
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Рівненським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 

 на 2021 рік у ІІI 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. 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. 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 — 16 . 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року на сайтах партнерів було розміщено:  

1). 02.07.2021 - на офіційному сайті Козинської ОТГ розміщено інформацію 

про виїзд мобільного пункту консультування. 

2). 02.07.2021 - на офіційній сторінці у фейсбук Козинської ОТГ розміщено 

інформацію про виїзд мобільного пункту консультування. 

3). 13.08.2021 на веб-сайті Костопільської міської ради оголошення про 

виїзний консультаційний пункт в с. Яполоть (https://kostopil-

rada.gov.ua/oholoshennia/1422-45k5); 

4). 14.09.2021 на веб-сайті Костопільської міської ради оголошення про 

виїзний консультаційний пункт в с. Пісків (https://kostopil-

rada.gov.ua/oholoshennia/1475-348shrm); 

5). 14.09.2021 на Facebook-сторінці Костопільської міської ради 

оголошення про виїзний консультаційний пункт в с. Пісків 

(https://www.facebook.com/kostopilrada/photos/a.1150376721648197/47079079625

61704/). 

6). 21.09.2021 - на офіційній сторінці у фейсбук Немирівського 

старостинського округу  розміщено інформацію про виїзд мобільного пункту 

консультування. 

 

2. Інформування про місцезнаходження точок доступу до БПД за 

допомогою друкованої преси, інтернет-видань, радіо – 8.  

26 серпня 2021 року головний 

спеціаліст відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД Юлія Карповець разом із 

керівницею відділу державної 

виконавчої служби в місті Рівне 

прийняли участь у прямому ефірі 

радіостанції "Суспільне. Рівне" в 

програмі "Тема дня" на тему: 

"Рівненщина: борги за комунальні 



послуги ”. 

 Під час прямого ефіру фахівці говорили про наступне: 

  • При якій сумі заборгованості та за яких умов підприємство може 

звертатися до суду?  

  • Які зобов’язання мають надавачі послуг перед споживачами?  

  • Які міри застосовують до боржників надавачі комунальних послуг 

Рівненщини? 

 

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

(самостійно чи з партнерами) – 5 .  

20 серпня 2021 року на Майдані Незалежності команда  фахівців 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД разом із  волонтерами  

Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги консультували громадян. 

Інформували про їх права, спілкувалися про святкування 30-річчя 

Незалежності України, розповідали про систему безоплатної правової допомоги.  

Мешканці громади цікавились питаннями спадкування, земельних 

правовідносин. 

 
 

28 серпня 2021 року на 

Майдані Незалежності команда  

фахівців Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД спільно 

із фахівцями Регіонального 

центру з надання БВПД  у 

Рівненській області долучилась 

до відзначення Дня міста Рівне. 

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 –2 . 

У ІІІ кварталі 2021 році відбулася семінар-нарада за участю відділу 

«Острозьке бюро правової допомоги» 

спільно із Острозьким міським 

центром соціальних служб та 

службою у справах дітей виконкому 

Острозької міської ради, на якій 

обговорювались питання, що 

стосуються сімейних правовідносин. 

Метою зустрічі було сприяння 

вразливим категоріям населення в 

комплексному отриманні юридичної 

та інших видів допомоги для захисту порушених прав у сфері сімейних та 

родинних відносин. 

Розглядаючи питання захисту прав сім’ї, як однієї з найуразливішої групи 

населення, таку допомогу не можна зводити суто до психологічної, соціальної та 

правової, адже за зверненням про невиконання батьківського обов’язку, сплати 

аліментів чи визначення місця проживання дитини, тощо, стоять не вирішені 

питання юридичного характеру, несвоєчасно отримані інші види допомоги або 

послуг.  

 

5. Розміщення правових консультацій: в друкованих ЗМІ; в Інтернет-

ЗМІ; на сайтах партнерів – 85 публікацій.  

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

сільського, до правової інформації були розміщенні наступні публікації: 

• в газеті «Замок» 01.07.2021 року опублікована стаття під назвою: «Щодо 

аліментів на утримання дружини або чоловіка»;  

• на веб-сайті «Варковицька сільська територіальна громада» 

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

сільська територіальна громада» в соціальній мережі Facebook 03.07.2021 

року опублікована стаття під назвою: «Як краще звільнитися: за власним 

бажанням, або за згодою сторін?»; 

• на веб-сайті «Семидубська громада» (https://semydubska-gromada.gov.ua) 

05.07.2021 року опублікована стаття під назвою «Що робити споживачу, 

якщо ціни на ціннику і в товарному чекові відрізняються?»; 

• на веб-сайті «Смизька громада» (http://smyzka.gromada.org.ua) 13.07.2021 

року опублікована стаття під назвою: «Відпустка по догляду за дитиною 

до досягнення нею 6 років: особливості оформлення»; 

• на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

(http://myrogoshanska.gromada.org.ua) 19.07.2021 року опублікована стаття 

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

правової допомоги»; 



• на офіційній сторінці «Повчанська громада» в соціальній мережі Facebook 

19.07.2021 року опублікована стаття під назвою: «Аліменти від держави: 

розмір і порядок виплат»; 

• в газеті «Замок» 22.07.2021 року опублікована стаття під назвою: «Щодо 

порядку встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово 

окупованій території України»;  

• на веб-сайті «Смизька громада» (http://smyzka.gromada.org.ua) 26.07.2021 

року опублікована стаття під назвою: «Щорічна відпустка: види та умови 

надання»; 

• на веб-сайті «Семидубська громада» (https://semydubska-gromada.gov.ua) 

27.07.2021 року опублікована стаття під назвою: «ПРАВОВА 

ДОПОМОГА: Звільнення від сплати судового збору за подання позовної 

заяви (апеляційної та касаційної скарги) в цивільній справі»; 

• на веб-сайті «Інформаційний портал м. Дубно» (http://03656.com.ua) та на 

та офіційній сторінці «Інформаційний портал м. Дубно» в соціальній 

мережі Facebook 27.07.2021 року опублікована стаття під назвою: «Що 

потрібно знати громадянам про вклеювання фотографії до паспорту 

громадянина України»; 

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

офіційній сторінці «Повчанська громада» в соціальній мережі Facebook 

04.08.2021 року опублікована стаття під назвою: «Як отримати дозвіл на 

виїзд дитини за кордон на підставі рішення суду»; 

• на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

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

офіційній сторінці «Мирогощанська 

громада» в соціальній мережі Facebook 

04.08.2021 року опублікована стаття під 

назвою: «Як оформити електронний 

підпис і де його можна використовувати. 

Роз'яснює Дубенське бюро правової 

допомоги»; 

• на веб-сайті «Варковицька сільська 

територіальна громада» 

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

офіційній сторінці «Варковицька сільська 

територіальна громада» в соціальній 

мережі Facebook 09.08.2021 року 

опублікована стаття під назвою 

«Визначення розміру відшкодування 

моральної шкоди»; 

• на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) 10.08.2021 

року опублікована стаття під назвою «Майнові відносини подружжя»; 



• 07.07.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Сестрятинського 

старостинського округу Радивилівської міської ради розміщено правову 

консультацію на тему: “Аліменти: право на утримання без розірвання 

шлюбу”. 

• 07.07.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Рідківського 

старостинського округу Крупецької сільської ради розміщено правову 

консультацію на тему: “Аліменти: право на утримання без розірвання 

шлюбу”. 

• 07.07.2021 року - на офіційному сайті Радивилівської міської ради 

розміщено правову консультацію на тему: “Надання права на шлюб 

особам, які не досягли шлюбного віку”.  

• 07.07.2021 року - на офіційному сайті Козинської сільської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Надання права на шлюб особам, які не 

досягли шлюбного віку”.  

• 11.08.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Рідківського 

старостинського округу Крупецької сільської ради розміщено правову 

консультацію на тему: “Помилки в документах: причини та способи 

виправлення”. 

• 26.08.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Рідківського 

старостинського округу Крупецької сільської ради розміщено правову 

консультацію на тему: “Хто має право на безоплатну правову допомогу?”. 

• 26.08.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Сестрятинського 

старостинського округу Радивилівської міської ради розміщено правову 

консультацію на тему: “Хто має право на безоплатну правову допомогу?”. 

6. Наповнення веб-сайту КЦ в частині розділів РЦ та МЦ – 5. 

  Консультування просто неба та правопросвітництво: фахівці системи БПД 

Рівненщини працювали на Майдані Незалежності! Представники Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області та Рівненського місцевого центру 

з надання БВПД а також волонтери БПД присвятили один робочий день 

правопросвітництву та консультуванню саме на центральній площі міста. 

Під час інформаційно – 

правопросвітницького заходу  фахівці 

центрів БВПД розповідали  рівнянам та 

гостям міста про роботу системи 

безоплатної правової допомоги та мережі 

точок доступу о БПД, куди громадяни 

можуть звертатись за правовою 

консультацією чи для захисту своїх 

порушених прав. 

Цього дня перехожі мали змогу 

отримати правову консультацію навіть не 

звертаючись до центру БВПД, а –  безпосередньо  на Майдані Незалежності від 

фахівців Рівненського місцевого центру з надання БВПД. Здебільшого громадян 



цікавили питання нарахування пенсії, аліментів та інших виплат. Декілька осіб 

хотіли почути думку юриста щодо законодавчого регулювання сфери ЖКГ та 

ринку землі. 

 

7. Наповнення сторінки  у соцмережі Facebook –  104 публікацій.  

У звітному періоді фахівцями місцевого центру підготовлено ряд 

правопросвітницьких публікацій.  

Зокрема, підготовлено публікації за такими темами:   

23 вересня 2021 року - Правовий полілог «STOP, булінг!». 

16 вересня 2021 року - «Булінг у шкільному середовищі». 

9 вересня 2021 року - "Права та обов'язки осіб при проведенні         

профілактичних щеплень". 

6 вересня 2021 року – «На Рівненщині підписано перший меморандум між 

місцевим центром та ОТГ». 

3 вересня 2021 року - «Специфіка юридичної відповідальності 

неповнолітніх». 

27 серпня 2021 року – «Фахівці системи БПД в студії радіостанції говорять 

про борги за комунальні послуги в Україні». 

На офіційній сторінці Корецької міської ради Рівненської  області  в 

Фейсбук розміщено 2 правових інформації на теми: «Щодо добросусідства та 

способу захисту земельної ділянки» та «Відчуження та спадкування земельної 

ділянки без кадастрового номера». 

 

 8. Підготовка інформації щодо успішних та типових справ під час 

представництва у судах – 5. 

21.09.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікації про успішну 

судову практику фахівця Рівненського місцевого центру із надання БВПД Юрія 

Висоцького, який допоміг жительці м. Рівне довести що її син живий. 

04.10.2021 на власній Facebook-сторінці розміщено публікацію про успішну 

судову практику начальника Гощанського бюро правової допомоги Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД Сергія Дубича, який допоміг жінці позбавити 

батьківських прав свою доньку, аби самостійно виховувати онуку. 

 9. Виготовлення та розповсюдження власних інформаційних матеріалів 

(буклетів, флаєрів, методичних 

матеріалів тощо) щодо функціонування 

системи БПД – 39.                                                  

 У звітному періоді працівниками 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» було виготовлено три буклети з 

наступними назвами: «Як оформити 

дорожньо-транспортну пригоду за 

допомогою євро протоколу?» та 

«Запобігання та протидія булінгу у 

шкільному середовищі». 



10. Облаштування пандусів, кнопок виклику та місць роботи для осіб з 

інвалідністю (як альтернативу пандусу) - 1. 

У приміщенні, де знаходиться відділ «Острозьке БПД» належним чином 

облаштовані входи у приміщення 

для осіб із обмеженими 

можливостями, зокрема, наявний 

пандус, кнопка для виклику, 

проходи у приміщенні 

відповідають розмірам засобів для 

пересування інвалідів (колясок). 

 

 

  

11. Організація проведення виїзних прийомів громадян у сільській 

місцевості з земельних питань –69 . 

02 липня 2021 року начальником відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД 

Анатолієм Андріюком було організовано роботу 

консультаційного пункту на території 

Тараканівської сільської ради Дубенського 

району в с. Тараканів (Тараканівська ТГ). 

Діяльність даного консультаційного пункту 

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 консультаційного пункту за 

юридичними консультаціями звернулися громадяни із 

питаннями, що стосувалися порядку виселення особи 

з житлового приміщення, отримання згоди батька для 

виїзду дитини за кордон, вирішення земельного спору 

органом місцевого самоврядування, безоплатної 

передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки, укладення договору дарування земельної ділянки, а 

також щодо правових підстав надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Особи, які звернулися за наданням безоплатної правової допомоги, 

отримали інформаційні буклети серії «Безоплатна правова допомога». 

16 вересня 2021 року начальником відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання БВПД було організовано 

роботу консультаційного пункту на території Рачинського Старостинського 

округу Тараканівської сільської ради Дубенського району в с. Рачин. Діяльність 

даного консультаційного пункту 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 консультаційного пункту за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки, вирішення земельного спору органом 

місцевого самоврядування, безоплатної передачі земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, умов дострокового 

виходу на пенсію за віком, підстав відмови в наданні житлової субсидії, а також 

щодо правових підстав надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

      Крім цього для використання в 

повсякденній роботі працівникам Рачинської 

сільської ради були надані: буклет на тему: 

«Організація надання безоплатної первинної 

правової допомоги органами місцевого 

самоврядування» та методичні рекомендації 

«Вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування». 

20 липня 2021 року в рамках проєкту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство» 

начальником відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяною Марчук було 

здійснено виїзд до Великостидинського 

старостинського округу Костопільської 

міської територіальної громади. 

Присутніх проінформовано про 

відкриття ринку землі, повідомлено 

хто матиме право на купівлю таких 

земельних ділянок та порядок 

укладення договорів купівлі-продажу 

та дарування земель 

сільськогосподарського призначення. 

Також мешканці округу отримали 

правові консультації щодо порядку 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 

укладення договору оренди землі, приватизації земельної ділянки, спадкування 

земельної ділянки (паю). 

Всім присутнім було роздано інформаційні 

буклети системи безоплатної правової 

допомоги по земельним питанням.   

18 серпня 2021 року начальником відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» було 

здійснено виїзд до Маломидського 

старостинського округу Костопільської міської 

територіальної громади. 

В ході консультаційного пункту громадяни 

отримали правові консультації з питань 



оформлення житлової субсидії на придбання твердого палива, оформлення 

постійного догляду за громадянином похилого віку, дострокового розірвання 

договору оренди земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера земельній 

ділянці, заміна сторони (орендодавця) у договорі оренди землі, приватизація 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку. 

12. Надання адресної правової допомоги особам, позбавленим можливості 

самостійно або через представника звернутися по надання БПД – 8. 

Начальником відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги» Ольгою Суховаровою та 

працівниками Острозького  міського центру 

соціальних служб було організовано надання 

адресної допомоги в с. Хорів та с. Бродівське 

особам, які опинились в складних життєвих 

обставинах та які потребують захисту. В ході 

спілкування сім`ям було надано правові 

консультації та вручено гуманітарну 

допомогу . 

13. 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 – 70. 

06 липня 2021 року в приміщенні Костопільського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Рівненській області діяв консультаційний 

пункт доступу до БПД для суб’єктів 

пробації за участі головного спеціаліста 

відділу «Костопільське бюро правової 

допомоги» Ірини Коснюк. 

     Присутні дізнались про порядок 

отримання первинної та вторинної 

правової допомоги, отримали відповіді на 

питання, що стосувались пільг для 

учасників АТО, порядок отримання посвідчення учасника бойових дій та 

зменшення розміру аліментів на утримання дитини. Всі присутні отримали 

інформаційні матеріали на правову тематику. 

28 липня 2021 року начальником 

відділу “Костопільське бюро правової 

допомоги» проведено консультаційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги в 

службі у справах дітей Костопільської міської 

ради. 

      Під час роботи консультаційного пункту 

громадян було ознайомлено з порядком 



отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

проінформовано про місцезнаходження та контакти Костопільського бюро 

правової допомоги, надано правові консультації з питань, що стосувались 

соціального забезпечення, а також сімейних правовідносин. 

14. Забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України – 292. 

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 292 особи. 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.  

15. Роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його 

використання для спрощення збору документів клієнтам місцевого центру – 

83  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. 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 на веб-сайті «Мирогощанська громада» 

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

громада» в соціальній мережі Facebook 04.08.2021 року опублікована стаття під 

назвою «Як оформити електронний підпис і де його можна використовувати. 

Роз'яснює Дубенське бюро правової допомоги». У даній публікації було 

роз’яснено порядок отримання електронного цифрового підпису, де і як його 

використовувати, як підписати документ за допомогою електронного цифрового 

підпису. 

15. 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 – 21. 

У приміщенні Корецького районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Рівненській області 5 серпня  2021 року головним 

спеціалістом відділу «Корецьке бюро правової допомоги»  Рівненського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною 

Кречмаровською проведено прийом осіб засуджених  до покарань не пов’язаних 

з позбавлення волі. 

Під час консультування засудженим до покарань не пов’язаних з 

позбавлення волі  було надано соціально-виховну та інформаційну допомогу, 



щодо порядку офіційного працевлаштування, відновлення документів, що 

посвідчують особу та шляхи їх вирішення. 

Також під час заходу присутнім були доведені поняття «адміністративна 

відповідальність», «дрібне хуліганство», «куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях», «розпивання спиртних напоїв у громадських місцях» та 

«поява в громадських місцях у п’яному вигляді», а також види адміністративної 

відповідальності. 

Проведення заходів такого 

характеру сприяє закріпленню 

норм правомірної поведінки, 

формуванню позитивних змін 

особистості та є одним з методів 

запобігати вчиненню 

адміністративних 

правопорушень. 

Профілактичні заходи 

органом пробації проводяться 

постійно та мають системний 

характер. Засуджені, які 

звертаються за допомогою, 

негайно її отримують. Соціально-виховна робота полягає у наданні допомоги у 

розв'язанні соціальних проблем та для подальшого виправлення особи та її 

ресоціалізації у суспільстві. 

05 серпня 2021 року головним спеціалістом 

відділу «Костопільське бюро правової допомоги» в 

приміщенні  Костопільського районного центру 

зайнятості було проведено семінар на тему: «Право на 

безоплатну правову допомогу» за участі працівників 

Костопілького центру зайнятості та осіб зі статусом 

безробітного. 

Фахівець розповіла, що кожна особа має право на 

безоплатну первинну правову допомогу та які 

документи слід надати для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

В ході заходу громадяни отримали 

вичерпні відповіді на питання, що стосувались 

захисту своїх порушених прав в судовому 

порядку, виділення частки майна, що 

знаходиться в спільній сумісній власності 

подружжя та визначення додаткового строку для 

подання заяви про прийняття спадщини. 

З нагоди відзначення 30-річчя 

Незалежності України  головним спеціалістом 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги» 

Людмилою Юхимчук проведено семінар на базі 

Дубенської міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості для 14 безробітних 



на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». 

Основною метою проведення заходу було інформування громадян про 

систему прав людини та громадянина, яка існує в Україні, систему державних 

органів, органів місцевого самоврядування, інших державних структур, 

діяльність яких безпосередньо спрямована на забезпечення прав і свобод 

громадян та їх захист. 

Присутнім надано інформацію про права людини та громадянина, визначені 

Конституцією України, діяльність державного апарату, правоохоронної та 

суддівської системи з питань охорони та відновлення порушених прав громадян. 

Також зосереджено увагу учасників заходу на діяльності системи 

безоплатної правової допомоги, яка також працює на захисті прав громадян. 

Надано інформацію про основні послуги, які надаються громадянам центрами та 

бюро правової допомоги, роз’яснено поняття первинної та вторинної правової 

допомоги та перераховано категорії осіб, які мають право на безоплатну 

первинну та вторинну правову допомогу. Фахівець навела конкретні приклади 

успішної практики із захисту прав осіб, які звернулися по допомогу до 

Дубенського бюро правової допомоги. 

Питання «тіньової» зайнятості є актуальним питанням сьогодення. Одним із 

важливих завдань Дубенського бюро правової допомоги є інформування 

населення про державні гарантії в сфері соціального захисту, переваги легальної 

зайнятості та ризики «тіньової». Обізнаність громадян дасть можливість відчути 

впевненість у завтрашньому дні. 

23 вересня 2021 року в Дубенській міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості відбувся інформаційний семінар для безробітних 

«Легальна зайнятість», який було проведено головним спеціалістом Дубенського 

бюро правової допомоги. Під час семінару учасникам заходу надано інформацію 

щодо порядку укладання трудового договору, цивільно-правової угоди та 

контракту, соціальні пільги, які надаються різним категоріям населення при 

офіційному працевлаштуванні.  

У ході семінару шукачі роботи дійшли висновку, що для забезпечення свого 

майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального 

оформлення трудових відносин. 

08.07.2021 на базі Здолбунівської районної філії Рівненського обласного 

центру зайнятості організовано правопросвітницький захід для безробітних 

батьків. З метою вдосконалення шляхів співпраці та підвищення 

проінформованості цієї категорії громадян була запрошена головний спеціаліст 

відділу «Здолбунівське бюро правової допомоги». 

Життя кожної людини починається в сім'ї, тому спеціаліст провела лекцію 

на тему сімейних правовідносин. Фахівець у доступній формі пояснила поняття 

«сім'я» та «шлюб», розкрила умови укладання і припинення шлюбу; назвала 

окремі права та обов'язки подружжя. 



16. Проведення правопросвітницьких заходів з земельних питань – 50   

заходів. 

07 липня 2021 року у рамках проекту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» 

головним спеціалістом відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» проведено 

правову лекцію для посадових осіб 

Сатиївської сільської ради Варковицької 

територіальної громади під назвою: 

«Правове регулювання ринку землі в 

Україні».  

Під час даного заходу присутні 

отримали інформацію щодо основних положень земельної реформи, а саме 

запровадження ринку землі, порядку обігу земель, середньої вартості землі, 

переваг та можливих ризиків зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. Після прочитання лекції усі присутні 

отримали відповіді на поставлені запитання. 

Працівниками  відділу “Корецьке 

бюро правової допомоги” в рамках 

проекту “Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство» проведено протягом 

звітного періоду 7 лекцій з земельних 

питань в приміщенні 

Великомежиріцької ОТГ Рівненської 

області, Користівському 

старостинському окрузі Корецької міської ради, Головницькому старостинському 

окрузі Корецької міської ради, Річецькому старостинському окрузі Корецької 

міської ради , Устянському старостинському окрузі Корецької міської ради , 

Веснянському старостинському окрузі Корецької міської ради . 

Учасникам заходу роздано друкований матеріал безоплатної правової 

допомоги. 

У рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» з метою надання безоплатної правової допомоги у сфері 

земельних правовідносин 03 серпня 2021 року начальником відділу «Дубенське 

бюро правової допомоги» була проведена 

лекція для працівників Варковицької 

сільської ради під назвою «Порядок 

отримання кадастрового номеру на 

земельну ділянку». 

Що таке кадастровий номер 

земельної ділянки? Для чого він потрібен і 

де його отримати? Які документи для 

цього необхідні? Як отримати кадастровий номер на земельну ділянку з 

будинком? Як успадкувати земельну ділянку за відсутності її кадастрового 

номера? – ці питання стали предметом обговорення під час лекції. 



Під час даного заходу присутнім дано правову інформацію стосовно порядку 

оформлення кадастрового номера на земельну ділянку та виготовлення технічної 

документації зі встановлення меж земельної ділянки. 

17. Надання у письмовому вигляді консультацій з питань земельних 

правовідносин – 276 . 

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 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; 

• порядку внесення змін до договору оренди земельної ділянки; 

• порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

• передачі земельної ділянки в суборенду. 

18. 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.) – 10. 

    Правопросвітницькі заходи для школярів – 

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 із закладами загальної середньої 

освіти м. Дубна та Дубенського району. 

03 вересня 2021 року керівник 

Дубенського бюро правової допомоги 

Анатолій Андріюк у Вербському ліцеї 



Вербської сільської ради Дубенського району провів для учнів 9-11-х класів  урок 

на тему «Специфіка юридичної відповідальності неповнолітніх». 

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

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

«злочинність», ознайомити учнів із злочинністю та видами юридичної 

відповідальності, видами покарань (зокрема покарань, які застосовуються до 

неповнолітніх), сформувати правову свідомість та розуміння відповідальності за 

протиправну поведінку, а також виховати почуття відповідальності за власні 

вчинки. 

Під час проведення уроку 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. 

Також фахівець системи БВПД з метою підвищення правової свідомості 

молоді розповів про систему безоплатної правової допомоги та про діяльність 

Дубенського бюро зокрема, розкрив поняття первинної та вторинної правової 

допомоги, а також перерахував категорії осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Наприкінці виступу усім присутнім були роздані 

інформаційні буклети системи БПД «Твої права – твій захист» та буклет 

Дубенського бюро правової допомоги «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх».  

На уроці були присутні 48 учнів 9-11-х класів та два педагоги. 

Наприкінці заходу учасники заходу отримали відповіді на поставленні 

запитання. 

13 вересня 2021 року з метою профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх під час виїзду до Княгининської сільської ради було здійснено 

візит до Княгининської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. де проведено правовий 

урок для учнів 9-го класу на тему «Специфіка юридичної відповідальності 

неповнолітніх». 

Учні активно брали участь в обговоренні видів юридичної відповідальності 

та з якого віку вона настає. Спеціаліст бюро розповіла які заходи впливу 

застосовуються до неповнолітніх осіб в разі притягнення їх до адміністративної 

або кримінальної відповідальності. Учасникам заходу було повідомлено про 

злочини, які вчиняються неповнолітніми найчастіше, проаналізовано основні 

причини злочинності неповнолітніх. 

На уроці були присутні 11 учнів 9-го класу. 

29 вересня 2021 року головним спеціалістом відділу “Корецьке бюро 

правової допомоги” Оксаною Кречмаровською було проведено лекцію для учнів 

5-го класу. Мета проведеного заходу - підвищення правової свідомості та 

обізнаності у дітей, розвинути навички захисту від кіднепінгу. 

Під час лекції учням наголошено, що сьогодні щодня із телевізійних екранів, 

рекламних бігбордів та газетних сторінок лунають заклики допомогти в пошуку 

чергової зниклої дитини. На жаль, знаходяться дітлахи далеко не в усіх випадках 

і не завжди цілими та неушкодженими. І все ж тема кіднепінгу, незважаючи на 

свою актуальність, інколи болісно сприймається батьками, які або взагалі 

намагаються не замислюватися над вірогідністю жахливої події, або ж 

обмежуються кількома банальними заборонами на адресу дитини. Спеціаліст 



зацікавив школярів довідковою інформацією про випадки кіднепінгу у 

давньогрецькій і давньоримській культурі та в українських народних казках. Учні 

з інтересом переглядали презентацію: “Як 

захистити дитину від кіднепінгу?”, 

підготовлену спеціалістом бюро. 

Спеціаліст нагадав школярам правила 

поведінки з незнайомцями і як діяти, коли 

їх намагаються викрасти. По закінченню 

заходу школярі активно обмінювались 

історіями з власного досвіду, відбулася 

жвава комунікація. 

19. Участь у сесіях обласних, 

районних та місцевих рад, засіданнях виконавчих комітетів, засіданнях 

комісій, колегіях – 1. 

21 вересня 2021 року в межах підписаного меморандуму про співпрацю між 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області та  Рівненським Регіональним відділенням Асоціації міст 

України, директором Рівненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги прийнято участь у засіданні секції секретарів рад  

Рівненського регіону Асоціації міст України.  

Директор місцевого центру Алла 

Негрей розповіла про систему 

надання безоплатної правової 

допомоги, діяльність бюро, місцевих 

та регіонального центрів. 

Присутніх інформовано про 

реалізацію проектів системи 

безоплатної правової допомоги  на 

Рівненщині, а саме:  відновного 

правосуддя "Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчинені злочину" та 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".  

Більш детально директор місцевого центру звернула увагу на порядок 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, на категорії осіб, 

які мають право звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою, 

порядок видачі доручень адвокатам. 

20. 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 – 8.  

 

 



      30 липня 2021 року відбувся 

Інформаційний семінар із загальних питань 

зайнятості. 

Захід проводили фахівець центру зайнятості 

та начальник відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» Рівненського МЦ з 

надання БВПД  Анатолій Андріюк. 

      Анатолій Андріюк надав учасникам 

семінару інформацію про механізми 

діяльності злочинних формувань у сфері 

торгівлі людьми, працевлаштування громадян України за кордоном, незаконний ввіз 

мігрантів.  

Присутні були ознайомленні з видами трудової міграції, її впливом на життя, 

перевагами та недоліками працевлаштування за кордоном. Зокрема, було обговорено 

основну проблему, яка трапляється через непроінформованість, необачність та 

бажанням швидко заробити гроші – торгівлю людьми.  

З метою захисту прав та інтересів учасникам семінару надано практичні 

рекомендації при плануванні працевлаштування за кордоном та шляхи запобігання 

виникнення проблемних ситуацій з експлуатації праці та торгівлі людьми зокрема. 

Крім цього присутнім повідомлено про діяльність Дубенського бюро правової 

допомоги, роз’яснено поняття первинної та вторинної правової допомоги та 

перераховано категорії осіб, які мають право на безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. 

     27 серпня 2021 року у Дубенській 

міськрайонній філії Рівненського обласного 

центру зайнятості за участі Дубенського 

бюро правової допомоги відбувся 

інформаційний семінар на тему: «Загальні 

питання зайнятості», учасниками якого 

стали дванадцять безробітних, які вперше 

звернулись до служби зайнятості.  

     Основна мета семінару полягала в 

ознайомленні його учасників із державними 

гарантіями у сфері зайнятості та станом 

сучасного ринку праці. 

Спеціаліст центру зайнятості ознайомила учасників семінару з основними 

положеннями Законів України «Про зайнятість населення», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та 

проінформувала присутніх про права та обов’язки безробітних, основні послуги 

державної служби зайнятості та сучасні підходи щодо їх отримання, електронні 

сервіси державної служби зайнятості.  

На семінарі була присутня головний спеціаліст відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» Рівненського МЦ з НБВПД, яка звернула увагу учасників заходу 

на гарантії, що існують лише за умов офіційного працевлаштування. Також розповіла 

про спектр послуг, які громадяни можуть отримати звернувшись до бюро правової 

допомоги. Фахівцями надані вичерпні відповіді на запитання, які поставили 

учасники заходу. 



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 ) – 109.  

 2.  Інформування про «гарячу лінію» БПД – 51. 

Працівниками відділів бюро правової допомоги Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД 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. 
 

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. 

2. Редагування та підтримка в установленому порядку юридичних 

консультацій довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalaid» –  12.  

На виконання листа директора Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД від 16 січня 2020 року № 1702/2-37 щодо забезпечення належного 

функціонування довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalaid», працівниками місцевого центру у звітному періоді не рідше 2-х 

разів на місяць здійснювалась перевірка на відповідність законодавству правових 

консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalaid». 

3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalaid» –  43 інформаційних повідомлень. 

Працівниками Рівненського місцевого центру з надання БВПД 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. 

 

 [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.  

2. Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД - 5. 

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.  

       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. Надання методичної допомоги, консультаційні заходи для 

представників   органам місцевого самоврядування – 11. 

3. 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 –7 .   

01.07.2021 відбулася робоча зустріч директора Здолбунівської районної філії 

Рівненського обласного центру зайнятості, в.о. начальника Здолбунівського бюро 

правової допомоги Рівненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталії Михальчук та начальника відділу активної 

підтримки безробітних районної філії з питань планування та організації спільної 

індивідуальної та групової роботи з надання послуг незайнятому та зайнятому 

населенню, у тому числі учнівській молоді. В ході зустрічі узгодили графік 

роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

відділу «Здолбунівське бюро правової допомоги» Рівненського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІІ півріччя 2021 року у 

приміщенні Здолбунівської районної філії Рівненського обласного центру 

зайнятості. 

06.07.2021, 20.07.2021, 21.07.2021 та 

28.07.2021 працівниками відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» 

проводились робочі зустрічі із 

представниками органів місцевого 

самоврядування та інших установ.  

      Зокрема, 20 липня 2021 року 

начальником відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяною Марчук з 

метою налагодження співпраці було проведено робочу зустріч із старостою 

Великостидинського старостинського округу Костопільської міської 

територіальної громади.  
 
6. Надання методичної допомоги, консультаційні заходи для 

представників органів місцевого самоврядування – 11. 

З метою надання методичної допомоги для працівників органів місцевого 

самоврядування Дубенського району (Тараканівської сільської ради, Сатиївської 

сільської ради Варковицької територіальної громади, Варковицької сільської 



ради, Берегівської сільської ради Смизької територіальної громади, Вербської 

сільської ради, Княгининської сільської ради Мирогощанської територіальної 

громади, Молодавської сільської ради Привільненської територіальної громади, 

Рачинського старостинського округу Тараканівської територіальної громади) 

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». 
 

         7. Проведення спільних заходів з партерами відповідно до укладених 

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

семінари, презентації тощо) – 16. 

  

  [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. Проведення навчань для працівників бюро та центрів із залученням 

партнерських організацій – 8 . 

    3. Здійснення інформаційно-правового десанту з метою надання 

методичної допомоги працівникам бюро та проведення спільних 

правопросвітницьких заходів - 1.   

 

Крім того, у ІІІ кварталі 2021 року місцевим центром: 

• забезпечено діяльність 56 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 – 1019;  

• опрацьовано  159 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;  

• розміщено у ЗМІ 269 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;  

• проведено 298 правопросвітницьких заходи.  

• надано 292 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  


