʽʚ 

ʜʣʷ ʨʽʟʥʠʭ ʮʽʣʴʦʚʠʭ ʘʫʜʠʪʦʨʽʡ.   

Протягом звітного періоду заходи не проводилися у зв’язку із введенням в 

регіоні карантинних обмежень.  



25. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʟʘʭʦʜʽʚ ʫ ʥʘʚʯʘʣʴʥʠʭ ʟʘʢʣʘʜʘʭ (ɺʅɿ, ʢʦʣʝʜʞʘʭ, ɿʆʐ, 

ɼʅɿ) ʜʣʷ ʫʯʥʽʚ, ʧʝʜʘʛʦʛʽʚ, ʙʘʪʴʢʽʚ (ʣʝʢʮʽʾ, ʩʝʤʽʥʘʨʠ, ʧʨʘʚʦʚʽ ʫʨʦʢʠ, ʪʨʝʥʽʥʛʠ, 

ʜʠʩʢʫʩʽʡʥʽ ʢʣʫʙʠ, ʧʨʘʚʦʚʽ ʽʛʨʠ, ʚʽʢʪʦʨʠʥʠ ʪʘ ʽʥ.) ï 3. 

04.09.2020 - начальником відділу “Радивилівське бюро правової допомоги” було 

надано відео консультацію на тему: «Права дітей у сфері дошкільної освіти». 

17.09.2020 - заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого 

центру в Рівненській  обласній  

бібліотеці  для молоді, провели 

правовий урок з молоддю 

Рівненського вищого професійного 

училища ресторанного сервісу і 

торгівлі про булінг між учасниками 

навчального процесу. 
 

26. ʋʯʘʩʪʴ ʫ ʩʝʩʽʷʭ ʦʙʣʘʩʥʠʭ, 

ʨʘʡʦʥʥʠʭ ʪʘ ʤʽʩʮʝʚʠʭ ʨʘʜ, 

ʟʘʩʽʜʘʥʥʷʭ ʚʠʢʦʥʘʚʯʠʭ ʢʦʤʽʪʝʪʽʚ, 

ʟʘʩʽʜʘʥʥʷʭ ʢʦʤʽʩʽʡ, ʢʦʣʝʛʽʷʭ - 1. 

29.09.2020 – працівники Радивилівського бюро правової допомоги 

прийняли участь у комісії з прав дітей Радивилівської міської ради. 

 

 

27. ʆʨʛʘʥʽʟʘʮʽʷ ʪʘ ʫʯʘʩʪʴ ʫ ʩʧʽʣʴʥʠʭ ʟʘʭʦʜʘʭ (ʩʝʤʽʥʘʨʘʭ, ʢʨʫʛʣʠʭ ʩʪʦʣʘʭ, 

ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʽʷʭ ʪʘ ʽʥʰʠʭ ʟʘʭʦʜʘʭ) ʟʘ ʫʯʘʩʪʽ ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʢʽʚ ʦʨʛʘʥʽʚ ʚʠʢʦʥʘʚʯʦʾ 

ʚʣʘʜʠ, ʤʽʩʮʝʚʦʛʦ ʩʘʤʦʚʨʷʜʫʚʘʥʥʷ, ʫʩʪʘʥʦʚ ʪʘ ʦʨʛʘʥʽʟʘʮʽʡ, ʚ ʪʦʤʫ ʯʠʩʣʽ ʫ ʩʬʝʨʽ 

ʟʘʧʦʙʽʛʘʥʥʷ ʪʘ ʧʨʦʪʠʜʽʾ ʜʦʤʘʰʥʴʦʤʫ ʥʘʩʠʣʴʩʪʚʫ ʽ ʥʘʩʠʣʴʩʪʚʫ ʟʘ ʦʟʥʘʢʘʤʠ 

ʩʪʘʪʽ /ʧʨʦʪʠʜʽʾ ʪʦʨʛʽʚʣʽ ʣʶʜʴʤʠ /ʛʝʥʜʝʨʥʦʾ ʨʽʚʥʦʩʪʽ /ʧʽʜʛʦʪʦʚʢʠ ʤʦʣʦʜʽ ʜʦ 

ʩʽʤʝʡʥʦʛʦ ʞʠʪʪʷ, ʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʣʴʥʦʛʦ ʙʘʪʴʢʽʚʩʪʚʘ - 5.  

28.07.2020 та 28.09.2020 - відбулися робочі зустрічі з представниками 

служби у справах дітей Радивилівської міської ради щодо попередження 

домашнього насильства в Радивилівському районі. 

 
Забезпечення надання онлайн консультацій шляхом використання 

існуючих мобільних додатків (Skype, Facebook Messenger). Забезпечення 
доступу громадян до контакт-центру системи БПД.  

1. ʅʘʜʘʥʥʷ  ʦʥʣʘʡʥ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ (ʧʠʩʴʤʦʚʠʭ ʪʘ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʚʽʜʝʦ-

ʟʚôʷʟʢʫ ) ï 68.  

У звітному періоді фахівцями відділу «Рівненське бюро правової 

допомоги» згідно прийнятих звернень від громадян щодо отримання 

безоплатної первинної правової допомоги у формі письмової консультації було 

надано 19 письмових консультацій. Крім того, фахівцями бюро була надана 

допомога у складанні 27 правових документів непроцесуального характеру. 

У звітному періоді фахівцями відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» згідно прийнятих звернень від громадян щодо отримання 

https://www.facebook.com/ulibrv/?__cft__%5b0%5d=AZUzsRsD8ExDn3OYF9vcNtk5l5DgafxXxsAeqQM79jfIOkUmkTU2r0vd1Xsm7XmNA2tbIJRYmnkbcqb6ALQDONLwbrahnBkEAEesJiBAFphOQJMtBV4OzJ5fB8bC6Rr1q1mckrBMQwTWODbKyMg_dYIukQQlRGxAS9KX4XRSBlWWTxzNHyDsq7NImuohM3O0__oRcfrb3M1TWJvkr2fynXPM_8b1btiO-1s-FSEvM7ydQQQWq-RZMuo6SrxyieRG3S8fUblptTkp4CVOLaKXazqT&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ulibrv/?__cft__%5b0%5d=AZUzsRsD8ExDn3OYF9vcNtk5l5DgafxXxsAeqQM79jfIOkUmkTU2r0vd1Xsm7XmNA2tbIJRYmnkbcqb6ALQDONLwbrahnBkEAEesJiBAFphOQJMtBV4OzJ5fB8bC6Rr1q1mckrBMQwTWODbKyMg_dYIukQQlRGxAS9KX4XRSBlWWTxzNHyDsq7NImuohM3O0__oRcfrb3M1TWJvkr2fynXPM_8b1btiO-1s-FSEvM7ydQQQWq-RZMuo6SrxyieRG3S8fUblptTkp4CVOLaKXazqT&__tn__=-UC%2CP-y-R


безоплатної первинної правової допомоги у формі письмової консультації було 

надано 25 письмових консультацій. Фахівцями бюро в даних письмових 

консультаціях надано роз’яснення щодо: 

¶ черговості спадкування за законом; 

¶ права на грошову компенсацію за додаткову відпустку учаснику 
бойових дій; 

¶ порядку оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років; 

¶ порядку встановлення факту, що має правове значення; 

¶ порядку встановлення факту батьківства; 

¶ порядку оформлення та посвідчення довіреності; 

¶ порядку приватизації кімнати в гуртожитку; 

¶ порядку укладання договору оренди (найму) житлового приміщення; 

¶ порядку розірвання шлюбу в судовому порядку. 

 

Також фахівцями бюро була надана допомога у складанні запитів на 

отримання публічної інформації до Дубенського Відділу поліції ГУНП у 

Рівненській області; заяви до міського голови м. Дубно; рапорту до командира 

військової частини щодо виплати грошової компенсацію за невикористану 

додаткову відпустку; колективного звернення щодо проведення перевірки на 

відповідність законодавству, державним стандартам та архітектурним вимогам 

проведеної реконструкції горища багатоквартирного будинку; звернення до КП 

ЦЖЕО «Житловик» щодо перерахунку суми оплати за послуги з управління 

багатоквартирним будинком; заяви про надіслання виконавчого листа поштою; 

звернення (клопотання) до Технічного коледжу Луцького національного 

технічного університету щодо отримання уточнюючої довідки; запиту на 

отримання публічної інформації до Дубенської міської ради; заяви про 

винесення термінового заборонного припису; заяви (звернення) про 

кримінальне правопорушення; рапорту до командира військової частини щодо 

звільнення; клопотання (запиту) до КП «Острозька обласна психіатрична 

лікарня» Рівненської обласної ради та інші. 

 

2.ɯʥʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦ çʛʘʨʷʯʫ ʣʽʥʽʶè ɹʇɼ - 9 

Працівниками відділу «Рівненське бюро правової допомоги» у звітному 

періоді під час розміщення інформаційних повідомлень у друкованих ЗМІ, 

публікацій правових консультацій в Інтернет-виданнях на постійній основі 

здійснювалося інформування громадян щодо можливості отримання правової 

консультації, звернувшись до Єдиного контакт-центру системи безоплатної 

правової допомоги за безкоштовним телефоном 0800 213 103. 

 
Надання оперативних та якісних правових консультацій 

працівниками системи безоплатної вторинної правової допомоги.  
 
1.  ʉʢʣʘʜʘʥʥʷ, ʜʦʧʦʚʥʝʥʥʷ ʪʘ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʶʨʠʜʠʯʥʠʭ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ ʥʘ 

ʜʦʚʽʜʢʦʚʦ-ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʽʡ ʧʣʘʪʬʦʨʤʽ çWikiLegalaid» - 4 ʧʨʘʚʦʚ ̔ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽ ʾ

(ʟʤʽʥʠ ʪʘ ʜʦʧʦʚʥʝʥʥʷ). 



2. ʈʝʜʘʛʫʚʘʥʥʷ ʪʘ ʧʽʜʪʨʠʤʢʘ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦʤʫ ʧʦʨʷʜʢʫ ʶʨʠʜʠʯʥʠʭ 

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ ʜʦʚʽʜʢʦʚʦ-ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʦʾ ʧʣʘʪʬʦʨʤʠ ʧʨʘʚʦʚʠʭ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ 

çWikiLegalaidè - 6 ʨʝʜʘʛʫʚʘʥ.ɹ  

3. ʇʦʧʫʣʷʨʠʟʘʮʽʷ ʜʦʚʽʜʢʦʚʦ-ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʦʾ ʧʣʘʪʬʦʨʤʠ ʧʨʘʚʦʚʠʭ 

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡ çWikiLegalaidè - 3 ̔ʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʠʭ ʧʦʚʽʜʦʤʣʝʥʥ.̫  

Працівниками відділу «Рівненське бюро правової допомоги» та відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» під час розміщення інформаційних 

повідомлень у друкованих ЗМІ, публікацій правових консультацій в Інтернет-

виданнях у звітному періоді на постійній основі здійснювалося інформування 

громадян щодо можливості отримання правової консультації, скориставшись 

інформаційно-довідковою системою консультацій за посиланням: 

https://wiki.legalaid.gov.ua. 

 Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalaid» працівниками відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» проводилась одночасно з надсиланням у органи державної влади та 

місцевого самоврядування Гощанського району правових консультацій.  

 

Покращення доступу до БПД шляхом оперативного вирішення 

наявного у клієнта питання. 

1. ʇʦʰʫʢ ʥʦʚʠʭ ʧʘʨʪʥʝʨʩʴʢʠʭ ʦʨʛʘʥʽʟʘʮʽʡ, ʩʪʚʦʨʝʥʥʷ ʪʘ ʧʽʜʪʨʠʤʢʘ ʚ 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʤʫ ʩʪʘʥʽ ʨʝʻʩʪʨʫ ʧʘʨʪʥʝʨʽʚ, ʦʨʛʘʥʽʚ ɼɺɺ, ʆʄʉ ʟ ʧʝʨʝʣʽʢʦʤ ʧʦʩʣʫʛ 

/ʩʝʨʚʽʩʽʚ, ʷʢʽ ʚʦʥʠ ʥʘʜʘʶʪʴ. 

Працівниками місцевого центру та бюро створено реєстр партнерів та органів 

ДВВ. Протягом звітного періоду через введення карантинних обмежень нові 

меморандуми про співпрацю з даними партнерами не підписувались. 

Створено реєстр ОМС з якими активно співпрацюють бюро правової допомоги. 

 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

 

Визначення якості надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги працівниками місцевих центрів та виявлення потреб у 

професійному навчанні таких працівників. 
1. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʘʥʘʣʽʟʫ ʧʦʪʨʝʙʠ ʚ ʟʘʣʫʯʝʥʥʽ ʥʦʚʠʭ ʘʜʚʦʢʘʪʽʚ - 1.  

Впродовж ІI кварталу 2020 року працівниками відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами було 

здійснено аналіз потреби в залученні нових адвокатів, а також проведено 

інформаційну компанію про конкурс по залученню адвокатів до системи БВПД. 

Інформування здійснювалось у соціальній мережі Facebook.  

2. ʋʢʣʘʜʘʥʥʷ ʢʦʥʪʨʘʢʪʽʚ ʟ ʘʜʚʦʢʘʪʘʤʠ, ʷʢʽ ʥʘʜʘʶʪʴ ɹɺʇɼ. 

За звітний період було укладено 7 контрактів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та 2 договори з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій 

основі. Одночасно, адвокатів було ознайомлено зі Стандартами якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги і порядком розподілу справ між 

адвокатами.  

https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR38J15yQ6D39zs8p5ch_1v1HvQJIQ7oyuMMst0bouMGgA0ymKdIhoLlSVk


3. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʥʘʚʯʘʥʴ ʘʜʚʦʢʘʪʽʚ ʜʣʷ ʟʘʣʫʯʝʥʥʷ ʜʦ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʛʦ 

ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʥʠʤʠ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʾ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʦ ï ʘʥʘʣʽʪʠʯʥʦʾ ʩʠʩʪʝʤʠ. 

У звітному періоді проведено 1 навчання адвокатів щодо роботи в 

комплексній інформаційно – аналітичній системі не проводились у зв’язку із 

введенням в регіоні карантинних обмежень.  

4. ʇʦʰʠʨʝʥʥʷ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ ʩʝʨʝʜ ʘʜʚʦʢʘʪʽʚ ʧʨʦ ʥʘʚʯʘʣʴʥʽ ʟʘʭʦʜʠ ï 70. 
 

Розвиток тренерського потенціалу працівників центрів. 

1. ʋʯʘʩʪʴ ʧʨʘʮʽʚʥʠʢʽʚ ʤʽʩʮʝʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʫ ʫ ʥʘʚʯʘʥʥʷʭ.   

З метою навчання та розвитку, працівники місцевого центру  

систематично брали участь в навчальних онлайн заходах, які проводились 

командами мережі правових клубів PRAVOKATOR Координаційного центру з 

надання правової допомоги. Так, протягом звітного періоду 28 працівників 

місцевого центру пройшли онлайн навчання. 
 

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

реалізації своїх прав. 
 

1. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʡʥʦʾ ʢʘʤʧʘʥʽʾ ʱʦʜʦ ʤʦʞʣʠʚʦʩʪʽ ʜʦʩʫʜʦʚʦʛʦ 

ʚʠʨʽʰʝʥʥʷ ʩʧʦʨʽʚ ï 2 

За звітний період фахівцями місцевого центру проведені онлайн заходи з 

даного питання для громадян які звертаються за консультаціями з питань 

укладення аліментного договору. 

2. ʇʽʜʪʨʠʤʢʘ ʚ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʤʫ ʩʪʘʥʽ ʨʝʻʩʪʨʫ ʧʘʨʪʥʝʨʽʚ ʩʠʩʪʝʤʠ ɹʇɼ -1 . 

3. ʈʦʟʨʦʙʢʘ ʤʝʪʦʜʠʯʥʠʭ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʡ ʜʣʷ ʆʄʉ ï1. 

З метою надання методичної допомоги для працівників органів місцевого 

самоврядування Гощанського району у сфері регулювання земельних 

правовідносин фахівцями відділу «Гощанське бюро правової допомоги» у 

звітному періоді було розроблено «Методичні рекомендації для органів 

місцевого самоврядування щодо порядку безоплатної приватизації  земельних 

ділянок з різним цільовим призначенням». 

У даних методичних рекомендаціях для більш повного розуміння усіх 

особливостей проведення приватизації земельних ділянок розглянуто загальні 

принципи та поняття цільового призначення земель, поділ земельних ділянок 

на категорії та порядок зміни цільового призначення земель, які знаходяться за 

межами населеного пункту. 
 

2. ʅʘʜʘʥʥʷ ʤʝʪʦʜʠʯʥʦʾ ʜʦʧʦʤʦʛʠ, ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʽʡʥʽ ʟʘʭʦʜʠ ʜʣʷ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʢʽʚ   ʦʨʛʘʥʘʤ ʤʽʩʮʝʚʦʛʦ ʩʘʤʦʚʨʷʜʫʚʘʥʥʷ ï 9. 
 

3. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʩʧʽʣʴʥʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ ʟ ʧʘʨʪʝʨʘʤʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʫʢʣʘʜʝʥʠʭ 

ʫʛʦʜ/ʤʝʤʦʨʘʥʜʫʤʽʚ ʧʨʦ ʩʧʽʚʧʨʘʮʶ (ʢʨʫʛʣʽ ʩʪʦʣʠ, ʪʝʤʘʪʠʯʥʽ ʟʫʩʪʨʽʯʽ, 

ʩʝʤʽʥʘʨʠ, ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʽʾ ʪʦʱʦ)- 1 ʤʝʤʦʨʘʥʜʫʤ.  
 

Правова допомога більш доступна для жителів віддалених населених 
пунктів. 

1. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʽʥʬʦʨʤʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦ ʤʦʞʣʠʚʦʩʪʽ ʦʪʨʠʤʘʥʥʷ ɹʇɼ ʫ 

ʟʘʢʣʘʜʘʭ ʦʩʚʽʪʠ ʪʘ ʤʝʜʠʮʠʥʠ. 



За звітний період інформування в закладах освіти та медицини не 

проводилося через введення карантинних заходів на території регіону.  
 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

1. ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʷ ʥʘʚʯʘʥʴ ʜʣʷ ʧʨʘʮʽʚʥʠʢʽʚ ʙʶʨʦ ʪʘ ʮʝʥʪʨʽʚ ʽʟ ʟʘʣʫʯʝʥʥʷʤ 

ʧʘʨʪʥʝʨʩʴʢʠʭ ʦʨʛʘʥʽʟʘʮʽʡ. 

У поточному кварталі внутрішні навчання для працівників місцевого 

центру із залученням партнерських організацій не проводились у зв’язку з 

впровадженням карантинних обмежень.   
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

[2.1] Результативні показники діяльності місцевого центру. 

За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 Рівненським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 3149 звернень клієнтів, 2732 

особам було надано правову консультацію, 417 написали письмову заяву про 

надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправл

ень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правопросвіт-ва та 

надання БПД 
993 766 227 0 

2 Відділ “Гощанське БПД” 289 273 16 0 

3 Відділ “Дубенське БПД” 286 268 18 0 

4 Відділ “Здолбунівське БПД” 203 194 9 0 

5 Відділ “Корецьке БПД” 257 229 28 0 

6 Відділ “Костопільське БПД” 271 257 14 0 

7 Відділ “Млинівське БПД” 153 150 3 0 

8 Відділ «Острозьке БПД”   180 165 15 0 

9 Відділ “Радивилівське БПД” 260 210 50 0 

10 Відділ «Рівненське БПД” 257 220 37 0 

 Разом по МЦ 3149 2732 417 0 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

423 рішення про надання БВПД та надано 229 доручень адвокатам та 227 

наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Рішень про відмову у наданні БВПД – 2. Кількість 

прийнятих актів надання БВПД - 148.   

В  звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: ʩʽʤʝʡʥʦʛʦ - 583 

(17,11%), ʽʥʰʽ ʧʠʪʘʥʥʷ - 450 (14,55%), ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ - 298 (9,46%), ʟ ʽʥʰʦʛʦ 

ʮʠʚʽʣʴʥʦʛʦ ʧʨʘʚʘ - 284 (9,02%), ʩʧʘʜʢʦʚʦʛʦ - 281 (7,69%), ʞʠʪʣʦʚʦʛʦ ï 225 

(7,15%), ʘʜʤʽʥʽʩʪʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʧʨʘʚʘ - 208 (6,84%), ʮʠʚʽʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʫ ï 169 

(5,37%), ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ - 126 (4,00%), ʩʦʮʽʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʙʝʟʧʝʯʝʥʥʷ - 126 (4,00%), ʟ 

ʧʠʪʘʥʴ ʚʠʢʦʥʘʥʥʷ ʩʫʜʦʚʠʭ ʨʽʰʝʥʴ - 81 (3,63%), ʢʨʠʤʽʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʘʚʘ - 78 

(3,54%), ʟ ʘʜʤʽʥʽʩʪʨʘʪʠʚʥʠʭ ʧʨʘʚʦʧʦʨʫʰʝʥʴ - 64 (2,03%), ʢʨʠʤʽʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʫ ï 63 (2,00%), ʧʝʥʩʽʡʥʦʛʦ - 57 (1,81%),  ʜʦʛʦʚʽʨʥʦʛʦ - 32 (1,02%),  ʟ 

ʧʦʜʘʪʢʦʚʦʛʦ 17 ï (0,54%) ʪʘ ʟ ʤʝʜʠʯʥʦʛʦ - 7 (0,24%).   
 

¶ Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 
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¶ Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів місцевого центру за статтю 

 

¶ Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІІ квартал 2020 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам - 288 чол. (68,09%), 

учасникам бойових дій - 51 чол. (11,86%), особам засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі - 41 чол. (9,69 %), особам з інвалідністю – 22 чол. (5,20%), 

особам, які постраждали від домашнього насильства – 11 чол. (2,60%), дітям, які не 

58,49%

41,51%

жінки (1082) чоловіки (768)

0,48%

22,71%

54,64%

22,65%

До 18 років (9) Від 18 до 35 років (446)

Від 36 років до 60 років (934) Понад 60років (461)



належать до жодної з категорій – 4 чол. (0,95%), внутрішньо переміщеним - 3 чол. 

(0,92%), дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах – 2 чол. (0,47%), 

особам (свідкам) потерпілим у КП – 1 чол. (0,22%). 

¶ Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

¶ Діаграма 5 Кількість виданих наказів про надання / відмову в 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги 
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¶ Діаграма 6 щодо кількості виданих доручень адвокатам для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶

 Діаграма 7 щодо кількості виданих наказів про представництво осіб для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 
 
 



Таким чином, у ІІІ кварталі 2020 року місцевим центром: 

¶ здійснено 46 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 10 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

¶ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 161 особа, в тому числі 140 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 21 особа до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

¶ надано методичну допомогу 19 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 

рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

¶ опрацьовано 148 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

¶ розміщено у ЗМІ 146 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

¶ проведено 385 правопросвітницьких заходів. 

¶ надано 219 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 

дистанційн

их 

пунктів/осіб 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведен

их право-

просвітн

ицьких 

заходів 

 

 

 

 

 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

 

 

 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
46/140 10/21 19 385 219 

2 РМЦ 15/36 0/0 1 61 46 

3 Здолбунівське 

бюро 
1/6 0/0 1 10 12 

4 Гощанське бюро 
4/7 0/0 0 22 20 

5 Костопільське 

бюро 
2/10 1/6 1 57 37 

6 Острозьке бюро 3/11 0/0 0 23 5 
7 Корецьке бюро 4/12 3/7 0 46 29 
8 Рівненське бюро 8/26 2/0 8 67 5 
9 Млинівське 0/0 0/0 0 2 2 
10 Радивилівське 3/10 2/8 2 26 25 
11 Дубенське 6/22 2/0 6 71 38 

 
 


