
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Рівненським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 

 на 2021 рік у ІІ кварталі 
 

 

 

ЗМІСТ 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

[1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

          [2.] Клієнти отримують якісно послуги БПД. 

 

 

          [3.] Люди мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 

 

 

 [4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
 

[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. Інформування про місцезнаходження точок доступу до БПД на 

офіційній сторінці у Facebook, офіційних веб-сайтах органів державної 

влади та ОМС — 11. 

      Протягом звітного періоду на офіційних веб-сайтах Гощанської та 

Бабинської громад розміщена інформація щодо діяльності відділу «Гощанське 

бюро правової допомоги».  

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. 

На офіційній сторінці у фейсбук Острозької міської газети "Замкова 

гора" розміщено інформацію щодо діяльності відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги». 

 

2. Інформування про місцезнаходження точок доступу до БПД за 

допомогою друкованої преси, інтернет-видань, радіо – 15.  

– 26.05.2021 на офіційній сторінці у фейсбук «ЦНАП Радивилівської 

міської ради» розміщено інформацію про роботу консультаційного пункту 

прийому громадян  в приміщенні ЦНАП.  

– 16.06.2021 на сторінці у фейсбук «Радивилів» розміщено інформацію про 

доступ до безоплатної правової допомоги.  

– 25.06.2021 на офіційній сторінці веб-сайта Здовбицької територіальної  

громади розміщено оголошення про роботу консультаційного пункту в 

приміщенні Уїздецької сільської ради Здовбицької територіальної громади. 

– 19.06.2021 на офіційній сторінці у фейсбук Острозької міської газети  

"Замкова гора" розміщено інформацію про роботу щодо діяльності відділу 

«Острозьке бюро правової допомоги» 

3. Проведення «вуличного інформування», флешмобів, цільових заходів 

(самостійно чи з партнерами) – 8.  

 1 червня на Майдані Незалежності команда  фахівців Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД спільно із фахівцями Регіонального центру з 

надання БВПД  у Рівненській області долучилась до традиційного святкування 

організованого підрозділами Національної поліції України. На головній площі 

міста правоохоронці проводили  конкурси, вікторини та показ техніки для 

малечі. 

https://www.facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/?__cft__%5b0%5d=AZXCuKGNChvHyCvCemhSooqx7xdz__Ai-uwXerOnoaGalbTmdEcPwVbNYjbADG9upM8AYOYbXxkigf07OCtt_aVZN9mCcFvhrtt3XwJOc5BIIBGKAOuzMCOaUs-BM6RbzDlWEv_IxL8Hatz0lbjExgQ8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/?__cft__%5b0%5d=AZXCuKGNChvHyCvCemhSooqx7xdz__Ai-uwXerOnoaGalbTmdEcPwVbNYjbADG9upM8AYOYbXxkigf07OCtt_aVZN9mCcFvhrtt3XwJOc5BIIBGKAOuzMCOaUs-BM6RbzDlWEv_IxL8Hatz0lbjExgQ8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/?__cft__%5b0%5d=AZXCuKGNChvHyCvCemhSooqx7xdz__Ai-uwXerOnoaGalbTmdEcPwVbNYjbADG9upM8AYOYbXxkigf07OCtt_aVZN9mCcFvhrtt3XwJOc5BIIBGKAOuzMCOaUs-BM6RbzDlWEv_IxL8Hatz0lbjExgQ8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZamkovaHoraNewspaper/?__cft__%5b0%5d=AZXCuKGNChvHyCvCemhSooqx7xdz__Ai-uwXerOnoaGalbTmdEcPwVbNYjbADG9upM8AYOYbXxkigf07OCtt_aVZN9mCcFvhrtt3XwJOc5BIIBGKAOuzMCOaUs-BM6RbzDlWEv_IxL8Hatz0lbjExgQ8&__tn__=-UC%2CP-R


 Фахівці ж системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини в ігровій формі 

розповідали маленьким 

громадянам про права дітей. 

           Під час свята працівники 

системи БПД проводили для дітей 

правову вікторину та  різноманітні 

конкурси. За правильні відповіді та 

виконані завдання дітки 

отримували солодкі подарунки. 

Також маленькі художники мали 

можливість  залишити нам на 

пам’ять свої малюнки. Крім того, 

фахівці Рівненського місцевого центру надавали вичерпні правові консультації 

громадянам та розповсюджували інформаційні буклети. 

 

4. Участь у масових заходах із залученням широкого кола 

представників територіальних громад, правоохоронних органів –5 . 

Статистичні показники уповноважених органів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та  протидії домашньому насильству, відповідно до Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», на жаль, 

збільшуються. 

Особливо ця проблема стала актуальною в умовах пандемії. Тема «Як 

спільно працювати у сфері запобігання та протидії домашньому насильству?» - 

була присвячена роботі круглого столу в приміщенні відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги». 

У заході приймали участь начальник відділу «Острозьке бюро правової 

допомоги», представники служби у справах дітей виконкому Острозької міської 

ради, Острозького міського центру соціальних служб, Острозького районного 

відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції м. Львів, Острозького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Рівненській області, сектору ювенальної превенції 

Рівненського районного управління 

поліції ГУНП в Рівненській області 

та волонтери, що співпрацюють із 

системою БПД. 

    Під час заходу розглядались 

наступні питання: 

- повноваження Центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству; 

- повноваження інших 

уповноважених органів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 



- напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 

постраждали від такого насильства; 

- план спільних дій (заходів) щодо профілактики домашнього насильства, 

пропаганди сімейних цінностей, формування позитивної моделі сім’ї, 

відповідального батьківства тощо. 

 

5. Розміщення правових 

консультацій: в друкованих ЗМІ; в 

Інтернет-ЗМІ; на сайтах партнерів – 85 

публікацій.  

 21.05.2021 р. на офіційній сторінці 

«Активної громади» у Facebook було 

опубліковано юридичні консультації на теми: 

- «Особливості захисту праці жінок». 

- «Як збільшити розмір аліментів на 

дитину». 

- «Як перевести дитину на індивідуальне 

навчання». 

   03.06.2021 р. та 09.06.2021 р. на  

офіційній сторінці  «Активної громади» у 

Facebook було опубліковано юридичні 

консультації на теми: 

- «Де в Україні не можна палити?». 

- «Чи можуть забрати житло за чужі борги?».  
- «Проведення випускних вечорів у період 

карантину». 

- «Забороняють спілкуватися з онуками: що 

робити ?». 

15.06.2021 р. офіційній сторінці  

«Активної громади» у Facebook було 

опубліковано юридичну консультацію на тему: 

«Права донорів в Україні». 

 

Для розширення можливості доступу 

широких верств населення, в т.ч. сільського, 

до правової інформації були розміщенні 

наступні публікації: 

• в газеті «Замок» 08.04.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Відпустка по догляду за дитиною до 

досягнення нею 6 років: особливості оформлення»; 

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

gromada.gov.ua) 12.04.2021 року опублікована стаття під назвою «Щодо порядку 

переведення працівника на іншу роботу»; 

• на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) та офіційній сторінці «Мирогощанська 



громада» в соціальній мережі Facebook 14.04.2021 року опублікована стаття під 

назвою «Як отримати податкову знижку? Роз’яснює Дубенське бюро правової 

допомоги»; 

          на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua/) та офіційній 

сторінці «Повчанська громада» в соціальній 

мережі Facebook 19.04.2021 року опублікована 

стаття під назвою «Особливості оренди 

земельної ділянки»; 

• на веб-сайті «Варковицька сільська 

територіальна громада» 

(http://varkovychi.rvadmin.gov.ua/) та офіційній 

сторінці «Варковицька сільська територіальна 

громада» в соціальній мережі Facebook 

19.04.2021 року опублікована стаття під назвою 

«Як уникнути невідповідності у нарахуваннях за 

послуги з газопостачання?»; 

• на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) та офіційній 

сторінці «Смизька громада» в соціальній мережі Facebook 22.04.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Дубенське бюро правової допомоги: Яким 

чином захистити свої права як споживача?»; 

• в газеті «Замок» 22.04.2021 року опублікована стаття під назвою «Як 

оформити електронний підпис і де його можна використовувати»; 

           на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) 27.04.2021 

року опублікована стаття під назвою «Як 

поновити трудову книжку у випадку її втрати?»; 

• на веб-сайті «Семидубська громада» 

(https://semydubska-gromada.gov.ua) 27.04.2021 

року опублікована стаття під назвою «Як визнати 

людину недієздатною?»; 

• на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua/) та офіційній 

сторінці «Повчанська громада» в соціальній 

мережі Facebook 05.05.2021 року опублікована 

стаття під назвою «Протягом якого терміну після 

розірвання шлюбу можна поділити майно»; 

• на веб-сайті «Варковицька сільська 

територіальна громада» 

(http://varkovychi.rvadmin.gov.ua/) та офіційній сторінці «Варковицька сільська 

територіальна громада» в соціальній мережі Facebook 11.05.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Відшкодування шкоди внаслідок ДТП»; 

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

gromada.gov.ua) 17.05.2021 року опублікована стаття під назвою «Оформлення 

дозволу на виїзд дитини за межі України з одним із батьків»; 



• на веб-сайті «Смизька громада» (http://smyzka.gromada.org.ua) 

18.05.2021 року опублікована стаття під назвою 

«Перенесення щорічної відпустки на інший 

термін»; 

• в газеті «Замок» 20.05.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Як оголосити в 

розшук боржника по аліментах?»; 

• на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) та офіційній 

сторінці «Мирогощанська громада» в соціальній 

мережі Facebook 25.05.2021 року опублікована 

стаття під назвою «Щорічна відпустка: види та 

умови надання. Роз’яснює Дубенське бюро 

правової допомоги»; 

• на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua/) та офіційній сторінці «Повчанська громада» в 

соціальній мережі Facebook 25.05.2021 року опублікована стаття під назвою 

«Поновлення строків для прийняття спадщини»; 

• на веб-сайті «Варковицька сільська територіальна громада» 

(http://varkovychi.rvadmin.gov.ua/) та офіційній сторінці «Варковицька сільська 

територіальна громада» в соціальній мережі Facebook 07.06.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Щодо розміру аліментів на утримання 

дитини»; 

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

gromada.gov.ua) 07.06.2021 року опублікована стаття під назвою «Правила 

проведення реконструкції, перепланування житлових приміщень»; 

• на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) 14.06.2021 року опублікована стаття під 

назвою «Особливості прийняття спадщини дитиною»; 

• на веб-сайті «Смизька громада» (http://smyzka.gromada.org.ua) 

14.06.2021 року опублікована стаття під назвою «Як виселити особу з 

помешкання»; 

• на веб-сайті «Повчанська громада» (http://povchanska.gromada.org.ua/) 

та офіційній сторінці «Повчанська громада» в соціальній мережі Facebook 

22.06.2021 року опублікована стаття під назвою «Основні види юридичних 

послуг, що надаються юристами і адвокатами»; 

 

6. Наповнення веб-сайту КЦ в частині розділів РЦ та МЦ – 1. 

 06.07.2021 р. на веб-сайті КЦ розміщено допис про те, що фахівці системи 

БПД Рівненщини продовжують здійснювати правопросвітницькі заходи щодо 

роз’яснення змін земельного законодавства. 

Фахівці Рівненського місцевого центру з надання БВПД Алла Семенюк, 

Роман Балас і Григорій Ососкало, спільно із директором центру Аллою Негрей 

та начальником відділу організації надання БВПД Регіонального центру з 

надання БВПД у Рівненській області Олександром Кузиком, за участі 

волонтерів системи безоплатної правової допомоги Світлани Кухарук, Світлани 



Опалько та Ольги Ярової, завітали до с. Малі Дорогостаї  Млинівської ОТГ 

Дубенського району. 

Працівники центру для 

жителів с. Малі 

Дорогостаї  провели захід на 

тему: «Як реалізувати своє право 

на безоплатне отримання 

земельної ділянки». Так, головний 

спеціаліст відділу «Млинівське 

бюро правової допомоги» 

роз’яснив присутнім, що 

законодавством України 

передбачена можливість набуття 

права власності на земельні 

ділянки на підставі безоплатної 

передачі із земель державної та 

комунальної власності. Якщо 

питання стосується земель комунальної власності, розташованих у населених 

пунктах, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування; якщо це 

землі для ведення особистого селянського господарства або садівництва 

державної власності поза межами населених пунктів – до Головного управління 

Держгеокадастру в області. 

7. Наповнення сторінки  у соцмережі Facebook – 90  публікацій.  

У звітному періоді фахівцями місцевого центру підготовлено ряд 

правопросвітницьких публікацій.  

Зокрема, підготовлено публікації за такими темами:   

21.05.2021 р. Фахівці системи БПД продовжують здійснювати 

моніторингові візити до закладів соціального захисту населення.; 

24.05.2021 р.  Фахівці системи БПД є активними учасниками правового 

клубу-лекторію  ‘‘Феміда’’; 

01.06.2021 р. Права дітей – понад усе!; 

02.06.2021 р. Фахівці та волонтери 

системи БПД проводять 

правопросвітницькі заходи в школах, 

розповідаючи дітям про їхні права; 

04.06.2021 р. Про запобігання та 

протидію домашньому насильству 

говорили на Острожчині; 

09.06.2021 р. Студентам 

Національного університету 

«Острозька академія» розповіли про 

особливості роботи системи 

безоплатної правової допомоги. 

 

    8. Підготовка інформації щодо 

успішних та типових справ під час 

представництва у судах – 6. 



- 02.04.2021 та 05.05.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікації 

про успішну судову практику фахівця Рівненського місцевого центру із надання 

БВПД Юрія Висоцького, що допоміг жителям м. Рівне в  призначені пенсії. 

- 13.05.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну 

судову практику начальника відділу правопросвітництва та БПД Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД Світлани Волевач, що допомогла жінці 

встановити факт перебування останньої на утриманні свого чоловіка.  

- 04.06.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну 

судову практику фахівця Рівненського місцевого центру із надання БВПД Юрія 

Висоцького, який допоміг жінці скасувати судовий наказ про стягнення більше 

24 тисяч грн. заборгованості за теплоенергію. 

- 11.06.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну 

судову практику начальника відділу «Радивилівське бюро правової допомоги» 

Марії Поволоцької, яка допомогла 

заявнику визнати право власності на 

земельну ділянку (пай) площею 3,05 га. 

- 02.07.2021 на власній Facebook-сторінці 

розміщено публікацію про успішну 

судову практику головного спеціаліста 

відділу «Костопільське бюро правової 

допомоги» Ірини Коснюк, яка через суд 

зобов’язала підприємство сплатити жінці 

майже 61 тисячу гривень невиплаченої 

зарплатні. 

  9. Виготовлення та 

розповсюдження власних інформаційних матеріалів (буклетів, флаєрів, 

методичних матеріалів тощо) щодо функціонування системи БПД – 4 .                                                  

 У звітному періоді працівниками 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» було виготовлено буклети за 

наступними темами: «Пільги для 

учасників АТО/ООС за кредитними 

зобов’язаннями» та «Договір оренди 

землі: особливості, істотні умови, 

внесення змін та розірвання». 

 10. Організація проведення виїзних 

прийомів громадян у сільській 

місцевості – 59. 

08 квітня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» в приміщенні Малосадівського старостату Привільненської 

територіальної громади проведено мобільний пункт консультування. 

Під час роботи даного мобільного пункту консультування за юридичними 

консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку 



укладання договору оренди землі; 

порядку безоплатної передачі 

земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування 

житлового будинку; порядку 

спадкування за законом; порядку 

спадкування земельного паю, що 

знаходиться в оренді, та 

відповідальності за несплату 

аліментів на утримання дитини. 

09 квітня 2021 року 

начальником відділу «Дубенське бюро правової допомоги» було здійснено 

виїзд в с. Мильча Дубенського району. Під час даного виїзду організовано 

роботу мобільного пункту консультування в приміщенні Мильчанського 

старостинського округу Повчанської територіальної громади. Діяльність даного 

мобільного пункту консультування спрямована на розширення доступу жителів 

с. Мильча до безоплатної правової допомоги, зокрема до правової інформації та 

правових консультацій у сфері земельних правовідносин. 

За юридичними консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що 

стосувалися вирішення земельного спору органом місцевого самоврядування, 

порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, порядку 

безоплатної передачі земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність, порядку спадкування за законом, укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки. 

 Крім цього, усі присутні були поінформовані про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, зокрема про діяльність Дубенського бюро, які 

правові послуги можна отримати в бюро, розкрито поняття первинної та 

вторинної правової допомоги, перераховано категорії осіб які мають право 

звертатися за вторинною 

правовою допомогою. 

14 травня 2021 року 

головним спеціалістом відділу 

«Гощанське бюро правової 

допомоги» було здійснено 

виїзд в с. Бочаниця 

Рівненського району 

Рівненської області. Під час 

даного виїзду організовано 

роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні 

Бочаницької сільської ради. 

Діяльність даного мобільного пункту консультування спрямована на 

розширення доступу жителів с. Бочаниця до безоплатної правової допомоги, 

зокрема до правової інформації та правових консультацій у сфері земельних 

правовідносин. 



16 червня 2021 року головним спеціалістом відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» в приміщенні  Великомидського старостинського округу 

Костопільської міської територіальної громади в рамках проекту  проведено 

мобільний пункт консультування, під час якого громадяни отримали правові 

консультації .  

 17 червня 2021року в рамках реалізації проєкту "Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство", головним спеціалістом відділу 

«Здолбунівське бюро правової допомоги» Рівненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено виїзд в  

Копитківський старостинський округ Здолбунівської ОТГ. 

 Під час виїзду, в приміщенні Копитківської сільської ради, для жителів 

старостинського округу діяв консультаційний пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

12 травня 2021 року начальником відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги»  було організовано 

роботу мобільного пункту 

консультування на території 

Плосківської сільської ради 

Тараканівської територіальної 

громади Дубенського району в с. 

Плоска. 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, підстав відмови в наданні 

житлової субсидії, порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 

порядку безоплатної передачі 

земельної ділянки для ведення 

особистого селянського 

господарства у власність, порядку 

спадкування земельного паю, що 

знаходиться в оренді та права 

спадкоємця на отримання орендної 

плати, розірвання договору оренди 

земельної ділянки в 

односторонньому порядку, а також 

щодо правових підстав надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 



 Про законодавчі новації пов’язані із земельною реформою розповідають 

фахівці відділу «Корецьке бюро правової 

допомоги». Окрім цього, надаючи письмові 

та усні консультації власникам земельних 

ділянок. Протягом звітного періоду 

головним спеціалістом відділу «Корецьке 

бюро правової допомоги» було проведено 

консультаційний пункт  прийому  громадян з 

земельних питань в рамках проекту 

“Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство” в 

приміщенні Морозівського старостинського 

округу Корецької ОТГ. 

 Під час роботи консультаційного 

пункту за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, що 

стосувалися розірвання договору оренди 

землі, порядку приватизації земельної ділянки та присвоєння кадастрового 

номера земельної ділянки.  

11. Надання адресної правової допомоги особам, позбавленим 

можливості самостійно або через представника звернутися по надання 

БПД – 4. 

16 квітня 2021 року начальник відділу  «Острозьке бюро правової 

допомоги» спільно із  працівниками 

Острозького  міського центру 

соціальних служб було організовано 

надання адресної допомоги в         с. 

Лебеді Острозької ОТГ особам, які 

опинились в складних життєвих 

обставинах та потребують захисту. В 

ході спілкування сім`ям було надано 

правові консультації та вручено 

гуманітарну допомогу 

 

14 травня 2021 року начальник  відділу  «Костопільське бюро правової 

допомоги» спільно з представником  служби у справах дітей Костопільської 

міської ради відвідали село Моквинські хутори Костопільської ОТГ, де було 

надано адресну правову допомогу для малозабезпеченої сім’ї. 

27 травня 2021 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Висоцький Юрій та головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Рівненського місцевого центру з надання БВПД Лясковський Андрій 

надали адресну правову допомогу особі з інвалідністю.  

12. Забезпечення роботи дистанційних/мобільних пунктів доступу 

громадян до БПД в приміщеннях: управлінь соціального захисту населення, 

територіальних центрах надання адміністративних послуг; будинках–

інтернатах для людей похилого віку, людей з інвалідністю, територіальних 



центрах з обслуговування одиноких людей похилого віку, медичних закладах; 

установ виконання покарань, центрах 

пробації; центрах зайнятості – 65. 

14 травня 2021 року начальником 

відділу «Острозьке бюро правової 

допомоги» було організовано робочу зустріч 

в КЗ «Острозький психоневрологічний 

інтернат»  з питань поновлення цивільної 

дієздатності осіб, що перебувають у закладі. 

20 травня 2021 року в приміщенні 

Крилівського центру по обслуговуванню 

малозабезпечених та престарілих громадян 

проведено мобільний пункт консультування. 

За правовою допомогою  звернулись 2 особи, 

що  перебувають в закладі з питань щодо 

порядку прийняття спадкового майна, 

порядку встановлення факту родинних 

відносин тощо .  

20 травня 2021 року на виконання умов Меморандуму про співпрацю між 

державною службою зайнятості та 

Координаційним центром надання 

правової допомоги головний 

спеціаліст відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» у приміщенні 

Дубенської міськрайонної філії 

Рівненського обласного центру 

зайнятості провела прийом 

громадян. Під час роботи 

дистанційного пункту відвідувачів 

центру зайнятості проінформовано 

про основні завдання та функції 

бюро. 

Представник бюро надала консультації стосовно порядку визнання особи 

недієздатною; порядку стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної 

плати; порядку нарахування та виплати допомоги по безробіттю; 

адміністративної відповідальності за керування автомобілем без страхового 

полісу; укладення договору купівлі-продажу квартири з розстроченням 

платежу, а також порядку та підстав отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

27 травня 2021 року головний спеціаліст відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» провела прийом громадян у приміщенні Дубенської 

міськрайонної філії Рівненського обласного центру зайнятості. Фахівець бюро 

надала роз’яснення щодо порядку укладання трудового договору, порядку 

нарахування та виплати допомоги по безробіттю, порядку та підстав виходу на 

пенсію на пільгових умовах, виплати недоплаченої щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня, а також порядку та підстав отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  



 Протягом звітного періоду працівниками відділу «Гощанське бюро 

правової допомоги» забезпечено роботу дистанційного пункту доступу 

громадян до БПД в приміщені Гощанського сектору пробації, Гощанської 

районної філії Рівненського обласного центру зайнятості, Гощанському відділі 

реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління 

юстиції. Такі заходи проведено 01.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 13.04.2021, 

15.04.2021, 13.05.2021, 20.05.2021, 25.05.2021, 01.06.2021,  08.06.2021, 

11.06.2021, 16.06.2021 та 22.06.2021 року.     

 

13. Забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України – 288. 

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 288 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.  

 
14. Роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його 

використання для спрощення збору документів клієнтам місцевого центру 

– 30  роз’яснень. 

      У наш час дуже багато державних послуг 

можна отримати в режимі онлайн, не виходячи 

з дому. Але при цьому, багато електронних 

онлайн-можливостей доступні тільки за 

наявності електронного цифрового підпису. 

Так, як зробити електронний підпис? Як 

отримати сертифікат електронного цифрового 

підпису? Де можна отримати електронний 

цифровий підпис? Навіщо потрібен 

електронний підпис? 

       З метою відповіді на ці запитання у 

громадсько-політичній газеті «Замок» 

22.04.2021 року опублікована стаття під 

назвою «Як оформити електронний підпис і де 

його можна використовувати». У даній 

публікації було роз’яснено порядок отримання 

електронного цифрового підпису, де і як його 

використовувати, як підписати документ за 

допомогою електронного цифрового підпису. 

 



16. Проведення заходів (лекції, семінари, тематичні зустрічі, тренінги), з 

метою роз’яснення норм чинного законодавства: учасникам АТО; ВПО; 

особам з інвалідністю; особам зі статусом безробітного; трудовим 

колективам установ, підприємств, організацій різних форм власності; 

суб’єктам пробації тощо – 34. 

15 травня 2021 року  головний 

спеціаліст відділу "Здолбунівське 

бюро правової допомоги" разом з 

волонтером системи БПД Нагорним 

Ігорем провела лекцію для 

підопічних Здолбунівського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Здолбунівської міської 

ради на тему “Право на безоплатну 

правову допомогу». 

Фахівець зауважила, що право на безоплатну правову допомогу 

гарантується Конституцією України, кожен може отримати правову 

консультацію щодо того як діяти, для вирішення своєї життєвої проблеми.  

Тема щодо безпечного працевлаштування в Україні та за кордоном, на жаль, 

не втрачає своєї актуальності, а тому інформаційна робота з даного питання є 

систематичною і дуже важливою. 

06 травня 2021 року головний спеціаліст відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» провела семінар на базі Дубенської міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості для 13 безробітних на тему «Посередництво у 

працевлаштуванні осіб за кордоном». 

Учасникам семінару надано інформацію про діяльність суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном, також проаналізовано основні вимоги до надавачів даних послуг 

викладені у Законі «Про зайнятість населення». Звернуто увагу учасників на те, 

що діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню та як перевірити, чи 

легальна дана організація.  

Також, слухачам надано інформацію, про те що при легальному 

працевлаштуванні існує певний 

порядок належного оформлення 

необхідних документів – це 

отримання робочої візи та 

підписання договору або контракту. 

Надано рекомендації, що потрібно 

ознайомитись із особливостями 

законодавства та традицій країни, до 

якої плануєте їхати, знайти 

інформацію про контакти 

українських посольств та консульств 

в цій країні, міжнародних організацій, які зможуть допомогти у тривожній 

ситуації.  



Учасники мали змогу обмінятися думками, розглянути приклади 

ситуаційних завдань, поставити питання, на які отримали вичерпні відповіді.  

26 травня 2021 року у Дубенській міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості проведено інформаційний семінар для 

військовослужбовців та ветеранів АТО (ООС). До участі у заході долучились: 

заступник військового комісара Дубенського міського об’єднаного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, командир 

танкового взводу 10.ОГШБ, очільник Дубенського осередку Громадської 

організації «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», командир окремого 

батальйону територіальної оборони, головний спеціаліст відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги». 

Одним із варіантів вирішення працевлаштування є проходження служби за 

контрактом. Осіб, котрі звільнені з військової служби, у тому числі учасників 

бойових дій (ветеранів АТО/ООС) поінформували про умови, матеріальне 

забезпечення, соціальний захист та інші переваги при проходженні військової 

служби, а також зупинились на 

актуальних військових вакансіях.  

Головний спеціаліст відділу 

«Дубенське бюро правової 

допомоги» проінформувала 

присутніх про пільги та соціальні 

гарантії, які передбачені 

українським законодавством для 

учасників бойових дій, 

матеріальні допомоги та 

компенсації, окремо зупинилась 

на земельних та житлових 

питаннях.  

01 червня 2021 року начальником відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання БВПД з 

правопросвітницькою метою здійснено візит до КЗ «Мирогощанський 

психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради. Системою 

безоплатної правової допомоги проведено семінар га тему «Стан дотримання 

прав людей з психічними розладами в психоневрологічних інтернатах» для 

працівників даного інтернатного 

закладу. 

Під час даного заходу 

присутніх було ознайомлено з 

міжнародними та вітчизняними 

стандартами належного 

поводження з особами з 

психічними розладами в установах, 

де вони постійно або тимчасово 

перебувають, надання їм 

належного рівня медичних та 

соціальних послуг. Присутні на 

семінарі брали жваву участь в 



обговоренні проблемних питань. 

Також всім учасникам семінару надано інформацію про діяльність 

Дубенського бюро правової допомоги. Роз’яснено поняття первинної та 

вторинної правової допомоги та перераховано категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

17 червня 2021 року на базі Дубенської міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості для 9 безробітних відбувся семінар «Підготовка до 

співбесіди з роботодавцем». Модератором заходу виступила Анна Бекеша. До 

зустрічі з безробітними долучилась головний спеціаліст відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги». 

Будь-який пошук роботи завершується співбесідою з роботодавцем. А для 

того, щоб зустріч з працедавцем відбулась результативно, необхідно ретельно 

підготуватись та бути активним співрозмовником. Безробітні зосередились та 

опрацювали основні етапи підготовки до співбесіди з роботодавцем. До них 

відносяться: розробка та репетиція самопрезентації; збір інформації про 

підприємство, організацію, установу; підготовка запитань та пропозицій до 

роботодавця, а також відповідей на можливі 

запитання працедавця. Разом з представником 

філії учасники заходу зупинились на видах 

співбесіди, умовах прийому на роботу, 

обговорили поведінку під час розмови з 

роботодавцем, практично опрацювали 

запитання роботодавця та відповіді на них.  

11.05.2021 року - дистанційний пункт 

консультування в Радивилівській районній 

філії ДУ “Центр пробації”.  

 

17. Проведення правопросвітницьких 

заходів з земельних питань – 70   заходів. 

09.04.2021 року - проведено лекцію з 

земельних питань в Башарівській сільській 

раді Радивилівської ОТГ Дубенського району. 

4.04.2021 року - лекція по земельних питаннях в Рідківській сільській раді 

Крупецької ОТГ Дубенського району. 

22.04.2021 року - лекція з земельних питань в Новопляшівській сільській раді 

Козинської ОТГ Дубенського району. 

20.05.2021 року - лекція в Іващуківській сільській раді Козинської ОТГ 

Дубенського району по земельних питаннях. 

14.06.2021 року - лекція в Добриводській сільській раді Козинської ОТГ 

Дубенського району по земельних питаннях. 
 

16.06.2021 року - проведено лекцію для громадян в Підзамчівській сільській 

раді Радивилівської ОТГ Дубенського району.  
Протягом звітного періоду працівниками Млинівського бюро правової 

допомоги здійснювались виїзні прийоми громадян до сільських, селищних та 

районних рад Млинівського та Демидівського районів: Підлозецькій  ОТГ 

(09.04.2021); Демидівська ОТГ (14.04.2021 та 14.05.2021);  Пугачівському 



старостинському окрузі Млинівської ОТГ (24.04.2021); Малодорогостаївському 

старостинському окрузі Млинівської ОТГ (17.06.2021) 

12 травня 2021 року в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство» з метою надання 

безоплатної правової допомоги у 

сфері земельних правовідносин 

начальником відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» 

проведено лекцію для мешканців 

с. Плоска Дубенського району під 

назвою «Порядок укладання, 

зміни та розірвання договору 

оренди земельної ділянки», адже 

питання орендних відносин 

стосовно укладення, порядку 

внесення змін та розірвання договору оренди землі є доволі поширеним серед 

сільського населення, які є власниками земельної частки (паю).  

18 травня 2021 року у рамках проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» головний спеціаліст відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» провела семінар для посадових осіб Смизької 

сільської ради під назвою «Правове регулювання ринку землі в Україні».  

Дана тема є на даний 

час актуальною, оскільки 

що з 1 липня 2021 року 

скасовується дія 

мораторію (заборони) на 

продаж земель 

сільськогосподарського 

призначення. Під час 

заходу присутнім надано 

інформацію про основні 

положення земельної 

реформи. Наголошено на недоліках та перевагах запровадження ринку землі. 

На лекції також обговорили основні ризики з якими в майбутньому можуть 

стикнутися власники земель сільськогосподарського призначення. Після заходу 

присутні отримали відповіді на поставлені питання. 

02 червня 2021 року у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» з метою надання безоплатної 

правової допомоги у сфері земельних правовідносин начальником відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» проведено лекцію для мешканців сіл 

Привільненської сільської ради під назвою «Порядок укладання, зміни та 

розірвання договору оренди земельної ділянки». 



 Під час даного заходу присутнім дано правову інформацію стосовно 

порядку укладання договору 

оренди земельної ділянки, внесення 

змін до нього, а також підстав його 

припинення. Також звернуто увагу 

учасників заходу , що договір 

оренди землі оформлюється 

письмово і в подальшому потребує 

державної реєстрації. Важливо, що, 

окрім державної реєстрації 

договору, останній має містити усі 

погоджені сторонами істотні умови, 

щоб не виникло в подальшому 

ситуації, коли тривалий час 

земельна ділянка перебуває у користуванні, а тільки стане питання сплати 

орендної плати – користувач заявить про недійсність такого договору. 

На закінчення заходу його учасники отримали відповіді щодо питань, які 

піднімалися на семінарі. 

         18.06.2021р. в рамках проекту 

«Програма прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство» 

начальником відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» було здійснено виїзд 

до Малостидинського старостинського 

округу Костопільської міської 

територіальної громади. 

         Для присутніх проведено лекцію на 

тему: «Укладення та внесення змін до 

договору оренди землі», в ході якої було 

розкрито поняття договору оренди землі, 

проінформовано про істотні умови 

договору оренди землі: об'єкт оренди, дата укладення та строк дії договору, 

розмір орендної плати. Крім того, громадян було ознайомлено з типовою 

формою договору оренди землі, а також з порядком змін умов оренди земельної 

ділянки. 

 

18. Надання у письмовому вигляді консультацій з питань земельних 

правовідносин – 374 . 

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 31 письмову консультацію. 

Фахівцями бюро в даних письмових консультаціях було надано роз’яснення 

щодо: 

• щодо порядку дотримання норм добросусідства; 



• щодо вирішення земельного спору органом місцевого самоврядування; 

• щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки; 

• щодо порядку розірвання договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку укладання договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки, на якій розташовано 

житловий будинок, право власності на який зареєстровано; 

• щодо порядку спадкування земельного паю, що знаходиться в оренді та 

права спадкоємця на отримання орендної плати; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки; 

• щодо порядку отримання земельної ділянки безоплатно у власність; 

• щодо порядку безоплатної передачі земельної ділянки у власність; 

• щодо порядку поділу земельної ділянки, що перебуває у спільній 

власності; 

• щодо зміни власника земельної ділянки в договорі оренди у випадку її 

спадкування; 

• щодо порядку отримання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

• щодо порядку внесення змін до договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

• щодо передачі земельної ділянки в суборенду. 

 

19. Проведення заходів у навчальних закладах (ВНЗ, коледжах, ЗОШ, 

ДНЗ) для учнів, педагогів, батьків (лекції, семінари, правові уроки, тренінги, 

дискусійні клуби, правові ігри, вікторини та ін.) – 12. 

    Працівниками відділу «Острозьке БПД» 

протягом кварталу було проведено лекції для 

студентів Національного університету 

«Острозька академія» інституту права ім. І. 

Малиновськго на низку тем, а саме:  

- ефективність безоплатної правової допомоги в 

Україні;  

- система безоплатної правової допомоги – 

працюємо для того, щоб кожна людина мала 

можливість захистити свої права; 

- 

спільно з волонтером системи 

БПД Ольгою Шминдрук було 

проведено лекцію для курсантів 

Острозького професійного 

ліцею на тему «Конфлікт – бути 

чи не бути».  

До Міжнародного дня захисту 

дітей начальник відділу 



«Костопільське бюро правової допомоги» спільно із адвокатом і волонтером 

системи БПД провели правовий урок 

для учнів 7-А та 8-А класів 

Костопільської загальноосвітньої 

школи № 3 І-ІІІ ступенів на тему: 

«Права, обов’язки та 

відповідальність неповнолітніх». 

 Під час заходу фахівчиня бюро 

правової допомоги розповіла про те, 

які права та обов'язки мають 

неповнолітні, з якого віку особа має 

право вільно обирати місце 

проживання, починати трудову 

діяльність та укладати шлюб.  

Волонтер системи навів приклади із власного досвіду роботи, коли діти, 

вважаючи, що вчиняють пустощі, в подальшому притягувались за це до 

кримінальної відповідальності та застеріг учнів від необдуманих вчинків. 

Правопросвітницькі заходи для школярів та студентів – це один з дієвих 

способів підвищення їх правової культури та правосвідомості. 

Тому працівники Дубенського бюро правової допомоги долучаються до 

правового виховання дітей та співпрацюють в даному напрямку з волонтерами 

системи БПД. 

21 квітня 2021 року керівник відділу «Дубенське бюро правової допомоги» 

спільно із волонтеркою системи БПД Долишньою Сніжаною Михайлівною 

провели лекцію на тему «Специфіка юридичної відповідальності 

неповнолітніх» для учнів Дубенського вищого художнього професійно-

технічного училища. 

Мета даного заходу полягала в тому, щоб розкрити поняття «юридична 

відповідальність», «адміністративне правопорушення», «злочин» та 

«злочинність», ознайомити учнів з видами юридичної відповідальності, видами 

покарань, які застосовуються до неповнолітніх, сформувати правову свідомість 

та розуміння відповідальності за протиправну 

поведінку, а також виховати почуття 

відповідальності за власні вчинки. 

Волонтер системи БПД Сніжана Долишня 

під час свого виступу наголосила на обов’язку 

кожної особи дотримуватися правових норм, не 

порушувати прав та інтересів інших осіб, 

суспільства та держави. 

Під час проведення лекції керівник бюро 

особливу увагу приділив специфічним рисам 

відповідальності неповнолітніх. У своєму 

виступі фахівець бюро правової допомоги 

постійно наводив приклади з життя підлітків, 

які притягувались до різних видів юридичної 

відповідальності. 

Наприкінці заходу учасники заходу 



отримали відповіді на поставленні запитання. 

    29 червня 2021 року головний спеціаліст відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» спільно із волонтерками системи БПД Катериною Гнатюк та 

Валентиною Легкобит провели лекцію на тему «Захист конституційних прав та 

свобод людини і громадянина» для студентів Дубенського фахового коледжу 

Університету «Україна». 

     Мета даного заходу полягала в тому, щоб надати загальну характеристику 

Конституції України, проаналізувати основні конституційні права та свободи 

людини і громадянина та способи їх захисту. 

     Волонтер системи БПД Катерина Гнатюк під час свого виступу звернула 

увагу на перелік конституційних прав та свобод людини і громадянина, які 

закріплені в розділі ІІ Конституції України та охарактеризувала основні з них, 

які є актуальними для студентів. 

20. Участь у сесіях обласних, районних та місцевих рад, засіданнях 

виконавчих комітетів, засіданнях комісій, колегіях – 2. 

18 червня 2021 року під головуванням заступниці голови Дубенської 

районної державної адміністрації відбулося чергове засідання Дубенської 

районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. 

У засіданні взяли участь представники державних органів, які є членами 

координаційної ради. В їх числі також була присутня головний спеціаліст 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги».  

Під час засідання координаційної ради підведено підсумки роботи суб’єктів 

взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за 5 місяців 

поточного року. Також обговорено актуальні питання щодо проявів, причин та 

наслідків виникнення насильства в сім’ї, надання безоплатної правової 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства 

за ознакою статі. 

Члени координаційної ради обговорили механізм вдосконалення взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, задля ефективного реагування на 

подібні факти, надання допомоги постраждалим та притягнення кривдників до 

передбаченої законом відповідальності. 

З метою покращення комунікації та взаємодії між відділом «Дубенське бюро 

правової допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД та іншими членами 

координаційної ради, фахівець повідомила про діяльність відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД, окреслила 

повноваження місцевих центрів з надання БВПД у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

За підсумками засідання членами координаційної ради були визначені 

основні напрямки подальшої спільної роботи у сфері запобігання домашньому 

насильству та механізм вдосконалення взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі, задля ефективного реагування на подібні факти, надання 

допомоги постраждалим та притягнення кривдників до передбаченої законом 

відповідальності. 



21. Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 

конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, в тому числі у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками 

статі /протидії торгівлі людьми /гендерної рівності /підготовки молоді до 

сімейного життя, формування відповідального батьківства – 13.  

 

25 травня 2021 року директор 

Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД Алла Негрей взяла 

участь в тренінгу з метою 

вдосконалення практики 

реагування на випадки 

домашнього та гендерно 

обумовленого насильства на рівні 

територіальних громад. Захід 

проходив в рамках проєкту 

«Громада вільна від насильства». 

      Учасники тренінгу ознайомились з новелами законодавства, специфікою 

застосування спеціальних заходів до кривдників та можливостями підтримки 

постраждалих від домашнього насильства з боку держави та громади, на 

конкретних випадках вчинення насильства практикували ефективні схеми 

взаємодії. 

21 травня 2021 року головним спеціалістом відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» у межах правопросвітницької діяльності було проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству» в Костопільській центральній районній бібліотеці. 

Метою заходу було інформування громадян про види насильства та які 

існують заходи щодо протидії насильству.  

Окрім того, присутні отримали вичерпні відповіді на питання, що 

стосувались обмежувального припису для кривдника та отримали корисні 

контакти для термінового звернення.  

По закінченню заходу було роздано інформаційні матеріали на правову 

тематику. 
1.2 Забезпечення надання онлайн консультацій шляхом використання 
існуючих мобільних додатків (Skype, Facebook Messenger). Забезпечення 
доступу громадян до контакт-центру системи БПД.  

1. Надання  онлайн консультацій (письмових та за допомогою відео-

зв’язку ) – 5.  

 2.  Інформування про «гарячу лінію» БПД – 9. 

Працівниками 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, звернувшись до Єдиного контакт-центру системи 

безоплатної правової допомоги за безкоштовним телефоном 0800 213 103. 



Працівниками місцевого центру під час розміщення інформаційних 

повідомлень та правових консультацій у ЗМІ у звітному періоді на постійній 

основі здійснювалося інформування громадян щодо можливості отримання 

правових консультацій, звернувшись до Єдиного контакт-центру системи 

безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером телефону 0 800 

213 103. 

1.3 Надання оперативних та якісних правових консультацій працівниками 

системи безоплатної вторинної правової допомоги.  

1.  Складання, доповнення та розміщення юридичних консультацій на 

довідково-інформаційній платформі «WikiLegalaid»  – 1. 

02 червня 2021 року відредаговано консультацію «Надання допомоги і 

статусу особам які постраждали від торгівлі людьми, яка розміщена на 

платформі правових консультацій «WikiLegalaid». 

2. Редагування та підтримка в установленому порядку юридичних 

консультацій довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalaid» –  16.  

Всі правові консультації, розміщені чи закріплені за працівниками місцевого 

центру 2 рази на місяць переглядаються, у разі потреби редагуються на предмет 

їх актуальності. Актуальність розміщених правових консультацій перебуває на 

постійному контролі місцевого центру. 

3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalaid» –  4 інформаційних повідомлень. 

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. У 

вказаних публікаціях, окрім всього, також надається інформація про наявність 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» та 

єдиного call-центру БПД, де можна дистанційно отримати відповідну 

консультацію. Такі ж інформативні посилання містяться у письмових 

консультаціях, які надаються працівниками Бюро. 

1.4 Покращення доступу до БПД шляхом оперативного вирішення 

наявного у клієнта питання. 

1. Пошук нових партнерських організацій, створення та підтримка в 

актуальному стані реєстру партнерів, органів ДВВ, ОМС з переліком послуг 

/сервісів, які вони надають . 

У зв’язку з карантинними обмеженнями протягом звітного періоду 

зустрічі не проводилися.  

           2. Укладення угод/меморандумів  про перенаправлення клієнтів – не 

укладались через карантинні обмеження. 
 

 [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. Проведення аналізу потреби в залученні нових адвокатів - 1.  



Впродовж поточного кварталу 2021 року працівниками відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 

було здійснено аналіз потреби в залученні нових адвокатів.  

2. Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД. 

За звітний період було укладено 6 контрактів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі. Одночасно, адвокатів 

було ознайомлено зі Стандартами якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги і порядком розподілу справ між адвокатами.  

3. Поширення інформації серед адвокатів про навчальні заходи – 73. 
 

[3.] Люди мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 
 

1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливості досудового 

вирішення спорів – 2 

    За звітний період фахівцями місцевого центру при наданні відповідної 

правової консультації, що передбачає надання роз’яснення для вирішення спору, 

клієнту роз’яснюється порядок досудового врегулювання спорів. Окрім того, 

при надання БВПД також роз’яснюється позасудовий порядок вирішення спорів 

та його можливості.  

2. Підтримка в актуальному стані реєстру партнерів системи БПД- 1 

3. Розробка методичних рекомендацій для громад –1. 

Костопільським Бюро правової допомоги Рівненського місцевого центру 

розроблено Методичні рекомендації на тему: «Порядок надання безоплатної  

правової допомоги». 

4. Надання методичної допомоги, консультаційні заходи для 

представників   органам місцевого самоврядування – 10. 

5. Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів, громадських з метою налагодження 

співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, 

у тому числі, створення незалежного провайдера на рівні територіальних 

громад; налагодження співпраці з юридичними клініками – 20.   

08 квітня 2021 року у рамках проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» головний спеціаліст відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» зустрілася із новообраним старостою села Малі Сади 

Посільським Русланом Сергійовичем. Під час робочої зустрічі повідомлено про 

основні форми діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, 

зокрема  Дубенського бюро правової 

допомоги, та узгоджено питання 

подальшого співробітництва, 

проведення виїзних прийомів 

громадян у приміщенні сільської 

ради. 

 09 квітня 2021 року 

начальником відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з 



надання БВПД у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» було здійснено виїзд в с. Мильча 

Дубенського району. 

 Під час візиту відбулася робоча зустріч зі старостою Мильчанського 

старостинського округу Повчанської територіальної громади, під час якої було 

повідомлено про основні форми діяльності системи безоплатної правової 

допомоги, зокрема Дубенського бюро правової допомоги, та узгоджено питання 

подальшого співробітництва, проведення виїзних прийомів громадян. Також 

було обговорено основні проблемні питання у сфері земельних правовідносин, 

з яким звертаються мешканці с. Мильча. 

18 травня 2021 року головним спеціалістом відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» у рамках проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» в приміщенні Смизької селищної ради 

проведено мобільний пункт консультування. 

Під час візиту відбулася робоча зустріч з головою громади, під час якої було 

повідомлено про основні форми діяльності системи безоплатної правової 

допомоги, зокрема Дубенського бюро правової допомоги, та узгоджено питання 

подальшого співробітництва, проведення виїзних прийомів громадян у 

приміщенні сільської ради. 
 

6.Надання методичної допомоги, консультаційні заходи для 
представників органів місцевого самоврядування – 10. 

З метою надання методичної допомоги для працівників органів місцевого 

самоврядування Дубенського району (Малосадівської сільської ради 

Привільненської територіальної громади, Мильчанського старостинського 

округу Повчанської територіальної громади, Повчанської сільської ради, 

Плосківської сільської ради Тараканівської територіальної громади, Смизької 

селищної ради, Привільненської сільської ради, Семидубської сільської ради) 

були надані «Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення» та методичні рекомендації під назвою «Вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого самоврядування». 

Протягом кварталу відбулась робоча зустріч з працівниками відділу 

«Острозьке бюро правової допомоги» та працівниками Острозького міського 

центру соціальних служб з надання методичної допомоги щодо отримання 

правових консультацій окремими категоріями, які не можуть самостійно 

впоратись зі своїми проблемами, які потребують соціального захисту та 

правової допомоги, а також посилення правової спроможності. 

Найпоширенішим та дієвим способом розв’язання правових проблем громадян 

та надання безоплатної правової допомоги окремим особам, які потребують 

юридичного захисту є спільні зусилля бюро правової допомоги та соціальних 

служб про надання особам соціальної та правової допомоги. 
 

         7. Проведення спільних заходів з партерами відповідно до укладених 

угод/ меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, 

семінари, презентації тощо) – 10. 



 27 травня 2021 року на базі 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги було проведено робочу 

зустріч, в якій взяли участь 

начальник відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» 

Рівненського МЦ з НБВПД, 

головний спеціаліст відділу 

«Дубенське бюро правової 

допомоги», начальник Дубенського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Рівненській області та старший інспектор відділу. 

У ході зустрічі  обговорено порядок складання досудової доповіді, а також 

переваги участі обвинувачених осіб у її складанні. Оскільки, від активної участі 

обвинуваченого у підготовці досудової доповіді та від достовірності 

інформації, що буде ним надана, залежить висновок працівника пробації, то 

необхідно з’ясовувати саме в нього чи готовий він в подальшому виконувати 

певні умови та виправлятися без позбавлення волі. 

По завершенню зустрічі було досягнуто домовленості про співпрацю в 

даному напрямку шляхом інформування адвокатів, які співпрацюють із 

системою безоплатної правової допомоги та надають правову допомогу 

обвинуваченим, про переваги участі їх клієнтів у складенні досудових 

доповідей щодо них. 
   

[4.]  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 
 

Розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД. Проведення заходів з метою розвитку компетенції, 
навиків та підвищення кваліфікації. Створення ефективної системи 
підвищення кваліфікації працівників центрів БПД. 
 

1. Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 

питань фахівців місцевих центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 

роботи – 1. 

2. Участь у семінарах, тренінгах організованих Координаційним 

центром – 24 працівника. 

3. Проведення навчань для працівників бюро та центрів із залученням 

партнерських організацій – 9. 

    4. Здійснення інформаційно-правового десанту з метою надання 

методичної допомоги працівникам бюро та проведення спільних 

правопросвітницьких заходів  – 2. 

 

Крім того, у ІІ кварталі 2021 року місцевим центром: 

• забезпечено діяльність 121 консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги;  



• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час діяльності консультаційних пунктів 

прийому громадян – 968;  

• надано методичну допомогу 10 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 174 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;  

• розміщено у ЗМІ 214 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;  

• проведено 227 правопросвітницьких заходи.  

• надано 288 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 


