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

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 
 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 

роз'яснення змісту правових реформ, що проводяться Урядом України. 
 

1. Визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення — 

25 заходів. 

У звітному періоді працівниками Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД та його структурними підрозділами спільно з органами територіальної 

самоорганізації населення та органами місцевого самоврядування району 

обговорювалися питання першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад району. Такий моніторинг запитів правових потреб   

населення відбувається щоразу при проведенні робочих зустрічей із 

представниками органів місцевого самоврядування, при безпосередньому  

спілкуванні з громадянами в ході прийомів та проведенні правопросвітницьких 

заходів. Отримані відомості обов’язково враховуються при організації  подальших 

заходів для задоволення правових потреб  територіальних громад, проблемним 

питанням приділяється значна увага. 
 

2. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

запобіганню безробіттю – 13 заходів. 
 

Переважна більшість таких заходів 

відбувається у територіальних підрозділах 

Державної служби зайнятості. Фахівці 

Рівненського МЦ та бюро правової 

допомоги проводять семінари з різної 

тематики,  яка загалом спрямована  на 

роз’яснення тимчасово безробітним 

особам вимог законодавства з питань 

праці, що зрештою сприяє їх 

працевлаштуванню.  

Одним з найважливіших моментів під 

час пошуку роботи є знання джерел про 

вакансії та вміння правильно їх 

використовувати. 

При достатній кількості таких джерел, 

людина забезпечена активною діяльністю 

на ринку праці та успіхом у пошуку 

роботи.  

Прикладом такого є активна співпраця Дубенського бюро правової допомоги 



з Дубенською міськрайонною філією Рівненського обласного центру зайнятості. 

Зокрема, працівники бюро правової допомоги беруть активну участь у проведенні 

семінарів та круглих столів. 

Так, 19 квітня 2018 року у Дубенському міськрайонному центрі зайнятості 

проведено інформаційний семінар на тему: «Легальна зайнятість». Метою даного 

заходу було підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної 

зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні. 

 Участь у заході  взяла  головний спеціаліст Дубенського бюро правової 

допомоги. На заході були присутні 10 осіб, які стоять на обліку по безробіттю. 

 Також, 24.04.2018 начальником відділу “Корецьке бюро правової 

допомоги” у приміщенні Корецького районного центру зайнятості взято  участь у 

семінарі для 

відвідувачів центру. 

Слухачами семінару 

стали 8 осіб, які 

перебувають на обліку в 

центрі зайнятості. 

Спільно з 

юрисконсультом 

Корецького районного 

центру зайнятості 

начальник Бюро 

ознайомили присутніх з  

державними гарантіями 

у сфері зайнятості, 

станом сучасного ринку 

праці, комплексом 

соціальних послуг, які 

надає служба зайнятості, права та обов’язки безробітних.  

Начальник Бюро надала присутнім роз’яснення вимог Закону України “Про 

зайнятість населення”, зокрема  статті 44 про права та обов'язки зареєстрованих 

безробітних. Крім того, у ході заходу слухачів семінару ознайомлено з 

правопросвітницьким проектом  Міністерства юстиції України “Я маю право!”, 

роздано 16 буклетів даного проекту. 

 

3. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

випадкам домашнього насильства – 4 заходи. 

Для запровадження дієвого механізму захисту прав людини, працівниками 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД постійно проводиться робота 

щодо максимального розширення доступу до інформації про обсяг прав людини 

та способів їх реалізації. Особлива увага приділяється напрямку протидії 

домашньому насильству. 

Так, 05 червня 2018 року головним спеціалістом відділу «Рівненське бюро 

правової допомоги» проведено семінар у Рівненському районному центрі 

зайнятості з приводу реалізації нового Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». У заході взяли участь 16 осіб, серед них 



більшість жінок віком від 30 до 40 років. 

Присутнім надана інформація про повноваження центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, зокрема, щодо забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги постраждалим особам у порядку, встановленому Законом 

України "Про безоплатну правову допомогу", у тому числі на базі загальних та 

спеціальних служб підтримки постраждалих осіб. 

Також, присутні отримали інформацію про спеціальні заходи щодо протидії 

домашньому насильству, що містяться у новоприйнятому законі.  

Також, подібний захід 30 

травня 2018 року  

проводився на базі 

Корецької районної філії 

Рівненського обласного 

центру зайнятості  

головним спеціалістом 

відділу “Корецьке бюро 

правової допомоги”  за 

участі фахівця Корецької 

районної філії 

Рівненського ОЦЗ. Темою 

семінару стало   

обговорення питання   

запобігання випадкам 

домашнього насильства.  

Слухачів  семінару 

ознайомлено із Законом України “Про запобігання та протидію домашньому 

насильству”. Обговорено  основні засади  та інструменти протидії домашньому 

насильству,  перераховано суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству їх  повноваження  та відповідальність осіб за 

вчинення домашнього насильства, права постраждалих осіб.  

4. Проведення правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на запобігання дискримінації – 10 

заходів. 

Прикладом  таких заходів може слугувати лекція, 

проведена 03.05.2018 керівником  Острозького Бюро 

правової допомоги  для учнів 10 класу НВК 

"Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) - ДНЗ" ім. Т. 

Шевченка на тему: "Поняття дискримінації. Рівність 

прав кожної людини". Учні школи отримали 

інформацію щодо змісту термінів: «толерантність», 

«дискримінація», недопустимості порушення прав 

людини через будь-які відмінності, виключення, 

обмеження або переваги за ознакою раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, 

національного або соціального походження, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


майнового положення, народження тощо.  

Крім того, начальник  відділу «Радивилівське бюро правової допомоги» 

входить до складу та регулярно приймає участь у засіданнях комісії при 

Радивилівській районній державній адміністрації з питань дискримінації.  

Працівниками інших  бюро правової допомоги  при проведенні зустрічей з 

представниками територіальних громад та проведенні виїзних прийомів громадян  

піднімаються та обговорюються питання  запобігання дискримінації.  

5. Проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

злочинності – 10 заходів. 

Значна увага в роботі 

працівників Рівненського 

місцевого центру БВПД та бюро 

правової допомоги приділяється  

проведенню правопросвітницьких 

заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності. 

Так, 22 травня 2018 року на 

запрошення працівників 

Дубенського міськрайонного 

відділу з питань пробації Західного 

міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства 

юстиції, керівником відділу «Дубенське бюро правової допомоги»  проведений 

семінар для неповнолітніх, які перебувають на обліку в даній установі. 

Метою даного заходу було ознайомлення неповнолітніх із поняттям 

злочинності та видами кримінальних покарань (зокрема покарань, які 

застосовуються до неповнолітніх), формування правової свідомості та розуміння 

відповідальності за протиправну поведінку, а також виховання почуття 

відповідальності за власні вчинки. 

Під час проведення даного заходу керівник бюро особливу увагу приділив 

специфічним рисам відповідальності неповнолітніх.  

Питання запобігання 

злочинності обговорюються при 

відвідуванні працівниками 

Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД та бюро правової 

допомоги навчальних закладів. Такий 

семінар для учнів 11 класу 

Костопільської загальноосвітньої 

ЗОШ №3 на тему: «Булінг. 

Попередження злочинності серед 

неповнолітніх» 04 квітня 2018 року 

проведено  начальником відділу «Костопільське бюро правової допомоги».  



6. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз`яснення 

змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення — 22 заходи. 

Зміни, що відбуваються в країні, в першу чергу зміни до законодавства у 

соціальній, медичній та інших сферах породжують значний резонанс та, як 

наслідок, викликають відповідні правові запити у громадян на проведення 

правопросвітницьких заходів на дану тематику.  

 Тому, у звітному періоді працівниками відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» проводились заходи, спрямовані на роз’яснення змісту ключових 

реформ (змін у законодавстві ) у сфері соціального захисту, освіти, охорони 

здоров’я, пенсійного забезпечення, освіти серед населення територіальних громад 

Гощанського району. Такі заходи також проводились 19.04.2018 у Тучинській 

ЗОШ, 25.04.2018 у Красносільській ЗОШ, 11.05.2018 у Курозванівській ЗОШ, 

15.05.2018 у Жаврівській ЗОШ, 25.05.2018 у Бочаницькій ЗОШ, 08.06.2018 у 

Воскодавській ЗОШ, 11.06.2018 у Федорівській ЗОШ та у відповідних Фапах, 

дошкільних навчальних закладах, клубних установах у  перерахованих вище 

населених пунктах.    

Крім того, працівниками Рівненського місцевого центру з надання БВПД  

проведені традиційні зустрічі із людьми похилого віку у Рівненській обласній 

універсальній науковій бібліотеці під час «Години права»  (19.04.2018, 16.05.2018 

та 14.06.2018).  

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

1. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 

місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих 

програм надання БПД – 1 захід. 

В Національному університеті «Острозька академія» працювала група по 

моніторингу діяльності юридичної клініки «Pro Bono», яка діє при університеті.  

На вказаний захід, як партнера юридичної клініки Університету «Острозька 

академія», запрошено і керівника відділу «Острозьке бюро правової допомоги». 

Після оголошених результатів моніторингу та виступу представника 

адміністрації університету, зі словом щодо співпраці виступ керівник Бюро. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник  Острозького бюро правової допомоги звернув увагу присутніх на 



ґрунтовність напрацювань, які є результатом спільної роботи, необхідність більш 

широкого залучення студенів – учасників юридичної клініки до спільного 

консультування людей на базі Острозького Бюро, розширення спектру проведення 

спільних правопросвітницьких заходів, у тому числі і щодо впровадження 

національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!», а також висловив вдячність за спільну 

роботу.  
 

2. Робота з розвитку партнерських мереж, організація та участь у 

спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) 

— 17 заходів.  

19 червня 2018 року в 

приміщенні Млинівської 

районної державної 

адміністрації спільно з 

керівниками структурних 

підрозділів Головного 

територіального 

управління юстиції в 

Рівненській області та за 

участі працівника Бюро 

правової допомоги 

проведено нараду, метою 

якої стало визначення векторів для підвищення правової свідомості громадян.  

Під час обговорення учасники наради обмінялися досвідом вирішення питань 

надання соціальних послуг вразливим групам населення. 

      

 Крім того, до Дня 

захисту дітей директор 

Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД  30 

травня 2018 року  взяла 

участь у спільній нараді, де 

також були присутні 

начальники Рівненських 

міських відділів державної 

виконавчої служби та 

ДРАЦС, Служби у справах 

дітей, директор обласного 

центру соціально-

психологічної реабілітації 

дітей, регіональний 

координатор Альянсу 

"Україна без Сиріт", старший інспектор з ювенальної превенції Рівненського 

відділу поліції ГУНП України в Рівненській області, старший інспектор 

Рівненського МРВ з питань пробації.   Нарада була присвячена  правам дитини, 

пошуку найефективніших  шляхів їх захисту.  



3. Створення мережі параюристів для залучення до консультування 

громад – 2 заходи. 

Зацікавленість студентів Рівненського економіко-правового кооперативного 

коледжу роботою системи безоплатної правової допомоги,  призвела до плідної 

співпраці Рівненського місцевого центру з надання БВПД зі студенткою 3 курсу 

вищевказаного коледжу Ольгою Кулай. Упродовж квітня- червня 2018 року 

остання була залучена до правопросвітницьких заходів, що проводились 

працівниками Рівненського місцевого центру та консультування.  

Також, протягом звітного періоду продовжувалась співпраця Острозького 

Бюро правової допомоги з параюристом – студентом 4 курсу юридичного 

факультету Національного університету «Острозька академія» Віталієм 

Доманюком. Так, студент залучався до проведення заходів у міськрайонному 

центрі зайнятості, проведенні лекції учням шкіл та студентам Острозької академії.  

4. Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 

результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД – 3 

заходи.  

Проведення  заходів з регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з 

бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, поширення інформаційних 

матеріалів. 

1.Проведення інформаційно-

роз’яснювальних та комунікативних заходів 

з правової освіти для осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних  груп 

населення, інвалідів, пенсіонерів – 11 заходів. 

 До Дня молоді, 24 червня 2018 року 

керівником відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» проведено масове 

вуличне інформування громадян. 

Метою заходу стало підвищення 

обізнаності громадян про їхні права та 

механізми їх захисту, формування в 

суспільстві поваги до прав і свобод людини. 

Під час проведення заходу громадян 

ознайомлено з правопросвітницьким 

проектом «Я МАЮ ПРАВО!», роздано 

інформаційні буклети та проінформовано 

щодо порядку звернення до бюро за отриманням первинної та вторинної правової 

допомоги. 

Працівниками відділу «Гощанське бюро правової допомоги» проводились 

інформаційно – роз’яснювальні заходи з правової освіти осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідів, пенсіонерів. 

Захід проведено 19.04.2018 у Тучинському геріатричному пансіонаті. 

 

 2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів для  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 



які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 10 заходів.  

У зв’язку з розширенням  переліку осіб, які мають право на безоплатну 

правову допомогу, питання захисту дітей, перебуває у центрі уваги працівників 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД. Зокрема, працівниками відділу 

«Гощанське бюро правової допомоги» проводились інформаційно – 

роз’яснювальні заходи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Такий захід 

проведено 19.04.2018 у Тучинській школі-інтернат. 

 

06.06.2018 в Острозькій школі – 

інтернат керівником Острозького 

бюро правової допомоги спільно із 

параюристом, в рамках роботи 

«літнього табору» навчального 

закладу, проведену виховну годину 

для учнів даного закладу. Правники 

приурочили захід Міжнародному дню 

захисту дітей. Саме тому, темою 

заходу обрано: «Права дітей». 

Метою заходу визначено 

підвищення правової обізнаності 

дітей та молоді про їх права, формування правової свідомості, виховання почуття 

власної гідності, пошани до законів України. Окрім того, дітей цікавило питання 

можливості звернення ними особисто до компетентних органів за захистом.  

Також, діти отримали інформацію про проект «Я МАЮ ПРАВО!», його 

основні положення, у тому числі і щодо прав дітей.  

 

3. Проведення інформаційно- роз’яснювальних  та комунікативних 

заходів  для ВПО – 3 заходи. 

4. Проведення інформаційно- роз’яснювальних  та комунікативних 

заходів  для учасників АТО  для вирішення найбільш актуальних правових 

питань вказаної категорії населення – 10 заходів. 

Впродовж звітного періоду працівниками Млинівського бюро правової 

допомоги  були розроблені та поширені методичні інформаційно-роз’яснювальні 

матеріали на тему: «Першочергове виділення земельної ділянки учасникам 

бойових дій», поширені методичні інформаційно-роз’яснювальні матеріали на 

тему: «Пільги учасникам бойових дій», «Пільги інвалідам війни», «Порядок 

безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами».  

26.06.2018 було проведено семінар для учасників бойових дій, в офісі ГО 

«Млинівської районної спілки воїнів-учасників АТО» . 

З метою розширення доступу вказаної категорії громадян до безоплатної 

правової допомоги, а також військовослужбовців, які не є учасниками бойових дій, 

у звітному періоді працівниками Рівненського місцевого центру та бюро правової 

допомоги  досягнуто домовленості про створення дистанційних пунктів 

консультування на базі чотирьох військових частин Рівненщини.  



 

5. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах 

позашкільної  та позадипломної освіти – 20 заходів. 

     17.04.2018 в 

Радивилівському районному 

суді відбувся день відкритих 

дверей, участь у якому взяла 

начальник Радивилівського 

бюро правової допомоги. 

Учням Немирівської ЗОШ 

було надано інформацію про 

роботу суду та його апарату, 

а також про роботу відділу 

«Радивилівське бюро 

правової допомоги». 

Доведено інформацію про 

правопросвітницький 

проект «Я маю право!», його 

мету та завдання. 

     15.05.2018 для учнів Козинської ЗОШ було проведено екскурсію в 

Радивилівський районний суд, 

присутнім була прочитана лекція 

про підліткову злочинність та 

шляхи її подолання. 

6. Проведення публічної 

презентації результатів 

діяльності МЦ та бюро правової 

допомоги для громад, партнерів 

та ЗМІ, у т.ч. висвітлення 

проекту «Я маю право!» - 17 

заходів. 

Інформація про діяльність 

Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД, роз’яснення 

законодавства, зміст та порядок отримання безоплатної правової допомоги, 

контактні дані, інформація про проект « Я маю право!» регулярно висвітлюється  

як у ЗМІ, так і соціальних мережах та на веб-сайтах  організацій – партнерів.   

7. Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального 

захисту населення – 10 заходів.  

У звітному періоді працівниками відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» проводились інформаційні заходи у Гощанському районному 

управління соціального захисту населення Гощанської РДА (20.04.2018, 

16.05.2018 та 23.06.2018 під час роботи дистанційних пунктів консультування). 

Крім того, фахівцями Рівненського місцевого центру з надання БВПД в 

управліннях праці та соціального захисту населення забезпечено регулярне 

висвітлення інформації про безоплатну правову допомогу на інформаційних 



стендах; а також поширювалися інформаційні буклети з питань соціального 

захисту, зокрема, як отримати статус малозабезпеченої сім’ї та порядок отримання 

допомоги при народженні дитини; проводились інформаційні заходи.  

8. Проведення інформаційних заходів в управліннях пенсійного фонду – 5 

заходів.  

05 та 18 квітня 2018 року начальник відділу «Здолбунівське бюро правової 

допомоги» відвідала з робочим візитом Рівненське об’єднане управління 

Пенсійного фонду України Рівненської області. В ході зустрічі присутні 

обговорили нещодавні зміни в законодавстві у сфері пенсійного забезпечення, а 

також зосередили увагу на найбільш проблемних питаннях, з приводу яких 

звертаються громадяни.  

 Начальник відділу «Здолбунівське бюро правової допомоги» ознайомила 

учасників заходу з роботою бюро, а також з інформацією щодо 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», спрямованого на формування у 

суспільстві правової культури та підвищення рівня правосвідомості населення. 

Протягом звітного періоду фахівці Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД в ході інформування відвідувачів управлінь Пенсійного фонду України про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснення норм 

законодавства, активно розміщували в приміщеннях управлінь  фонду буклети, 

що містять роз’яснення Закону України “Про безоплатну правову допомогу” та 

друковані матеріали безоплатної правової допомоги.  

 

9. Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби 

зайнятості – 17 заходів.  

 Завдяки та на виконання Меморандуму про співпрацю між Державною 

службою зайнятості та Координаційним центром з надання правової допомоги 

№20/0/22-16 від 01.11.2016,  фахівцями Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД  проводиться значна кількість правопросвітницьких заходів  для різних 

категорій і верств населення на різноманітну тематику саме на базі підрозділів 

Державної служби зайнятості.  



Зокрема, спеціалістом Дубенського 

бюро правової допомоги 10.04.2018 в 

Дубенському міськрайонному центрі 

зайнятості проведено профконсультаційний 

семінар для безробітних на тему: «Техніка 

пошуку роботи. Підготовка резюме». Під час 

семінару були розглянуті питання: що ж таке 

резюме? Який воно має вплив під час пошуку 

роботи? Було надано поради та рекомендації 

щодо складання резюме, адже це найкращий 

спосіб самопрезентації роботодавцю. 

Працівник з профорієнтації, ознайомила 

присутніх зі структурою резюме, 

охарактеризувала його основні види та 

детально прокоментувала вимоги до 

заповнення кожного з блоків документа. 

Також учасникам заходу надано 

інформацію про діяльність Дубенського бюро правової допомоги, роз’яснено 

поняття первинної та вторинної правової 

допомоги та перераховано категорії осіб, 

які мають право на БВПД. Наприкінці 

семінару всі учасники отримали 

інформаційні матеріали про безоплатну 

правову допомогу та буклети ЯМП, а також 

відповіді на поставлені запитання. 

Семінари в Дубенському 

міськрайонному центрі зайнятості  

відбулися також 26.04.2018, 15.05.2018,  

16.05.2018 та 24.05.2018. 

10.04.2018,  08.05.2018,  29.05.2018, 

08.06.2018 та 26.06.2018 працівники 

відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» взяли участь в установчих та 

правових семінарах у Гощанському РЦЗ у 

рамках підписаного меморандуму між 

Координаційним центром та Державною службою зайнятості України. Під час 

проведення заходів обговорювалися  найактуальніші питання життя громад, 

зокрема захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, 

безоплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки, порядок 

встановлення факту, що має юридичне значення, порядок вирішення земельних 

спорів, порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

порядок оскарження постанови поліції за порушення Правил дорожнього руху 

України; а також роз’яснення мети правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

Після закінчення семінарів працівниками Бюро надано кваліфіковані юридичні 

консультації особам та роздано інформаційні матеріали. 

 10. Проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах – 5 заходів. 



У звітному періоді працівниками відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» проводились інформаційні заходи у лікувальних закладах Гощанського 

району. Зокрема, такі заходи проведено 19.04.2018 у Тучинському, 25.04.2018 у 

Красносільському, 11.05.2018 у Курозванівському, 15.05.2018 у Жаврівському, 

08.06.2018 у Воскодавському та 11.06.2018 у Федорівському фельдшерсько-

акушерських пунктах Гощанського району. 

08.06.2018 в Острозькій ЦРЛ працівниками відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги" проведений інформаційний захід, під час якого пацієнтам 

відділень вказаної лікарні надавались консультативні послуги із юридичних 

питань, роз’яснювались положення загальнонаціонального проект Мін’юсту «Я 

МАЮ ПРАВО!» та поширювались інформаційні буклети про систему БПД, проект 

«Я МАЮ ПРАВО», а також інші тематичні роздаткові матеріали.     
 

11. Проведення інформаційних заходів в громадських організаціях 

інвалідів, будинках для літніх людей – 5 заходів. 

25 квітня 2018 року 

керівник Острозького 

бюро правової допомоги 

спільно із керівником 

Острозького відділу 

Державної виконавчої 

служби України ГТУЮ у 

Рівненській області 

провели у 

Комунальному закладі 

«Острозький 

психоневрологічний 

інтернат» Рівненської 

обласної ради семінар 

працівникам вказаного закладу, а також розповіли про систему безоплатної 

правової допомоги та про впровадження національного проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», його основоположні принципи та мету.  

 

 12. Розміщення інформації про роботу центру у мережі інтернет та 

друкованих засобах масової інформації – 98. 

У звітному періоді,  активно розповсюджувалась інформація щодо роботи 

Рівненського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги.  

Зокрема,  в друкованому виданні «Замок» (м. Дубно) регулярно виходять статті на 

правову тематику із роз’ясненнями законодавства, які готуються начальником 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги».  Для розширення можливості 

доступу широких верств населення, в т.ч. сільського, до правової інформації було 

опубліковано статті під назвами «Додаткова відпустка працівникам, які мають 

дітей» у в газеті «Наше дзеркало» (04.04.2018), «Про які помилки під час 

спадкування треба знати мешканцям Рівненщини» на веб-сайті «Інформаційний 

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

соціальній мережі Facebook (19.04.2018), «Яку відповідальність несуть 



роботодавці Рівненщини за порушення строків розрахунку і видачі трудової 

книжки» на веб-сайті «Інформаційний портал м. 

Дубно» та офіційній сторінці «Інформаційний 

портал м. Дубно» в соціальній мережі Facebook 

(27.04.2018), «Як діяти мешканцям Рівненщини, 

коли затопили сусіди» на веб-сайті 

«Інформаційний портал м. Дубно» та офіційній 

сторінці «Інформаційний портал м. Дубно» в 

соціальній мережі Facebook (22.05.2018), «Щодо 

основних заходів протидії домашньому 

насильству» в обласній громадсько-політичній 

газеті «Замок» (25.01.2018), «Зміна цільового 

призначення земельної ділянки: порядок дій» на 

веб-сайті «Інформаційний портал м. Дубно» та 

офіційній сторінці «Інформаційний портал м. 

Дубно» в соціальній мережі Facebook 

(12.06.2018), «Що треба знати роботодавцям 

Рівненщини при працевлаштуванні 

неповнолітніх» на веб-сайті «Інформаційний портал м. Дубно» та офіційній 

сторінці «Інформаційний портал м. Дубно» в соціальній мережі Facebook 

(19.06.2018), «Що мешканцям Рівненщини треба знати про відпустки та їх 

тривалість» на веб-сайті «Інформаційний портал м. Дубно» та офіційній сторінці 

«Інформаційний портал м. Дубно» в соціальній мережі Facebook (26.06.2018).  

Загалом, в друкованих виданнях, веб-сайтах організацій, на сторінках у 

соціальних мережах також висвітлюється інформація щодо проведених 

працівниками системи БПД правопросвітницьких заходів, зазначається 

контактна інформація місцевого центру та Бюро правової допомоги.  

 

13. Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ – 8 виступів.  

Роз’яснення деяких питань законодавства відбувалось на місцевому 

телебаченні UA:Рівне у рубриці «Маю право», а саме: працівниками Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД надавались  роз’яснення щодо   підстав 

пільгового проїзду в громадському транспорті, а також щодо правомірності 

переведення працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Вихід 

телепрограм у ефір відбувся 04 та 26 червня 2018 року відповідно. Крім того, у 

прямому ефірі ранкової телепередачі, фахівець  Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД 12 червня 2018 року розповідала про трудові права неповнолітніх 

осіб.  

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів. 

1. Проведення спільних заходів з представниками Національної поліції,  

моніторами НПМ, іншими  правозахисними організаціями  щодо  запобігання 

випадкам  порушення прав  людини на захист та отримання БПД, а також  

забезпечення проведення  роз’яснювальної роботи  в центрах пробації  -  7 

заходів. 



06 та 21 червня 2018 року працівники Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД приймали участь у заходах, що проводились Городоцьким 

виправним центром та Рівненським слідчим ізолятором під назвою «День 

відкритих дверей». Під час проведення 

даних заходів правники мали змогу 

роз’яснити засудженим їх права, в тому 

числі право на безоплатну правову 

допомогу та порядок її отримання.  

Активною була спільна робота із 

Острозьким РС з питань пробації. Так, 

на базі вказаної установи керівником 

Острозького бюро правової допомоги 

двічі забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування, проведено 

робочу зустріч із керівником 

Острозького РС, а також взято участь у 

проведенні семінару для неповнолітніх 

підоблікових.  

 

2.Забезпечення роботи  мобільних/дистанційних  пунктів  в управліннях 

праці та соціального захисту населення  - 10 заходів. 

04.04.2018, 26.06.2018 начальник 

відділу  «Корецьке  бюро правової допомоги»  

надавала консультації та роз’яснення 

відвідувачам Управління соціального захисту 

населення Корецької районної державної 

адміністрації. Всі бажаючі мали можливість 

отримати відповіді правового характеру на 

свої проблемні питання. Зокрема, фахівець 

допомогла особам, які звернулися за 

первинною правовою допомогою, з’ясувати 

правову інформацію з питань, що стосувалися 

умов призначення та виплат стипендій у 2018 

році; порядку прийняття спадкового майна; 

порядку відшкодування моральної шкоди; 

порядку  доступу  до БВПД потерпілої особи 

у кримінальному провадженні тощо. 
 

3. Забезпечення роботи  мобільних/дистанційних пунктів  в управліннях 

пенсійного фонду – 6 заходів. 

22 травня 2018 року працівниками Млинівського бюро правової допомоги 

проведено мобільний пункт консультування в Управлінні Пенсійного фонду 

України в Млинівському районі, під час якого поширено інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги, про функції та принципи роботи Бюро. 

Аналогічні мобільні пункти консультування, а також поширення 

інформації про систему безоплатної правової допомоги та друкованої 



продукції про діяльність системи БПД регулярно здійснюються  

працівниками Рівненського місцевого центру та бюро правової допомоги. 

4. Забезпечення роботи  мобільних/дистанційних пунктів  в закладах 

Державної служби зайнятості, забезпечення роботи мобільних точок  

доступу до БПД в рамках реалізації проекту «Я маю право!» - 51 захід. 

На виконання меморандуму про співпрацю між Державною службою 

зайнятості та Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги, 

у всіх відділеннях центрів зайнятості Рівненщини, на території підвідомчій 

Рівненському місцевому центру та бюро правової допомоги   двічі на місяць 

працюють дистанційні пункти консультування.  

Зокрема, відповідно до графіку роботи дистанційного пункту 

консультування працівники Корецького бюро правової допомоги приділяли увагу 

інформуванню відвідувачів ЦЗ про систему безоплатної правової допомоги, 

порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, відповідні зміни у 

законодавстві (16.04.2018, 02.05.2018, 14.05.2018, 04.06.2018, 18.06.2018). 

 

Всім відвідувачам районного центру зайнятості роздано друкований 

матеріал безоплатної правової допомоги та візитівки з контактами Бюро. Також, 

роздані буклети правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право!». 

 

5. Забезпечення роботи  мобільних  мобільних/дистанційних пунктів в 

лікувальних закладах – 6 заходів. 



08.06.2018 начальник відділу «Острозьке 

бюро правової допомоги» у рамках роботи 

дистанційного пункту консультування 

проводив прийом громадян безпосередньо в 

Острозькій центральній районній лікарні. 

Після роботи ДПК керівник Бюро провів також 

інформування про систему БПД у відділеннях 

лікарні.  

6. Забезпечення роботи 

мобільних/дистанційних пунктів в 

громадських організаціях інвалідів, будинках 

для літніх людей – 6 заходів. 

У звітному періоді працівниками відділу 

«Гощанське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу дистанційного пункту консультування у будинках для літніх 

людей.  Захід проведено  19.04.2018 у 

Тучинському геріатричному пансіонаті. 

12 червня 2018 року начальником  

відділу “Корецьке бюро правової 

допомоги” відвідано Крилівський 

будинок похилого віку. Керівництву та 

мешканцям даного закладу  доведено до 

відома  про діяльність та завдання Бюро, 

було роз’яснено поняття безоплатної 

вторинної та первинної правової 

допомоги, повідомлено про функції 

Бюро, проінформовано про надання 

адвоката за рахунок держави для 

представництва інтересів у суді та 

складання процесуальних документів, а 

також контакти та місцезнаходження Бюро.   

7. Забезпечення роботи  мобільних/дистанційних пунктів в будинках-

інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів місцевого 

самоврядування – 10 заходів. 

8. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів 

консультування в територіальних підрозділах Державної міграційної служби 

України – 2 заходи. 

13 квітня 2018 року в Радивилівському підрозділі Державної міграційної 

служби працівником Радивилівського бюро правової допомоги був проведений 

мобільний пункт консультування.  

12 червня 2018 року керівником Острозького бюро правової допомоги 

проведено робочу зустріч із керівником Острозького районного сектору УДМС 

України в Рівненській області. По завершенню заходу правник, в рамках роботи  

дистанційного пункту консультування, провів прийом громадян, яких цікавили 

питання, що потребують юридичних знань.  



9. Забезпечення роботи  мобільних дистанційних пунктів  для ВПО у 

соціальних  гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх компактного 

проживання – 6 заходів. 

10. Забезпечення роботи  мобільних/дистанційних пунктів  для ВПО  у 

військкоматах, військових частинах, профільних  громадських організаціях 

ветеранів  та учасників АТО, госпіталях – 10 заходів. 

У звітному періоді працівниками відділу «Гощанське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу мобільних/дистанційних  пунктів консультування 

у Гощанському ОРВК. Заходи проводились 06.04.2018, 10.05.2018 та 21.06.2018.  

Працівниками Рівненського місцевого центру та бюро правової допомоги з 

іншими військовими частинами, які дислокуються на Рівненщині досягнуто 

домовленості про створення на їх базі дистанційних пунктів консультування, для 

розширення доступу до отримання безоплатної правової допомоги 

військовослужбовцям та членам їх сімей.  

11. Проведення «вуличного» інформування, інформаційних зустрічей з 

населенням, розробка та розповсюдження серед населення інформації з 

доступу до БПД в рамках реалізації проекту «Я маю право!» - 62 заходи. 

Протягом звітного періоду майже 

на усіх заходах, що проводились 

працівниками бюро правової допомоги, 

окрему частину було виділено проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!». Крім того, взято 

участь у заходах, відповідно до графіку 

роботи мобільних точок доступу до 

системи безоплатної правової допомоги 

по населених пунктах Рівненської 

області на 2018 рік сумісних груп 

працівників центрів з надання БВПД та Головного управління юстиції у 

Рівненській області, на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 

13.09.2017 № 638-р про реалізацію правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» у 2017-2019 роках та наказу Міністерства юстиції України від 09.10.2017 

№ 3743/7 «Про затвердження Плану заходів Мінвстерства юстиції України з 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 2017-2019 роках». 

20.04.2018 в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції «Я МАЮ 

ПРАВО!», у приміщенні Млинівської 

районної державної адміністрації було 

проведено семінар для працівників 

апарату, відділів та структурних 

підрозділів райдержадміністрації та 

районної ради.  У проведені семінару 

взяли участь: представники Головного 

територіального управління юстиції у 

Рівненській області та начальник 

Млинівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Рівненській області, начальник 



відділу ДРАЦС, завідувачка Млинівської районної державної нотаріальної 

контори та начальник Млинівського бюро безоплатної правової допомог. В ході 

семінару присутніх поінформовано про право просвітницький проект 

Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», а також, про діяльність системи БПД, 

основні способи захисту та відстоювання своїх прав. По закінченню семінару 

присутні мали можливість задати питання організаторам. Здебільшого питання 

стосувались збільшення розміру аліментів, оформлення спадщини, виконання 

судових рішень та новел українського 

законодавства.  

Протягом ІІ кварталу 2018 року фахівцями 

відділу «Млинівське бюро правової допомоги» 

було проведено 14 вуличних інформувань серед 

мешканців Демидівського та Млинівського 

районів, під час яких громадянам надано 

вичерпну інформацію про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги. Також під час 

проведення зазначених заходів фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги активно 

розповсюджувалися буклети всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 
 

11. Організація виїзних прийомів  

громадян в приміщеннях  міських, сільських, 

селищних  рад – 44 заходи. 

Працівниками відділу «Здолбунівське бюро правової допомоги»  30.05.2018 

з метою оперативного надання безоплатної правової допомоги у віддалених 

районах, проведено мобільний пункт консультування громадян у Глинській 

сільській раді.  15.06.2018 фахівці Здолбунівського бюро правової допомоги 

організували прийом громадян у приміщенні ЦНАП у м. Здолбунів та 

Квасилівській селищній раді та 25.06. 2018  – у Здолбунівській міській раді.   

Найбільш актуальними питаннями, з якими звертаються громадяни були: 

порядок визнання власності на спадкове майно, порядок приватизації земельної 

ділянки, набуття права власності за набувальною давністю, виготовлення 

технічних та будівельних паспортів.  

Також 11.04.2018, 17.04.2018, 19.04.2018, 25.04.2018, 11.05.2018, 15.05.2018, 



25.05.2018, 08.06.2018, 11.06.2018, 19.06.2018 та 22.06.2018  працівниками відділу 

«Гощанське бюро правової допомоги» у рамках мобільного пункту 

консультування проведено виїзні прийоми на території Воскодавської, 

Криничківської, Тучинської, Красносільської, Курозванівської, Жаврівської, 

Бочаницької, Федорівської, Малинівської та Русивельської сільських рад 

Гощанського району. Під час проведення консультування особам надано 

відповідні консультації з приводу спадкування, оформлення земельних ділянок, 

правові послуги, які можна отримати у бюро, порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, порядок оскарження постанови поліції щодо 

порушення правил дорожнього руху, щодо вилучення зброї, надання житлових 

субсидій.  

 

12. Використання системи «Бібліоміст» бібліотек для  проведення 

скайп-консультувань, відеоконференцій – 3 заходи. 

У звітному періоді продовжено спільний проект Рівненського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Рівненської 

обласної універсальної бібліотеки з проведення правопросвітницьких вебінарів. 

Отримати фахові консультації та роз’яснення законодавства мали змогу мешканці 

області, які проживають у віддаленій місцевості.  

Спікерами на таких вебінарах виступають як працівники Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД так і адвокати – практики, які співпрацюють з 

Рівненським місцевим центром. Так, 18.04.2018 проведено вебінар на тему: 

«ОСББ у запитаннях та відповідях», 29.05.2018 – на тему: «Права людини в 

Україні, їх захист у міжнародних судових установах» та найбільшу зацікавленість 

викликав вебінар, проведений 20.06.2018 на тему: «Субсидії по нових правилах».  

   

13. Забезпечення доступу  до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України – 326.  

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. Протягом звітного періоду 326 

осіб скористались доступом до он-лайн сервісів.  

 

14. Організація виїздів  до громадян, які потребують БПД та не мають 

можливості самостійно прибути до МЦ ( адресна правова допомога) – 4 

випадки надання адресної правової допомоги.  

 

 

 

 



Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД. 

 

Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами систематично та 

регулярно проводяться робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою 

аналізу практики та обміну досвідом, зокрема такі зустрічі проводяться 

щомісячно кожну останню п'ятницю місяця — 3 заходи.  

Упродовж ІI кварталу 2018 року відділом організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами проводилося анкетування адвокатів, що співпрацюють з 

системою БВПД. Метою проведення анкетування є покращення якості надання 

БВПД, виявлення недоліків під час надання БВПД, а також виявлення переваги 

надання БВПД адвокатами у різних галузях права. Всі анкети, носять анонімний 

характер і зберігаються у відділі організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

— 1 анкета. 

Суб'єкти надання БВПД заповнили 1 анкету опитування клієнтів місцевих 

центрів з надання БВПД та написали подяку відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами. 

В рамках пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 

формувань, працівниками відділу було надано 6 консультації щодо порядку 

створення та реєстрації громадських організацій. 

Щомісячно до 8 числа відділ організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами надає до Регіонального центру з надання БВПД в Рівненській області 

надає інформацію про успіхи адвокатів, які співпрацюють із місцевим центром на 

постійні основі за контрактом, та фахівців відділу представництва місцевого 

центру у справах цивільного та адміністративного процесу, у кримінальних 

провадженнях при представництві інтересів потерпілих та свідків. Зокрема, за 

звітний період було проаналізовано, підготовано та направлено 3 оперативні 

інформації про кращі практики адвокатів та працівників відділу представництва 

місцевого центру.  

19 квітня 2018 року заступником 

начальника відділу організації надання БВПД 

та роботи з адвокатами взято участь у 

вуличному інформуванні в рамках проекту “Я 

маю право”. 

17 травня 2018 року 

працівники відділу взяли участь у 

семінар-нараді на тему: 

«Актуальні питання діяльності 

системи БВПД області у 2018 

році. Покращення взаємодії та 

результативності. Обмін досвідом». Було обговорено особливості організації 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Крім того, під час 



заходу працівники місцевих центрів та адвокати обмінялися практичним досвідом 

та кращими практиками надання правової допомоги.  

31 травня 2018 року працівниками 

відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами взято участь у 

інформаційно-консультаційній зустрічі з 

представницями громадської організації 

“Центр Чайка”, де були обговорені шляхи 

реалізації державної політики у сфері 

протидії торгівлі людьми.  

21 червня 2018 року 

головним спеціалістом  відділу 

організації надання БВПД та роботи 

з адвокатами взято участь у заході 

«День відкритих дверей», що 

відбувся у Рівненському слідчому 

ізоляторі в рамках проекту “Я маю 

право”. Під час візиту працівників 

системи БВПД було ознайомлено із 

роботою чергової частини; 

умовами, в яких тримають неповнолітніх ув'язнених та жінок; бібліотекою; 

медичною частиною; класом загальноосвітнього навчання; кімнатами 

психоемоційного розвантаження; камерою матері і дитини; банно-пральним 

комплексом; харчоблоком; церквою; гуртожитком для засуджених господарської 

обслуги; приміщенням для надання тривалих побачень, а також для проведення 

судових засідань в режимі відеоконференцій.  

[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

1. Проведення заходів з метою розвитку компетенції, навиків та підвищення 

кваліфікації (навчання, дистанційне он-лайн навчання, семінари, тренінги) для 

персоналу МЦ, адвокатів та партнерських інституцій – 6 заходів. 

2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» - 1 захід. 

 

[1.3.]Децентралізація системи надання БПД. 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень. 

1. Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 

планування та моніторингу діяльності – 3 заходи. 

 Моніторинг діяльності центрів БПД. 

1. Проведення регулярного моніторингу діяльності підрозділів МЦ та 

оцінювання якості послуг БПД, що ними подаються, розробка проектів стандартів 

надання таких послуг – 3 заходи. 



Управління людськими ресурсами. 

1. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-

лайн навчання) для персоналу МЦ включно з бюро правової допомоги (надання 

БППД та БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз 

діяльності ІТ, комунікації тощо) – 15 заходів. 

 

[1.4.]Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

1.Забезпечення фінансового та бюджетного управління (1с: облік 

матеріальних цінностей, фінансове забезпечення та планування, договірна робота)  

– 1 захід. 

2. Встановлення технічних засобів в МЦ  (закупівля необхідного 

обладнання) – 1 захід 

Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

1. Підготовка інформації для “Інформаційного дайджесту системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в Україні” - 3 заходи. 

2. Збір, аналіз та узагальнення інформації (подання та висвітлення 

звітності) — 1 захід. 

3. Підготовка аналітичної довідки за результатами діяльності — 1 захід. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності місцевого центру. 

За період з 02.04.2018 по 27.06.2018 Рівненським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 3245 звернень клієнтів, 2894 

особам було надано правову консультацію, 351 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрован
их звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправл
ень до інших 
провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
961 811 150 0 

2 Відділ “Гощанське БПД” 270 264 6 0 

3 Відділ “Дубенське БПД” 309 282 27 0 

4 Відділ “Здолбунівське БПД” 249 239 10 0 

5 Відділ “Корецьке БПД” 311 278 33 0 

6 Відділ “Костопільське БПД” 185 143 42 0 

7 Відділ “Млинівське БПД” 283 269 14 0 



8 Відділ «Острозьке БПД”   176 172 4 0 

9 Відділ “Радивилівське БПД” 206 171 35 0 

10 Відділ «Рівненське БПД” 295 265 30 0 

 Разом по МЦ 3245 2894 351 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

351 рішення про надання БВПД та надано 130 доручень адвокатам та 215 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було прийнято рішення 

про відмову у наданні БВПД. Кількість прийнятих актів надання БВПД - 163.   

В  звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: інші питання 706 

(21,76%), сімейного 511 (15,75%), з іншого цивільного права 494 (15,22%), 

спадкового 310 (9,55%), соціального забезпечення 284 (8,75%), адміністративного 

229 (7,06%), земельного 182 (5,61%), договірного 160 (4,93%), житлового 136 

(4,19%), трудового 101 (3,11%), з питань виконання судових рішень 88 (2,71%), з 

неправових питань 28 (0,87%) та медичного 16 (0,49%).  

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

категорією питань. 

 

 

 

 



• Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів місцевого центру за статтю 

 

 
 

 

• Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІ квартал 2018 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам — 

257 чол. (73,01%), особам з інвалідністю — 43 чол. (12,50%), учасникам бойових 

дій — 36 чол. (10,23 %), дітям, які не належать до жодної з категорій – 7 чол. ( 

1,99%), діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 3 чол. (0,85%),  

внутрішньо- переміщеним — 2 чол. (0,57 %), особам, що мають особливі заслуги 

перед батьківщиною - 2 чол. (0,57%), діти позбавлені батьківського піклування – 

1 чол. (0,28%). 

 



 

• Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

осіб 

 
 
 

•Діаграма 5 Кількість виданих наказів про надання / відмову в наданні 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Діаграма 6 щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Діаграма 7 щодо кількості виданих наказів про представництво осіб 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Таким чином, у IІ кварталі 2018 року місцевим центром: 

•        здійснено 70 виїзди мобільного пункту консультування та забезпечено 

діяльність 29 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів 

склала 497 чоловік, в тому числі 179 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 318 осіб  

до мобільних консультаційних пунктів; 

• надано методичну допомогу 44 органам місцевого самоврядування та 

установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

• розміщено у ЗМІ 140 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД. 

• надано 326 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осіб 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведен

их право-

просвітн

ицьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

70/318 29/179 44 553 326 

2 РМЦ 8/29 3/7 1 70 71 

3 Здолбунівське 

бюро 

4/15 2/26 1 46 25 

4 Гощанське бюро 
11/39 6/25 2 73 49 

5 Костопільське 

бюро 

2/10 1/6 13 34 39 

6 Острозьке бюро 4/11 6/24 1 57 7 

7 Корецьке бюро 7/44 3/27 5 63 41 

8 Рівненське бюро 11/57 3/7 6 37 6 

9 Млинівське 4/26 2/31 4 42 9 

10 Радивилівське 9/39 2/3 2 49 35 

11 Дубенське 10/48 1/23 9 82 44 

 

 

 


