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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, як за рахунок внутрішніх ресурсів 

системи, так і у співпраці з партнерами. 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності неповнолітніх, протягом першого кварталу 2018 року 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено 21 правопросвітницький захід у навчальних 

загальноосвітніх закладах, зокрема: 

12 січня головний спеціаліст  відділу  “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксана Боденчук  провела семінар  з учнями 5-х класів 

Білогірського НВК на тему: «Культура спілкування», основна мета  якого -  

переконання щодо потреби людини поводити себе згідно з моральними 

нормами, що діють в суспільстві та  наслідувати кращі моральні традиції  своєї  

родини, загальнолюдські моральні цінності. 

15 січня начальник відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела семінар з 

учнями 8-В класу Нетішинського НВК 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. та 

ліцей”. На зустрічі обговорювалося 

питання додержання дітьми особистої 

безпеки та про те, як можуть 

постраждати непідготовлені до життя, 

довірливі діти. В ході проведення 

заходу поширено інформацію щодо 

проекту Міністерства юстиції України 

“Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та 

завдання. Для присутніх роздані 

інформаційні буклети. 

17 січня начальник відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Михайло Загоруйко провів семінар з 

учнями Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 на тему: 

“Правова допомога як засіб забезпечення та захисту людьми своїх прав”. 
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30 січня головний спеціаліст 

відділу представництва Оксана 

Якубовська  провела навчальний 

семінар з учнями 9 класу 

Шепетівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №3 на тему: 

“Юридична відповідальність 

неповнолітніх”, в процесі якого 

розповіла про види юридичної відповідальності, її особливості та порядок 

притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності. 

 Крім цього, присутніх ознайомлено з правопросвітницьким проектом 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” та роздано відповідні 

інформаційні матеріали. 

05 лютого головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено семінар з учнями 7-А класу 

Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1, під час якого 

обговорювалося питання додержання дітьми правил поведінки у громадських 

місцях. В ході проведення заходу поширено інформацію щодо проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання, 

присутнім роздані інформаційні матеріали. 

08 лютого головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний семінар для учнів 9 класу Грицівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів на тему: “Юридична відповідальність неповнолітніх”, під час якої 

розповіла, про основні види відповідальності, яку можуть нести особи віком від 

14 до 16 років та, зокрема, санкції, що настають за вчинені правопорушення. По 

закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 

 09 лютого головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Оксана Боденчук провела вікторину з учнями 7-х класів 

Білогірського НВК на тему: «Я, мої обов’язки й права», основна мета якого - 

переконання учнів щодо потреби знати свої права і обов’язки, вміти 

застосовувати ці знання у житті. 

02 березня начальник  відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія  Піхотинська  провела семінар для учнів 9 класу  Ямпільської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат на тему: «Що таке насильство 

у сім’ї, права дитини», присутнім роздано відповідні інформаційні буклети.   

05 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги»  

Михайло Загоруйко, спільно з заступником директора Державного навчального 

закладу «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» Валентином 

Жухевичем, організували та провели семінар зі студентами Полонського 

агропромислового центру професійної освіти на тему: «Основні права та 

обов’язки людини та громадянина», в ході якого проінформували про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

06 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги»  

Михайло Загоруйко організував та провів семінар з учнями Полонської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 на тему: “Основна мета 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», під 

час якого розповів учням про  основні права та обов’язки людини та 

громадянина відповідно до Конституції України. 

 06 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги»  

Михайло Загоруйко організував та провів семінар з учнями Полонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на тему: “Основна мета 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»” під 

час якого розповів учням про  основні права та обов’язки людини та 

громадянина відповідно до Конституції України. 

13 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями Варварівського НВК на 

тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, під час якого розповіла 

про права та обов’язки неповнолітніх. Також, присутніх проінформовано про 

дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

14 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела семінар для учнів 9 класу  Семенівської ЗОШ  І-ІІ 

ступенів  на тему: «Що таке насильство у сім’ї, права дитини». Також присутнім 

роздано відповідні інформаційні матеріали. 

14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Тертична провела семінар з учнями  Берездівського НВК  на 

тему: “Насильство як проблема прав людини”, під час якого розповіла про  

права неповнолітніх,  попередження будь-якого насильства над дітьми в різних 

сферах життя, попередження правопорушень серед неповнолітніх та  

відповідальності за них. Також, присутніх проінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

15 березня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний семінар з учнями 9 класу Шепетівської 

спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів на тему: “Юридична відповідальність неповнолітніх”, в 

процесі якого розповіла про види юридичної відповідальності, її особливості та 

порядок притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності. 

15 березня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний семінар з учнями 10 класу Шепетівської 

спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів на тему: “Порядок отримання безоплатної правової 

допомоги неповнолітніми”, в  процесі якого розповіла, що собою являє 

безоплатна правова допомога та порядок її отримання, а також про зміни до 

Закон України “Про безоплатну правову допомогу”. 

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

Євген Хмиз провів навчальний семінар з учнями 7-8 класів Новосільської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів  на тему: “Знай свої права та не порушуй 
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права інших”, в  процесі якого розповіла про види юридичної відповідальності, 

її особливості та порядок притягнення неповнолітнього до кримінальної 

відповідальності. Також, присутніх проінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

23 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Оксана Боденчук провела бесіду  з учнями 4-го класу Коритненської  

загальноосвітньої школи Білогірського району на тему: «Знай свої права», 

основна мета  якого -  переконання щодо  потреби людини поводити себе згідно 

з моральними нормами, що діють в суспільстві та  наслідувати кращі моральні 

традиції  своєї родини, загальнолюдські моральні цінності. 

23 березня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний семінар з учнями 9 класу Шепетівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 на тему: “Юридична 

відповідальність неповнолітніх”, в процесі якого розповіла про види юридичної 

відповідальності, її особливості та порядок притягнення неповнолітнього до 

кримінальної відповідальності. 

27 березня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела інформаційний семінар для студентів Шепетівського 

медичного училища на тему: “Способи та засоби запобігання дискримінації та 

злочинності у навчальних закладах”, в ході якого розповіла присутнім, зокрема, 

про основні засади запобігання та протидії дискримінації, а також про види 

юридичної відповідальності, яку несуть неповнолітні за вчинені ними 

правопорушення. 

30 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела навчальний семінар з учнями 7-8 класів 

М’якотинської загальноосвітньої школи I-II ступенів  на тему: “Знай свої права 

та не порушуй права інших”, в  процесі якого розповіла про види юридичної 

відповідальності, її особливості та порядок притягнення неповнолітнього до 

кримінальної відповідальності. Також, присутніх проінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 

проведено 20 правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 

Центрах зайнятості, зокрема:  

04 січня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Михайло Загоруйко провів  семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Полонському районному центрі зайнятості, в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», на тему: «Порядок укладення договору оренди на земельну частку 

(пай)». 

09 січня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
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допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 

в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Важливі зміни, які ввели 

для нарахування субсидій на новий 

опалювальний період”. 

09 січня начальник відділу 

«Білогірське бюро правової 

допомоги» Юлія Піхотинська взяла 

участь у семінарі  організованому 

для безробітних, які перебувають на 

обліку в Білогірському районному 

центрі зайнятості та виступила перед 

присутніми на тему: «Як захистити 

свої права за кордоном». 

12 січня начальник відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковська взяла 

участь у семінарі організованому Славутським міськрайонним центром 

зайнятості для осіб, які перебувають на обліку. На семінарі присутнім була 

доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та 

вторинної правової допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції 

України. Також, присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я 

МАЮ ПРАВО!” та розповсюджено буклети та інші матеріали. 

16 січня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська 

провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості на тему: “Порядок 

отримання безоплатної правової допомоги”, під час якого розповіла про 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Крім того, присутніх проінформовано щодо правопросвіиницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО” та роздано відповідні інформаційні матеріали. 

 16 січня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук, спільно із представником Ізяславського районного 

центру зайнятості, провели в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» семінар для 

безробітних, які перебувають на обліку в Ізяславському районному центрі 

зайнятості на тему: «Посилено відповідальність за насильство у сім’ї». 

Присутніх проінформовано про зміни у законодавстві щодо посилення 

відповідальності осіб за насильство у сім’ї та розширення повноважень 

правоохоронних органів у цьому напрямку. 

06 лютого головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська  провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. Під час семінару до 

відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової 

допомоги та проінформовано про дію правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО”. По завершенню зустрічі 

присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 
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06 лютого начальник відділу 

«Полонське бюро правової допомо-

ги» Михайло Загоруйко провів  

семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Полонському районному 

центрі зайнятості, на тему: «За-

побігання та протидія домашньому 

насильству». 

 06 лютого начальник відділу 

«Білогірське бюро правової допомо-

ги»  Юлія Піхотинська взяла участь у 

семінарі, організованому для безро-

бітних, які перебувають на обліку  Білогірському районному центрі зайнятості  

на  тему: «Розширено доступ до безоплатної вторинної  правової  допомоги».     

 06 лютого головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової до-

помоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Розміри основних мініма-

льних соціальних стандартів у 2018 році”. Присутнім надані інформаційні ма-

теріали щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 

13 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук, спільно з представником Ізяславського районного 

центру зайнятості, провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку  

в Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Посилено 

відповідальність за насильство у сім’ї», під час якого розповіла про зміни у 

законодавстві щодо посилення відповідальності за насильство у сім’ї та 

розширення повноважень правоохоронних органів у цьому напрямку. 

20 лютого начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованому 

Славутським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які перебувають на 

обліку, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 

первинної та вторинної правової допомоги, д проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

02 березня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованому   

Славутським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які перебувають на 

обліку, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 

первинної та вторинної правової допомоги, доступ до он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції України. Також, присутніх проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, 

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

06 березня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
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в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Що потрібно знати про 

новий закон щодо домашнього насильства”. Присутнім надані інформаційні 

матеріали щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. 

 06 березня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська  провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають на обліку 

в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. Під час семінару до відома 

присутніх доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової 

допомоги та поінформовано про дію загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО”. По завершенню зустрічі 

присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 

 06 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська взяла участь у семінарі  організованому для безробітних, які 

перебувають на обліку  Білогірському районному центрі зайнятості на тему: 

«Відповідальність за несплату аліментів». 

06 березня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено семінар з працівниками 

Нетішинського міського центру зайнятості, в ході якого обговорено закон 

України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Присутнім 

надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

12 березня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 

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

Полонському районному центрі зайнятості, на тему: «Аліменти як обов’язок 

батьків утримувати дитину».  

13 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук, спільно із представником Ізяславського районного 

центру зайнятості провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку в 

Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Порядок здійснення 

реєстрації виробничої травми та відшкодування працівнику завданої шкоди». 

16 березня головний спеціаліст 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична взяла 

участь у семінарі організованому 

Славутським міськрайонним центром 

зайнятості для осіб, які перебувають на 

обліку на тему: “Легальна зайнятість 

— гарантія захисту трудових прав 

людини”, під час якого розповіла про 

переваги легального працевлаштування 

в Україні та за кордоном, повідомила 

про види  шахрайства при працевлаштуванні та позбавлення соціальних 

гарантій і пенсійного забезпечення при нелегальній зайнятості. Також, 

присутніх поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
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проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

 

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

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

правопросвітницькі заходи, зокрема: 

11 січня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела семінар з працівниками та особами, які 

перебувають на обліку в Полонському відділенні Шепетівської територіальної 

первинної організації УТОС на тему щодо змін законодавства з 01 січня 2018 

року та проінформовала про діяльність відділу «Полонське бюро правової 

допомоги», висвітлено основні завдання правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

14 лютого головним 

спеціалістом відділу представництва 

Оксаною Якубовською проведено 

семінар для працівників та осіб, які 

перебувають на обліку в Шепетівській 

територіальній первинній організації 

УТОС на тему: “Порядок вирішення 

правових проблем осіб з вадами зору”, 

під час якого розповіла про способи 

вирішення правових проблем, зокрема, 

проінформовано про послуги, які надає 

Шепетівський місцевий центр, порядок їх отримання, орієнтовний перелік 

документів, який необхідно подати до центру для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. Також, 

присутніх проінформовано про зміни до Закон України “Про безоплатну 

правову допомогу” та дію загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

15 березня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Тертична провела семінар з працівниками і особами, які 

перебувають на обліку в Славутському відділенні Шепетівської територіальної 

первинної організації УТОС на тему: “Основні законодавчі новації — міфи чи 

реальність”, під час якого розповіла про  зміни в законодавстві щодо даної 

категорії осіб та вирішення їхніх проблемних питань в правовий спосіб. 

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

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

колективах та територіальних громадах працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено 35 правопросвітницьких заходів, а саме: 

 

09 січня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено круглий стіл з працівниками служби у справах 
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дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради на тему: “Право на 

безоплатну правову допомогу”. Для присутніх роздані інформаційні буклети 

про доступ до БВПД та проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 09 січня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук взяла участь у засідання комісії з питань захисту прав дитини 

Виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Крім надання роз'яснень 

законодавства, присутнім на засіданні роздано інформаційні буклети щодо 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та повідомлено про графік роботи відділу. 

09 січня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено семінар з працівниками 

Нетішинського міського центру зайнятості на тему: “Право на безоплатну 

правову допомогу”. По завершенню зустрічі присутнім роздано інформаційні 

буклети. 

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

Євген Хмиз, спільно із представниками Ізяславського районного сектору з 

питань пробації, у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провели бесіду із 

громадянами, засудженими до кримінальної та адміністративної 

відповідальності, не пов’язаної із позбавленням волі, які перебувають на обліку 

у районному відділі з питань пробації, під час якої обговорили питання щодо 

дотримання органами державної 

влади та установами прав та свобод 

громадян. 

17 січня начальник  відділу 

“Славутське бюро правової 

допомоги”  Любов Китюшко-

Шатковська провела семінар з 

працівниками Бачманівської сільської 

ради на тему “Право на безоплатну 

правову допомогу”, під час якого 

розповіла про  надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Також, присутніх проінформовано 

про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено 

буклети та інші матеріали. 

  17 січня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська 

провела інформаційний семінар з посадовими особами Плесенської сільської 

ради, в процесі якого ознайомила присутніх із функціонуванням системи 

надання безоплатної правової допомоги в Україні, а також з роботою місцевого 

центру, переліком послуг та порядком їх отримання. По закінченню зустрічі 

присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 

 26 січня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела інформаційний семінар з працівниками 

Ганнопільської сільської бібліотеки на тему: “Створення спеціалізованих 

установ з надання безоплатної правової допомоги”,  під час якого розповіла про 

створення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової 
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допомоги в органах місцевого самоврядування. Також, присутніх 

проінформовано про  загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я 

МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

31 січня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела  семінар з працівниками КП “Славутське 

БТІ” з питань надання безоплатної правової допомоги та проінформувала про  

дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

06 лютого начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено навчальний семінар з посадовими особами Неті-

шинської міської ради щодо розвитку мережі партнерів надання БПД, налаго-

дження співпраці, надання методичної допомоги по створенню спеціалізованих 

установ з надання БПД. Присутнім надані інформаційні матеріали щодо загаль-

нонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 06 лютого начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  взяла участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини 

при Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. Крім надання роз'яснень 

законодавства, присутнім роздано інформаційні матеріали щодо загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та повідомлено 

про графік роботи бюро правової допомоги. 

08 лютого  начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено робочу зустріч з працівниками бюджетного відді-

лу фінансового управління Виконавчого комітету Нетішинської міської ради. 

Присутнім надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 

 08 лютого головний спеціа-

ліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний се-

мінар з посадовими особами Гри-

цівської селищної об'єднаної тери-

торіальної громади Шепетівського 

району на тему: “Порядок отриман-

ня безоплатної правової допомоги 

населенням територіальної грома-

ди”, під час якого розповіла про 

умови та порядок отримання безоплатної правої допомоги, а також щодо змін 

до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. 

12 лютого головний спеціаліст відділу "Нетішинське бюро правової 

допомоги" Максим Дмітрієв взяв участь у спільному заході по відвідуванню 

сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах або перебувають 

у групі ризику, з працівниками відділу соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю управління соціального захисту Виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради. 
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 Фахівець бюро надав роз'яснення одиноким матерям, які самостійно 

виховують малолітніх дітей та сім'ям щодо порядку та підстав для позбавлення 

батьківських прав, якщо один із батьків ухиляється від своїх батьківських 

обов'язків. Також були роздані інформаційні матеріали, щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та 

повідомлено про графік роботи бюро правової допомоги. 

13 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною 

Якубовською проведено інформаційний семінар з працівниками Шепетівської 

центральної районної  бібліотеки ім. Коцюбинського на тему: “Реалізація та 

захист прав людини”, в ході якого присутніх ознайомлено із дією 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!”, проінформовано про зміни до Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу”. 

 14 лютого начальник  відділу 

“Славутське бюро правової допомо-

ги”  Любов Китюшко-Шатковська 

провела семінар з працівниками 

Старокривинської сільської ради на 

тему: “Право на безоплатну правову 

допомогу”, під час якого розповіла 

про умови  надання безоплатної пе-

рвинної та вторинної правової до-

помоги. Також, присутніх проінфо-

рмовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та 

інші матеріали. 

21 лютого начальник відділу  «Полонське бюро правової допомоги»  

Михайло Загоруйко провів семінар з працівниками Полонської районної ради 

Полонського району щодо створення установи з надання безоплатної правової 

допомоги на базі районної ради та порядку реалізації загальнонаціонального 

правопросвітнцького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 23 лютого головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела інформаційний семінар з посадовими особами 

Великорішнівської сільської ради Шепетівського району на тему: “Порядок 

отримання безоплатної правової допомоги населенням територіальної 

громади”, під час якого розповіла про умови та порядок отримання безоплатної 

правої допомоги, а також щодо змін до Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу”. 

 23 лютого головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний семінар для відвідувачів туристично-

оздоровчого клубу “Меридіан” на тему: “Захисти свої права”, під час якого 

ознайомила присутніх із способами захисту прав та інтересів, також про 

необхідність знати свої обов'язки. В ході семінару розповіла присутнім про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО”, який 
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спрямований підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 

життя, правової свідомості громадян та спроможності захищати свої права. По 

закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 

 26 лютого начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  провела  робочу зустріч  з начальником ЦНАПу Галиною Куш-

тою, в ході якої обговорено заходи, які в подальшому будуть проводитися на ба-

зі центру в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”.  

28 лютого головний спеціаліст відділу "Нетішинське бюро правової 

допомоги" Максим Дмітрієв провів семінар з працівниками  реєстраційного 

відділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на тему: “Що потрібно 

знати про новий закон щодо домашнього насильства”. Фахівець розповсюдив 

серед присутніх інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького  проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

28 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела семінар для представників сільських рад 

Ізяславського району, під час якого розповіла про мету проведення 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

Також обговорила питання співпраці щодо ефективного захисту та реалізації 

мешканцями району своїх прав та обов`язків, а також підвищення у громадян 

району правової культури. 

 12  березня  головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим  проведено робочу зустріч з начальником від-

ділу  соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю управління соціального 

захисту Виконавчого комітету Нетішинської міської ради Іриною Уштик. В ході 

зустрічі обговорено спільні заходи, які в подальшому будуть проводитися в ра-

мках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.   

 13  березня  начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено робочу зустріч з начальником фінансового управ-

ління Виконавчого комітету Нетішинської міської ради Валентиною Кравчук, в 

ході якої поширено інформацію щодо загальнонаціонального правопросвітни-

цького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання.   

13 березня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Варварівської 

сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 

розповіла про  надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Також, присутніх проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, розповсюджено буклети та 

інші матеріали. 

13 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з педагогічним  колективом 

Варварівського НВК  на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час 

якого розповіла про  надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Також, присутніх проінформовано про дію загальнонаціонального 
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правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”,  розповсюджено буклети та 

інші матеріали. 

 14 березня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим  проведено робочу зустріч з начальником від-

ділу  молоді та спорту Виконавчого комітету Нетішинської міської ради Любо-

в'ю Рябчук, в ході якої обговорено спільні заходи, які в подальшому будуть про-

водитися в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. По закінченню зустрічі передано відповідні інформаційні ма-

теріали. 

14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з педагогічним  колективом 

Берездівського НВК на тему: “ Роль системи безоплатної правової допомоги для 

територіальних громад”, під час якого розповіла про  надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Також, присутніх проінформовано 

про дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”, розповсюджено буклети та інші матеріали. 

14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками Берездівської 

сільської об”єднаної територіальної громади на тему: “Роль системи 

безоплатної правової допомоги для територіальних громад”, під час якого 

розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Також, присутніх поінформовано про дію загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками комунальної 

установи “Берездівський територіальний центр соціального обслуговування”  

на тему “Роль системи безоплатної правової допомоги для територіальних 

громад”, під час якого розповіла про надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. Також, присутніх поінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

15 березня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено семінар для працівників служби у справах дітей 

Виконавчого комітету Нетішинської міської ради на тему: “Що потрібно знати 

про новий закон щодо домашнього насильства”, присутнім надано відповідні 

інформаційні матеріали. 

15 березня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела засідання круглого столу з працівниками 

Полонського ДНЗ № 2 «Веселка», в ході якого обговорено питання ключових 

реформ у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, а також 

висвітлено основні завдання правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

21 березня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела інформаційний семінар з 

військовослужбовцями військової частини А-1358 с. Цвітоха Славутського 
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району на тему “Користуємся своїм правом на безоплатну правову допомогу ”, 

під час якого розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. Також, присутніх проінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

27 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела інформаційний семінар з працівниками 

Крупецької сільської ради Славутського району на тему “Роль системи 

безоплатної правової допомоги для територіальних громад”, під час якого 

розповіла про  надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Також, присутніх проінформовано про дію загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

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

Євген Хмиз провів семінар для працівників  Ізяславської центральної районної 

лікарні спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері охорони 

здоров'я. Крім того, наголошено про дію загальнонаціонального 

правопросвітнцького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!», який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав 

у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права.  

 

З метою проведення робочих зустрічей, навчальних семінарів з 

керівниками громадських організацій  (із громадськими організаціями, які 

представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, працівниками 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено 2 правопросвітницькі заходи, а саме: 

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

Євген Хмиз провів робочу зустріч з головою ГО «Діти війни», під час якої обго-

ворено питання виконання судових рішень, якими передбачено виплату особам 

із статусом «дитина війни» підвищення до пенсії згідно законодавства, також 

обговорено питання порядку складення заяви про прийняття до виконання су-

дового рішення чи виконавчого листа відповідним управління Державної вико-

навчої служби України. По закінченню зустрічі досягнуто домовленості щодо 

надання відділом «Ізяславське бюро правової допомоги»  допомоги у оформ-

ленні документів для подання до органу Державної виконавчої служби. 

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

Євген Хмиз  провів робочу зустріч з представниками громадської організації 

«Ізяславської районної спілки воїнів-учасників АТО» спрямований на 

вирішення правових проблем учасників АТО, також розповів присутнім про 

правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. По закінченню зустрічі 

роздано відповідні інформаційні матеріали. 

З метою  проведення робочої зустрічі з начальником установи виконання 

покарань у Хмельницькій області та відділами пробації:  
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 05 січня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 

провів робочу зустріч із інспекторами Шепетівського міськрайонного відділу з 

питань пробації Центрально-

західного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань Андрієм 

Мазанюком та Андрієм 

Антименюком, в ході якої обговорено 

питання щодо співпраці у сфері 

надання безоплатної правової 

допомоги особам, що перебувають на 

обліку в даній установі. По 

закінченню зустрічі поінформовано 

про проект Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!” та передано відповідні інформаційні матеріали. 

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

Євген Хмиз  провів робочу зустріч з керівником Ізяславського районного секто-

ру з питань пробації Вадимом Левченком та колективом сектору, під час якої 

обговорили питання співпраці в забезпеченні дотримання прав громадян, зок-

рема осіб, які перебувають на обліку у секторі з питань пробації та забезпечення 

їх доступу  до безоплатної правової допомоги. 

 16 січня працівники відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” про-

вели робочу зустріч з представником Славутського міськрайонного відділу з 

питань пробації Сергієм Главацьким, в процесі якої обговорили особливості ді-

яльності Славутськокого відділу з питань пробації, стан пробації в  м. Нетішині, 

проаналізували особливості надання безоплатної правової допомоги та домови-

лися про співпрацю, яка полягатиме в обміні інформацією, що має значення для 

обвинуваченого, проведенні спільних заходів, поширенні друкованих матеріалів 

про безоплатну правову допомогу і реалізацію досудової пробації. 

07 лютого  головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим  проведено  робочу зустріч  з представником 

сектору превенції Нетішинського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в 

Хмельницькій області, дільничим офіцером Віталієм Бабійчуком з метою нала-

годження співпраці та організації спільних правопросвітницьких заходів у на-

вчальних закладах в рамках загальнонаціонального правопросвітницького про-

екту “Я МАЮ ПРАВО!” щодо роз'яснення чинного законодавства для неповно-

літніх. Представнику поліції надані інформаційні матеріали для використання в 

роботі. 

 13 лютого  начальником від-

ділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Світланою Бащук  про-

ведено  робочу зустріч  з начальни-

ком сектору превенції Нетішинсь-

кого відділення поліції славутсько-
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го ВП ГУНП в Хмельницькій області Петром Чесновським  з метою продовже-

ня співпраці та організації спільних правопросвітницьких заходів, обговорено 

новий закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". 

Представнику поліції надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

07 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська, спільно з працівниками Білогірського районного сектору 

Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації провели семінар, для осіб засуджених до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі, на тему: «Право на захист!».  В 

ході семінару присутніх проінформовано про права, які гарантовані їм 

Конституцією, механізми їх захисту, ознайомлено з основними положеннями 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», «Про запобігання та 

протидії домашньому насильству». 

 

З метою створення спеціалізованих установ з надання БПД та залучення 

міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 

отримання фінансової підтримки надавачів БПД працівниками Центру 

організовано та проведено безліч навчальних семінарів з представниками 

органів місцевого самоврядування, які були передбачені у квартальному Плані 

роботи на I квартал 2018 року та безліч заходів, які працівниками були 

виконанні позапланово, а саме: 

03 січня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги» Оксана Боденчук виступила на семінарі із секретарями сільських 

рад , де проінформувала присутніх про зміни в законодавстві, які відбулись  з 1 

січня 2018 року та про встановлені державою соціальні стандарти для 

населення. 

17 січня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 

Піхотинська провела семінар з працівниками  Мокроволянської сільської ради, 

спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, 

розповіла про дію проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 

який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних 

сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати 

свої права.  

 

26 січня головний спеціаліст 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела 

інформаційний семінар з 

працівниками Ганнопільської 

сільської об”єднаної територіальної 

громади, установ і закладів на тему: 

“Створення спеціалізованих установ з 
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надання безоплатної правової допомоги”, під час якого розповіла про створення 

спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги в 

органах місцевого самоврядування. Також, присутніх проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

29 січня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 

Піхотинська провела семінар з працівниками  Малоборовицької сільської ради, 

спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, 

розповіла про дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!», який покликаний підвищити рівень знань українців щодо 

своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та 

спроможності громад захищати свої права.  

01 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела  на базі Управління соціального захисту населення 

Білогірської районної державної адміністрації семінар з працівниками 

управління на тему: «Я МАЮ ПРАВО» , в процесі якого розповіла про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект  «Я МАЮ ПРАВО!», який 

покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 

життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої 

права.  Присутнім роздано інформаційні матеріали по безоплатній правовій 

допомозі для розповсюдження серед громадян. 

06 лютого  начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено навчальний семінар з посадовими особами Неті-

шинської міської ради щодо розвитку мережі партнерів надання БПД, налаго-

дження співпраці, надання методичної допомоги по створенню спецалізованих 

установ з надання БПД. Присутнім надані інформаційні матеріали щодо загаль-

нонаціонального правопросвітниць-

кого проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 08 лютого головний спеціа-

ліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела навчальний се-

мінар з посадовими особами Гри-

цівської селищної об'єднаної тери-

торіальної громади Шепетівського 

району на тему: “Порядок отриман-

ня безоплатної правової допомоги населенням територіальної громади”, під час 

якого розповіла про умови та порядок отримання безоплатної правої допомоги, 

а також щодо змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. 

 13 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  Ямпільської селищної ра-

ди, спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, наго-

лошено про дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту  «Я 
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МАЮ ПРАВО!», який покликаний підвищити рівень знань українців щодо сво-

їх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності 

громад захищати свої права.   

22 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  Денисівської сільської ради 

спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, 

наголошено про дію загальнонаціонального правопросвітнцького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який покликаний підвищити 

рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової 

свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права.   

27 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  Зоя Гонтарук провела семінар для працівників Лютарської сільської 

ради щодо можливості створення на території сільської ради спеціалізованого 

органу з надання безоплатної правової допомоги, також головний спеціаліст і 

представники органу місцевого самоврядування обговорили питання співпраці 

щодо підвищення ефективності надання правової допомоги мешканцям села, 

підвищенню їх правової свідомості та захисту прав та свобод в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

14 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  Семенівської сільської ради 

спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, 

розповіла про дію проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 

який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних 

сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати 

свої права.   

15 березня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела навчальний семінар з представниками 

Полонської районної ради,  в ході якого обговорено питання основних засад 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

21 березня  головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська, спільно з  головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Яною Олексюк провели інформаційний семінар із керівництвом 

військової частини А 4127 на тему: “Порядок отримання БВПД учасниками 

АТО”, в ході якого проінформували про послуги, що надає місцевий центр, 

перелік документів, необхідних для отримання такої допомоги, а також щодо 

порядку отримання вторинної правової допомоги учасниками АТО.                                          

23 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  Коритненської сільської 

ради спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Крім того, 

розповіла про дію проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 

який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних 
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сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати 

свої права.   

29 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Оксана Боденчук провела семінар з працівниками Білогірського 

районного територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) на тему: «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», основна мета якого - підвищення рівня знань українців щодо своїх 

прав у різних сферах життя правової свідомості громадян та спроможності 

громад захищати свої права. 

 

З метою надання методичної допомоги представникам юридичних служб 

органів державної влади та ОМС  з питань прав людини працівниками 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведені семінари та робочі зустрічі, а саме: 

06 лютого начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Бащук С.І. проведено навчальний семінар з посадовими особами Нетішинської 

міської ради, щодо розвитку мережі партнерів надання БПД, налагодження 

співпраці, надання методичної допомоги по створенню спецалізованих установ 

з надання БПД. Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

21 лютого начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  

провела робочу зустріч з начальником юридичного відділу Білогірської 

районної ради Романом Теребійом, під час якої повідомлено про  дію проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». За результатами робочої 

зустрічі досягнуто домовленості про співпрацю та проведення спільних заходів 

спрямованих на захист прав людини.   

26 лютого головний спеціаліст відділу представництва Оксана 

Якубовська провела робочу зустріч із працівниками юридичного відділу 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради щодо надання методичної 

допомоги з питань прав людини, в ході якої проінформовано про дію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

12 березня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”     

провела робочу зустріч з юристом Білогірської селищної ради Юрієм Гудзенко, 

під час якої повідомлено про  дію проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО. За результатами робочої зустрічі досягнуто домовленості про 

співпрацю та проведення спільних 

заходів спрямованих на захист прав 

людини.   

27 березня Головним 

спеціалістом відділу проведено 

зустріч з представниками юридичного 

відділу Полонської міської ради 

об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, в ході якої 
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представників проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

щодо захисту прав людини за найбільш актуальними напрямами. 

28 березня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 

взяв участь у робочій зустрічі радника Міністра юстиції України, народного 

депутата України Ігора Алєксєєва та начальника головного управління юстиції у 

Хмельницькій області Віктора Худняка з адміністрацією та трудовим 

колективом Шепетівської виправної колонії, в ході якої обговорено питання 

подальшої співпраці щодо надання правової допомоги особам, які відбувають 

покарання. 

28 березня директор 

Шепетівського місцевого центру 

Володимир Бузиль, спільно з 

представниками органів юстиції 

Хмельницької області на чолі з 

радником Міністра юстиції України, 

народним депутатом Ігорем 

Алєксєєвим, здійснили робочу 

зустріч з генеральним директором 

Хмельницької атомної 

електростанції Миколою 

Панащенком, керівним та інженерно-технічним персоналом станції, в ході якої 

присутніх поінформовано щодо дії правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 

 

З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення 

консультування громадян відповідних територіальних громад проведено безліч 

робочих зустрічей та нарад з сільськими головами та головами 

територіальних громад, які були передбачені у квартальному Плані роботи на I 

квартал 2018 року та безліч заходів, які працівниками були виконанні 

позапланово: 

 15 січня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової допомо-

ги»  Зоя Гонтарук  провела робочу зустріч із головою Сахнівської сільської ради 

Світланою Власюк та колективом сільської ради, під час якої обговорили пи-

тання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям терито-

ріальної громади та дотримання прав і свобод людини і громадянина в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 17 січня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 

Піхотинська провела робочу зустріч з головою Мокроволянської сільської ради 

Тетяною Лісняк, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Мокроволянської сільської 

ради. 
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17 січня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Якубов-

ською проведено робочу зустріч з секретарем Плесенської сільської ради Люд-

милою Ємець, в ході якої  обговорено питання співпраці щодо поширення інфо-

рмації про безоплатну правову допомогу жителям села, проінформовано про 

дію проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, передано плакати та інформаційні буклети для 

розміщення в приміщенні сільської ради. 

 17 січня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 

Піхотинська провела робочу зустріч з головою Мокроволянської сільської ради 

Тетяною Лісняк, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Мокроволянської сільської 

ради. 

 17 січня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч із Бачманівським сільським голо-

вою Андрієм Василюком, в процесі якої обговорено питання надання  правової 

допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”, та досягнуто домовленості про співпрацю. 

 18 січня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» Михай-

ло Загоруйко провів робочу зустріч із старостою с. Роговичі Полонської ОТГ 

щодо основних завдань правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» та порядку його реалізації. 

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

Євген Хмиз  провів робочу зустріч з головою Плужненської сільської ради Вік-

тором Максимчуком та посадовими особами сільської ради, під час якої обго-

ворили питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жите-

лям територіальної громади, дотримання прав та свобод людини і громадянина 

та реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

26 січня начальник відділу 

«Полонське бюро правової допомо-

ги» Михайло Загоруйко провів  ро-

бочу зустріч з старостою Буртинської 

сільської ради, в ході якої обговорено 

питання щодо основних завдань за-

гальнонаціонального правопросвіт-

ницького  проекту «Я  МАЮ ПРА-

ВО!» та порядку їх реалізації. 

 26 січня головний спеціаліст 

відділу “Славутське бюро правової допомоги” Тетяна Тертична  провела робо-

чу зустріч з завідуючою Ганнопільською сільською бібліотекою Тетяною Каза-

ковою, в процесі якої обговорено та досягнуто домовленості про співпрацю з 

питаннь надання  правової допомоги жителям громади та проінформовано про 

дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 26 січня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допомо-

ги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  головою сільської об’єднаної те-
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риторіальної громади с.Ганнопіль Маргаритою Медведюк, в процесі якої обго-

ворено та досягнуто домовленості про співпрацю з питань надання  правової 

допомоги жителям громади, а також  проінформовано про дію загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

29 січня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» Ми-

хайло Загоруйко провів зустріч з посадовими особами Великокаленицької сіль-

ської ради ОТГ, в ході якої обговорено питання  щодо реалізації основних за-

вдань загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРА-

ВО!». 

30 січня начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 

Піхотинська  провела робочу зустріч з начальником відділу з призначення пен-

сій Білогірського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Валенти-

ною Добровольською, щодо взаємодії з питань консультування громадян з пен-

сійного законодавства. Крім цього її ознайомлено з проектом Міністерства юс-

тиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який покликаний підвищити рівень знань 

українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян 

та спроможності громад захищати свої права та передано  інформаційні матері-

али по безоплатній правовій допомозі. 

31 січня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-

моги” Тетяна Тертична  провела робочу зустріч з директором КП “Славутське 

БТІ” Ігорем Довганем, в ході якої обговорено питання щодо надання безоплат-

ної правової допомоги громадянам та щодо дії загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

01 лютого начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з начальником Управління соціаль-

ного захисту населення Білогірської районної державної адміністрації, в ході 

якої обговорено питання співпраці щодо виконання закону «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». 

01 лютого головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з в.о. начальника Управління соці-

ального захисту населення Полонської райдержадміністрації Олександром Ло-

баєм, під час якої обговорено питання щодо реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАО!» та його основні завдання, та-

кож обговорено питання про зміни у законодавстві щодо призначення та виплат 

субсидій. 

08 лютого  начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено робочу зустріч з працівниками бюджетного відділу 

фінансового управління Виконавчого комітету Нетішинської міської ради. 

Присутнім надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

09 лютого начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» Ми-

хайло Загоруйко провів зустріч з колективом Онацківецької сільської ради 

ОТГ, в ході якої обговорено питання щодо реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я  МАЮ ПРАВО!». 
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13 лютого головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з начальником Полонського відді-

лу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області Оксаною Баран-

ською, під час якої обговорено питання співпраці щодо консультування грома-

дян з пенсійного законодавства, а також обговорено ключові питання  пенсійної 

реформи. 

15 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з головою Клубівської сільської 

ради Володимиром  Юзиною та посадовими особами сільської ради, під час 

якої обговорили питання співпраці щодо надання безоплатної правової 

допомоги жителям територіальної громади, дотримання прав та свобод людини 

і громадянина та співпраці щодо реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

16 лютого начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Михайло Загоруйко провів робочу зустріч з старостою Котюржинецької 

сільської ради Полонської ОТГ, в ході якої обговорено питання взаємодії щодо 

виконання завдань загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» та порядку їх реалізації. 

 27 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової допо-

моги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з секретарем Лютарської сільської 

ради Наталією Риженковою, під час якої обговорили питання співпраці щодо 

надання безоплатної правової допомоги жителям села, дотримання прав та сво-

бод людини і громадянина та співпраці у реалізації загальнонаціонального пра-

вопросвтницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 13 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з сільським головою 

с.Варварівка Василем Конченко, в процесі якої обговорено питання надання  

правової допомоги жителям громади та щодо реалізації правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто домовленості про спів-

працю. 

 13 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з заступником  голови Ямпільської 

селищної ради Олександром Кравцем, під час якої обговорили питання спів-

праці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям Ям-

пільської селищної ради. 

14 лютого начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з сільським головою        

с. Старий Кривин Василем Малинюком, в процесі якої обговорено питання 

надання правової допомоги жителям громади та щодо дії 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 22 лютого начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з головою Денисівської сільської ра-

ди Олександром Побережнюком, під час якої обговорили питання співпраці 
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щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям Денисівської 

сільської ради. 

 01 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з начальником Славутсь-

кого міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територі-

ального управління юстиції у Хмельницькій області Тетяною Майструк, в про-

цесі якої обговорено питання надання безоплатної правової допомоги  та щодо 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто 

домовленості про співпрацю. 

 14 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з головою Семенівської сільської ра-

ди Наталею Юзвик, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Семенівської сільської ради. 

 14 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової допо-

моги” Оксана Боденчук провела робочу зустріч з юристом  відділу освіти, мо-

лоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Катериною Пра-

дун, в результаті якої досягнуто домовленості щодо проведення  спільних захо-

дів,  виїзних прийомів у громадських приймальнях, консультативних пунктах. 

 14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-

моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з першим заступником голови  

Берездівської сільської об”єднаної територіальної громади Євгенією Загоруйко 

та секретарем Мариною Яцюк, в процесі якої обговорено питання надання  

правової допомоги жителям громади та щодо реалізації правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто домовленості про спів-

працю. 

 14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-

моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  директором Берездівського 

НВК Миколою Матусець, в процесі якої обговорено питання надання безоплат-

ної правової допомоги та щодо дії загальнонаціонального правопросвітницько-

го проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто домовленості про 

співпрацю. 

 14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-

моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  директором комунальної уста-

нови “Берездівський  територіальний центр соціального обслуговування” Окса-

ною Мусіюк, в процесі якої обговорено питання надання  правової допомоги 

жителям громади та щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

 15 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-

моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  заступником голови Славутсь-

кого відділення Шепетівської територівальної первинної організації УТОС Ві-

талієм Шереметою, в процесі якої обговорено питання надання  правової допо-

моги жителям громади та щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”, в результаті якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

21 березня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
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допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з командиром військової 

частини А-1358 с. Цвітоха Славутського району на тему “Користуємся своїм 

правом на безоплатну правову допомогу ”, під час якого розповіла про  надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  

22 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Михайло Загоруйко провів  робочу зустріч з старостою села Велика Березна 

Полонської ОТГ, в ході якої обговорено питання взаємодії щодо виконання 

завдань загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» та порядку їх реалізації. 

 23 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги Ми-

хайло Загоруйко провів робочу зустріч із старостою села Новолабунь Полонсь-

кої міської ОТГ Тетяною Саранчук, під час якої обговорили питання співпраці 

щодо надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади 

та дотримання прав і свобод людини і громадянина в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 23 березня начальник відділу правової інформації та консультацій Свято-

слав Футій провів робочу зустріч із сільськи головою Корчицької сільської ради 

Шепетівського району Василем Кондратюком, під час якої обговорили питання 

співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної 

громади та дотримання прав і свобод людини і громадянина в рамках проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!». 

 23 березня в.о. начальника відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Оксана Боденчук провела робочу зустріч з головою Коритненської сільської ра-

ди Віталієм Оліхом, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Коритненської сільської ради. 

27 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової до-

помоги” Тетяна Тертична  провела робочу зустріч з Крупецьким сільським го-

ловою Славутського району, в ході якої обговорено питання щодо надання без-

оплатної правової допомоги громадянам та щодо дії загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 30 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової допо-

моги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із колективом М’якотівської сільсь-

кої ради, під час якої обговорили питання співпраці щодо надання безоплатної 

правової допомоги жителям села, дотримання прав та свобод людини і грома-

дянина та співпраці у реалізації загальнонаціонального правопросвтницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Шепетівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 

засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою 

діяльність на території, що обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Протягом І кварталу 2018 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 

засобах масової інформації, а саме: 
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 04 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної адміністра-

ції   розміщено  статтю на тему: «Відповідальність за несплату аліментів», під-

готовлену відділом «Білогірське бюро 

правової допомоги». 

 04 січня на офіційному сайті Біло-

гірської районної ради розміщено  публі-

кацію на тему: «Відповідальність за не-

сплату аліментів», підготовлену відділом 

«Білогірське бюро правової допомоги». 

 05 січня головним спеціалістом 

відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак на офіційному 

сайті Полонської районної державної ад-

міністрації розміщено інформацію щодо 

доступу до електронних сервісів Мініс-

терства юстиції України. 

 05 січня головним спеціалістом 

відділу представництва Оксаною Якубов-

ською на сайті Шепетівської районної державної адміністрації опубліковано 

статтю на тему: “Реалізація права на безкоштовне отримання земельної ділянки 

учасниками бойових дій у зоні АТО". 

 10 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено  інформацію щодо внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості за спла-

ти аліментів. 

 11 cічня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Якубов-

ською на сторінці у Faсebook газети “День за днем” розміщено статтю на тему: 

“Шепетівський адвокат захистив право особи на гідну пенсію”. 

 15 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак підготовлено та розміщено на офіційному сайті Полонсь-

кої районної державної адміністрації інформацію щодо реалізації правопросвт-

ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 15  січня на офіційному сайті Бі-

логірської районної ради розміщено 

статтю на тему: «Спадкоємець може за-

хищати порушене право користування 

спадковим майном і за відсутності сві-

доцтва про право на спадщину», підго-

товлену відділом «Білогірське бюро 

правової допомоги». 

 15 січня головним спеціалістом 

відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксаною Рибак підготовлено та 
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розміщено на офіційному сайті Полонської міської ради ОТГ інформацію щодо 

реалізації правопросвтницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 15 січня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Якубов-

ською на сайті Шепетівської районної ради розміщено статтю на тему: “Прези-

дент оголосив 2018 рік — роком реалізації правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. 

 15 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної адміністра-

ції  розміщено  статтю на тему: «Спадкоємець може захищати порушене право 

користування спадковим майном і за відсутності свідоцтва про право на спад-

щину», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 17 січня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Якубов-

ською в обласному інформаційно-аналітичному тижневику “День за днем” опу-

бліковано статтю на тему: “ Адвокат захистив право особи на гідну пенсію”. 

 18 січня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Лю-

бов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної ради  в новинах роз-

міщено інформацію на тему: “Зміни до Закону України “Про безоплатну право-

ву допомогу”, внесені Законом України “Про запобігання та протидію домаш-

ньому насильству”. 

 18 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак підготовлено та опубліковано в громадсько-політичній 

газеті Полонського району «Новий шлях» статтю на тему: «Кожен має знати 

про свої права». 

 18 січня на сайті Управління соціального захисту виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради  опубліковано 2 статті на теми: "Право на безоплатну 

правову допомогу”, “Що робити у випадку втрати трудової книжки?”, підготов-

лені відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 18 січня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася інформація щодо на-

дання безоплатної правової допомоги громадянам відділом “Славутське бюро 

правової допомоги”, підготовлена начальником відділу “Славутське бюро пра-

вової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

 18 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 

сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на те-

му: «Посилено відповідальність за ухилення від сплати аліментів!» 

 18 січня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Лю-

бов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної державної адмініст-

рації  в новинах розміщено інформацію на тему: “Зміни до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу”, внесені Законом України “Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”. 

 18 січня на сайті ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Нетішин  розміщено 2 статті на те-

ми: "Право на безоплатну правову допомогу”, “Міжнародно-правовий захист 

прав жінок і дітей”, підготовлені відділом “Нетішинське бюро правової допомо-

ги”. 



30 
 

 18 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 

сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на те-

му: «Насильство в сім’ї – тепер кримінал!» 

 18 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 

сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на те-

му: «Нагадуємо про порядок надання безоплатної правової допомоги». 

  18 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Прийнято зміни до законодавства щодо порядку встановлення лічильни-

ків споживачам природного газу». 

 19  січня  на офіційному сайті Нетішинської міської ради висвітлено 2 

публікації на теми :"Право на безоплатну правову допомогу" та "Що робити у 

випадку втрати трудової книжки?", підготовлені відділом “Нетішинське бюро 

правової допомоги”. 

 19  січня на офіційному сайті Нетішинської міської бібліотеки висвітлено 

публікацію на тему :"Право на безоплатну правову допомогу", підготовлену 

відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 22 січня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  пуб-

лікацію на тему: «Варто знати нові цифри 2018 року», підготовлену відділом 

«Білогірське бюро правової допомоги», в якій роз’яснено нові розміри соціаль-

них виплат. 

24 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак підготовлено та розміщено на офіційному сайті Полон-

ської міської ради ОТГ інформацію щодо питань видачі дублікатів документів у 

зв’язку з їх втратою, пошкодженням чи зіпсуванням. 

25 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак розміщено на офіційному сайті Полонської районної 

державної адміністрації інформацію щодо набрання чинності Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесені зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 26 січня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської районної державної адміністрації 

розміщено статтю на тему: “Президент оголосив 2018 рік — роком реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 29 січня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Лю-

бов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної ради в новинах роз-

міщено інформацію та посилання на відеоролики загальнонаціонального пра-

вопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

29 січня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної державної адмі-

ністрації  в новинах розміщено інформацію та посилання на відеоролики зага-

льнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 30 січня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  пуб-

лікацію на тему: «Президент оголосив 2018 рік - роком реалізації правопросвіт-
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ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», підготовлену відділом «Білогірське бю-

ро правової допомоги». 

 30 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-

рації  розміщено  публікацію на тему: «Президент оголосив 2018 рік - роком 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», підготовлену  

відділом «Білогірське бюро правової допомоги» . 

31 січня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової допо-

моги» Оксаною Рибак на офіційному сайті Полонської районної державної ад-

міністрації розміщено інформацію  що-

до укладення договору оренди землі. 

01 лютого головним спеціалістом 

відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак підготовлено 

та опубліковано в громадсько-

політичній газеті Полонського району 

«Новий шлях» статтю на тему: «Позба-

влення батьківських прав». 

02 лютого головним спеціалістом 

відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак підготовлено 

та розміщено на офіційному сайті Полонської міської ради ОТГ інформацію 

щодо правових основ запобіганню та протидії домашньому насильству. 

02 лютого головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксаною Рибак на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено відеоролики правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

02 лютого головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак  на офіційному сайті Полонської міської ради ОТГ ро-

зміщено відеоролики правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 05 лютого на офіційному сайті Білогірської районної ради  відділом «Бі-

логірське бюро правової допомоги»   розміщено  публікацію на тему: «Розши-

рено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги». 

06 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-

рації  розміщено  публікацію на тему: «Розширено доступ до безоплатної вто-

ринної правової допомоги», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової 

допомоги». 

 07 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської районної державної адміністрації 

розміщено статтю на тему: “Адвокат допоміг особі у встановленні юридичного 

факту для призначення пенсії по втраті годувальника". 

 07 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської районної державної адміністрації 

розміщено статтю на тему: “Завдяки діям адвоката жінка зможе отримати пен-

сію по втраті годувальника”. 
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 07 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційній сторінці газети “День за днем” розміщено статтю на те-

му: “Шепетівський адвокат допоміг оформити пенсію по втраті годувальника”. 

  07 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено статтю 

на тему: “Адвокат допоміг особі у встановленні юридичного факту для призна-

чення пенсії по втраті годувальника". 

  07 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено статтю 

на тему: “Завдяки діям адвоката жінка зможе отримати пенсію по втраті году-

вальника”. 

 08 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено статтю на 

тему: “Адвокат допоміг особі у встановленні юридичного факту для призна-

чення пенсії по втраті годувальника". 

  08 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено статтю на 

тему: “Завдяки діям адвоката жінка зможе отримати пенсію по втраті годуваль-

ника”. 

 09 лютого на сайті Управління соціального захисту населення виконав-

чого комітету Нетішинської міської ради розміщенно 2 публікації на теми: “Що 

потрібно знати про новий закон щодо домашнього насильства” та “Захист права 

дитини на належне утримання посилено”, підготовлені відділом “Нетішинське 

бюро правової допомоги”. 

 09 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на офіційному сайті Грицівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів опубліковано статтю на тему: 

“Правове виховання”. 

 09 лютого в Білогірській ра-

йонній газеті «Життя і слово» № 

11-12 розміщено публікацію на те-

му: «Інтереси дитини-на перший 

план, навіть якщо згоди один із ба-

тьків не дає», підготовлену відді-

лом «Білогірське бюро правової 

допомоги». 

 12 лютого на сайті Нетішин-

ської ЗОШ № 1 розміщенно 2 пуб-

лікації на теми: “Що потрібно знати про новий закон щодо домашнього насиль-

ства” та “Захист права дитини на належне утримання посилено”, підготовлені 

відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 12 лютого на сайті Виконавчого комітету Нетішинської міської ради роз-

міщенно 2 публікації на теми: “Що потрібно знати про новий закон щодо до-
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машнього насильства” та “Захист права дитини на належне утримання посиле-

но”, підготовлені відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 13 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-

рації розміщено  публікацію на тему: «Набув чинності Закон, який застосовува-

тимуть до неплатників аліментів», підготовлену відділом «Білогірське бюро 

правової допомоги» . 

14 лютого на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  

публікацію на тему: «Набув чинності Закон, який застосовуватимуть до непла-

тників аліментів», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомо-

ги». 

 15 лютого в газеті “Вісті громади”, яка виходить в місті Славута, опублі-

ковано інформаційний  матеріал на тему: “Зміни до Закону України “Про безо-

платну правову допомогу”,  внесені Законом України “Про запобігання та про-

тидію домашньому насильству”,підготовлений начальником відділу “Славутсь-

ке бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

15 лютого начальником відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Михайлом Загоруйко підготовлено та опубліковано в інформаційно-

аналітичному тижневику «Сьогодення громади» інформацію щодо оренди зем-

лі. 

 16 лютого за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Порядок примусового виселення особи з житла». 

 16 лютого за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Порядок виконання судового рішення щодо виплати коштів дітям вій-

ни». 

 16 лютого за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Нагадуємо: витяг з реєстру Міністерства юстиції України». 

 16 лютого за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Я МАЮ ПРАВО!». 

 21 лютого на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  

публікацію на тему: «Встановлення фактів, що мають юридичне значення-

позитивна практика Білогірського бюро правової допомоги», підготовлену від-

ділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 21 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-

рації  розміщено  публікацію на тему:  «Встановлення фактів, що мають юриди-

чне значення-позитивна практика Білогірського бюро правової допомоги», під-

готовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 22 лютого в газеті “Трудівник Полісся”, яка виходить в місті Славута, 

опубліковано інформаційний  матеріал на тему: “Зміни до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу”  внесені Законом України “Про запобігання та 
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протидію домашньому насильству”, підготовлений начальником відділу “Сла-

вутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

 26 лютого головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на сайті Шепетівської районної державної адміністрації опубліковано 

статтю на тему: “ Внесено зміни до ЗУ “Про безоплатну правову допомогу”. 

 27 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-

рації  розміщено  публікацію на тему: «Що робити у разі втрати державного ак-

та на право власності на земельну ділянку», підготовлену відділом «Білогірське 

бюро правової допомоги». 

  28 лютого на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  

публікацію на тему: «Що робити у разі втрати державного акта на право влас-

ності на земельну ділянку», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової 

допомоги». 

 02 березня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на сайті Шепетівської районної ради опубліковано статтю на тему: “ 

Внесено зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу””. 

 03 березня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на сайті міської ради опубліковано статтю на тему: “Внесено зміни до 

Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. 

 05  березня  головним спеціалістом відділу представництва Оксаною 

Якубовською на офіційній сторінці газети “День за днем” опубліковано статтю 

на тему: “Всі діти можуть отримати безоплатну правову допомогу". 

 8 березня  головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською у щотижневій газеті “Шепетівський вісник” опубліковано статтю на 

тему: “ Адвокат допоміг у встановленні юридичного факту для призначення пе-

нсії з приводу втрати годувальника”. 

 11 березня на офіційній сторінці газети “День за днем” опубліковано 

статтю на тему: “Потерпілий від хуліганських дій домігся відшкодування в су-

ді”, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

  12 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініс-

трації  розміщено  публікацію на тему:  «Про визнання права на спадкове майно 

- позитивна практика Білогірського бюро правової допомоги», підготовлену 

відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 12  березня на сайті Виконавчого комітету Нетішинської міської ради ро-

зміщено публікацію на тему: “Змінився порядок виїзду дітей за кордон”, підго-

товлену відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 13 березня на сайті Управління соціального захисту населення виконавчо-

го комітету Нетішинської міської ради розміщено 3 публікації на теми: “Підста-

ви позбавлення батьківських прав”, “Змінився порядок виїзду дітей за кордон” 

та “Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання”, підго-

товлені відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 13 березня на сайті ЗОШ № 1 розміщенно 3 публікації на теми: “Підстави 

позбавлення батьківських прав”, “Змінився порядок виїзду дітей за кордон” та 
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“Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання”, підготов-

лені відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

 13 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініс-

трації  розміщено  публікацію на тему:  «Про визнання права на спадкове майно 

- позитивна практика Білогірського бюро правової допомоги», підготовлену 

відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 15 березня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в руб-

риці “Безоплатна правова допомога” розміщено   матеріали на теми:  “Стягнен-

ня аліментів на повнолітню дитину, що продовжує навчання”, “Додаткові витра-

ти на дитину”, “Зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, 

підготовлені начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковською. 

 15 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініс-

трації  розміщено  публікацію на тему:  «Чи змінився в Україні порядок похо-

вання», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

  15 березня  в Ізяславській районній газеті «Зоря Надгориння» опубліко-

вано статтю на тему: «Насильство у сім’ї – тепер кримінал», підготовлену відді-

лом «Ізяславське бюро правової допомоги». 

  15 березня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  

публікацію на тему:  «Чи змінився в Україні порядок поховання», підготовлену 

відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

 15 березня  на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” розміщено матеріали на теми: “Стягнення аліментів на пов-

нолітню дитину, що продовжує навчання” , “Додаткові витрати на дитину”, 

“Зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу", підготовлені на-

чальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-

Шатковською. 

 16 березня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опублі-

ковано статтю на тему: «Порядок прийняття спадщини та визначення додатко-

вого строку для прийняття спадщини», підготовлену відділом «Ізяславське бю-

ро правової допомоги». 

 16 березня головним спеціалістом відділу представництва Оксаною Яку-

бовською на сайті Шепетівської районної державної адміністрації опубліковано 

статтю на тему: “Як захистити своє право на відшкодування шкоди якщо Ви 

стали потерпілим від кримінального правопорушення?”. 

  16 березня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опуб-

ліковано статтю на тему: «Проведена зустріч із представниками сільських рад 

Ізяславського району», підготовлену відділом «Ізяславське бюро правової до-

помоги». 

 18 березня на офіційній сторінці телеканалу “Like TV” опубліковано ви-

ступ головного спеціаліста відділу представництва Оксани Якубовської на  те-

му: “Захист прав споживачів”. 

19  березня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук у ТОВ ТРК “Лотел-СКТБ” м. Нетішин відзнято матеріал, 
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підготовлений Нетішинським бюро правової допомоги на тему: “Роз’яснення 

щодо змін у законодавстві про стягнення аліментів!”; 

 22 березня  в Ізяславській газеті «Партнер» опубліковано статтю на тему: 

«Отримання онлайн витягів з реєстрів Міністерства юстиції України», підготов-

лену відділом «Ізяславське бюро правової допомоги». 

 22 березня  в газеті "Нетішинський вісник" № 12 опубліковано статтю на 

тему: «Зміна порядку виїзду дітей за кордон» підготовлену відділом “Нетішин-

ське бюро правової допомоги”. 

 22 березня у щотижневій газеті “Актуально для подолян” опубліковано 

статтю на тему: “Права власності не отримали, а штраф мають сплатити”, під-

готовлену Шепетівським місцевим центром з надання БВПД. 

 22 березня у щотижневій газеті “Актуально для подолян” опубліковано 

статтю на тему: “То хто кому має сплачувати аліменти?”, підготовлену Шепетів-

ським місцевим центром з надання БВПД. 

23 березня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак підготовлено та розміщено на офіційному сайті По-

лонської міської ради ОТГ в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» буклети «Маски Шоу Стоп». 

23 березня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак підготовлено та розміщено на офіційному сайті По-

лонської міської ради ОТГ в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» інформацію «Мінюст на захисті підприємців». 

23 березня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової до-

помоги» Оксаною Рибак підготовлено та розміщено на офіційному сайті По-

лонської міської ради ОТГ в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!»  інформацію щодо правових основ запобіганню та протидії домаш-

ньому насильству. 

 27 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініс-

трації  розміщено  публікацію на тему:  «Чи можна домовитись про сплату алі-

ментів без суду?», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомо-

ги». 

 27 березня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  

публікацію на тему:  «Чи можна домовитись про сплату аліментів без суду?», 

підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

30 березня головним спеціалістом відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксаною Рибак на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації в рамках правопросвітницького проекту «Я  маю право!» 

інформацію щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook 11 січня 

2018 року,  07 лютого 2018 року,  13 лютого 2018 року та 03 березня 2018 

року опубліковано успішні справи на теми: "Зарахування страхового стажу", 

"Встановлення факту батьківства", " Пенсія по втраті годувальника" та " Захист 
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прав потерпілого від кримінального правопорушення та відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди". 

 

З метою проведеня семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено  правопросвітницький захід, а саме: 

 30 березня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено лекцію для внутрішньопереміще-

них осіб на базі управління соціального захисту населення виконавчого коміте-

ту Нетішинської міської ради на тему: «Що потрібно знати про новий закон що-

до домашнього насильства. Присутнім роздано інформаційні матеріали по без-

оплатній правовій допомозі. 

 

На виконання завдання квартального плану щодо проведення семінарів, 

лекцій, бесід, спрямованих на вирішення правових проблем учасників АТО: 

21 березня начальник відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Михайло Загоруйко організував та провів семінар з членами Полонської 

районної організації учасників АТО на тему: “Порядок отримання земельних 

ділянок учасниками антитерористичної операції у приватну власність”. 

 

На виконання завдання плану щодо проведення правових тренінгів із 

особами, які шукають роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 

проведено наступні заходи: 

16 січня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська 

провела правовий тренінг з особами, які перебувають на обліку в 

Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості на тему: “Захисти свої 

права”, під час якого присутнім доведено інформацію щодо способів та засобів 

захисту прав людини, розкрито суть та зміст правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” та роздано відповідні 

інформаційні матеріали. 

16 січня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела правовий тренінг в Ізяславському районному 

центрі зайнятості з особами, що перебувають на обліку та працівниками центру 

на тему: «Зміни у законодавстві з 

питань забезпечення прав дітей», 

під час якого обговорили зміни до 

законодавства, які посилюють 

відповідальність за неналежне 

утримання та виховання дітей. 

02 лютого  начальник  відділу 

“Славутське бюро правової 

допомоги” Любов Китюшко-

Шатковська провела тренінг з 
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особами, які перебувають на обліку в Славутському міськрайонному центрі 

зайнятості на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 

присутніх ознайомлено з  видами правової допомоги, які  можна отримати у 

бюро правової допомоги,  переліком суб'єктів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, порядком звернення до бюро та порядком призначення 

адвоката, коли в цьому є потреба. Також звернено увагу присутніх на права 

зареєстрованих безробітних, можливі підстави зняття їх з реєстрації у центрі 

зайнятості. Крім того, присутніх проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, з переглядом відеороликів 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

06 березня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела правовий тренінг для безробітних, які перебувають 

на обліку  Білогірському районному центрі зайнятості  на тему: «Як захистити 

своє право на працю». 

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

Оксана Рибак провела правовий тренінг для осіб, які перебувають на обліку в 

Полонському районному центрі зайнятості, в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», на тему: «Порядок укладення договору оренди на земельну частку 

(пай)». 

29 березня  головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів правовий тренінг для осіб, які перебувають 

на обліку в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Право на 

безоплатну правову допомогу”. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

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

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

протягом першого кварталу 2018 року Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 40 виїздів 

мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 

територіальних громад,  1 виїзд до громадянки за місцем їх проживання з 

метою надання адресної правової допомоги  та забезпечено роботу 9 

дистанційних пунктів консультування в центрах зайнятості, Центрі надання 

адміністративних послуг та інших установах: 

02 січня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 

послуг м. Славути, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

03 січня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 

зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

04 січня начальником відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
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Михайлом Загоруйко проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первину правову допомогу двом громадянам. 

09 січня начальником відділу "Білогірське бюро правової допомоги" 

Юлією Піхотинською, проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

09 січня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинського міського центру 

зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

15 січня головний спеціаліст відділу 

"Білогірське бюро правової допомоги" 

Оксана Боденчук провела виїзний 

прийом громадян у Білогірському 

відділі ДВС Головного територіального 

управління юстиції, під час якого 

надано первинну правову допомогу 

двом громадянам. 

15 січня головний спеціаліст 

відділу "Ізяславське бюро правової допомоги" Зоя Гонтарук провела виїзний 

прийом громадян у Сахнівській сільській раді, під час якого надано первинну 

правову допомогу п’ятьом громадянам. 

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

Євген Хмиз здійснив виїзний прийом громадян у Ізяславській виправній колонії 

№31, під час якого жодна особа не звернулась за отриманням правової 

допомоги. 

16 січня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Яною Олексюк проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного 

центру зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одному 

громадянину. 

16 січня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян у дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу п’ятьом громадянам. 

17 січня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Яна Олексюк провела виїзний прийом громадян у Плесенській сільській раді, 

під час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

17 січня  начальник  відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Мокроволянській сільській 

раді, під час якого надано первинну правову допомогу чотирьом  громадянам. 

17 січня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у Ізяславському навчально-
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реабілітаційному центрі, під час якого надано первинну правову допомогу  двом 

громадянам. 

17 січня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у Бачманівській 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу шести 

громадянам. 

18 січня начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” Михайло 

Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Роговичі Полонської об'єднаної 

територіальної громади, під час якого жодна особа не звернулась за 

отриманням правової допомоги. 

26 січня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян в Білогірському будинку-

інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, під час якого надано  

безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам 

26 січня начальник відділу правової інформації та консультацій Святослав 

Футій провів виїзний прийом громадян у с. Мокіївці Ленковецької об'єднаної 

територіальної громади, під час якого надано первинну правову допомогу 

трьом громадянам. 

26 січня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у Плужненській сільській раді, під 

час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

26 січня начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” Михайло 

Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Буртин Понінківської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну правову 

допомогу двом громадянам. 

26 січня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у 

Ганнопільській сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу 

восьми громадянам. 

29 січня начальник відділу 

“Білогірське бюро правової 

допомоги” Юлія Піхотинська 

провела виїзний прийом громадян у 

Малоборовицькій сільській раді, під 

час якого надано первинну правову 

допомогу чотирьом  громадянам. 

29 січня начальник відділу 

“Полонське бюро правової 

допомоги” Михайло Загоруйко 

провів виїзний прийом громадян у с. Великі Каленичі Полонської об'єднаної 

територіальної громади, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

06 лютого головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Яною Олексюк проведено прийом громадян в дистанційному 
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пункті консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного 

центру зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

06 лютого начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською, проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

06 лютого головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинського міського центру 

зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

06 лютого начальником відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Михайлом Загоруйко проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості 

населення, під час якого надано первину правову допомогу двом громадянам. 

06 лютого начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

центру зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

09 лютого начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Михайло Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Онацківці Полонської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну правову 

допомогу п’ятьом громадянам. 

13 лютого начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Ямпільській селищній раді, 

під час якого надано первинну правову допомогу п’ятьом громадянам. 

13 лютого головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову 

допомогу шістьом громадянам. 

14 лютого головний спеціаліст 

відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела 

виїзний прийом громадян у 

Клубівській сільській раді, під час 

якого надано первинну правову 

допомогу трьом громадянам. 

14 лютого начальник відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у 

Старокривинській сільській раді, під час якого надано первинну правову 

допомогу шістьом громадянам. 



42 
 

14 лютого начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Новичі Судилківської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну правову 

допомогу одній особі. 

16 лютого начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Михайло Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Котюржинці 

Полонської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну 

правову допомогу трьом громадянам. 

Під час проведених виїздів мобільних консультаційних пунктів з 

працівниками та мешканцями даних закладів  проведено зустрічі, поширено 

інформаційні матеріали про роботу бюро правової допомоги та доведено до 

відома порядок звернення для отримання безоплатної правової допомоги. 

22 лютого начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Денисівській сільській раді, 

під час якого надано первинну правову допомогу п’ятьом громадянам. 

22 лютого в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у Ліщанському будинку-інтернат 

для людей похилого віку та інвалідів, під час якого надано первинну правову 

допомогу двом громадянам. 

23 лютого головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Яна Олексюк провела виїзний прийом громадян у Рилівській сільській раді, під 

час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

27 лютого головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у Лютарській 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу чотирьом 

громадянам. 

02 березня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Ямпільській спеціалізованій 

школі-інтернат, під час якого надано первинну правову допомогу трьом  

громадянам. 

05 березня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 

зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

06 березня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Яною Олексюк проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного 

центру зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

06 березня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлією Піхотинською, проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

06 березня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 



43 
 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинського міського центру 

зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

06 березня головним спеціалістом відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первину правову допомогу трьом громадянам. 

06 березня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 

послуг м. Славути, під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу 

одній особі. 

13 березня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 

під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

13 березня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська  провела виїзний прийом громадян у 

Варварівській сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу 

чотирьом особам. 

14 березня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Семенівській сільській раді, 

під час якого надано первинну правову допомогу п’ятьом громадянам. 

14 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у Берездівській 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу чотирьом  

громадянам. 

15 березня головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Яна Олексюк провела виїзний прийом громадян у Шепетівській 

спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

16 березня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Рожична Грицівської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну правову 

допомогу чотирьом громадянам. 

21 березня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною проведено виїзний прийом громадян у 

військовій частині А-1358 с. Цвітоха Славутського району, під час якого надано 

безоплатну первинну правову допомогу п’ятьом особам. 

22 березня начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Михайло Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Велика Березна 

Полонської міської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано 

первинну правову допомогу трьом громадянам. 

23 березня начальник відділу правової інформації та консультацій 



44 
 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у Корчицькій сільській раді, 

під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

23 березня в.о. начальника відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Оксана Боденчук провела виїзний прийом громадян у Коритненській сільській 

раді, під час якого надано первинну правову допомогу чотирьом громадянам. 

23 березня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у Новосільській сільській раді, під 

час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

23 березня начальник відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Михайло Загоруйко провів виїзний прийом громадян у с. Новолабунь 

Полонської об'єднаної територіальної громади, під час якого жодна особа не 

звернулась за отриманням правової допомоги. 

27 березня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у Крупецькій 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу вісьмом  

громадянам. 

28 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян у Полонському будинку-

інтернат для людей похилого віку та інвалідів, під час якого надано первинну 

правову допомогу п’ятьом громадянам. 

30 березня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у М’якотівській 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу чотирьом 

громадянам. 

В Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови 

для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

За I квартал 2018 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 80 

громадянам. 

 

[1.2] Створення системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі 

системи БПД 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи: 

 18 січня у приміщення Шепетівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги відбувся заключний практикум для адво-

катів щодо впровадження стандартів якості надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі. 
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 У навчальному семінарі взяли 

участь адвокати, які співпрацюють з 

Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. Чергове навчання 

провела кандидатка юридичних на-

ук, голова комісії з оцінювання яко-

сті, повноти та своєчасності надан-

ня адвокатами правової допомоги 

при раді адвокатів Хмельницької 

області Ольга Самбір за участю на-

чальниці відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфі-

кації її надавачів Регіонального центру Марини Кулабіної та директора Шепе-

тівського місцевого центру Володимира Бузиля. 

 Ольга Самбір акцентувала увагу адвокатів на необхідності  дотримання 

стандартів, які врегульовують питання якісного надання безоплатної вторинної 

правової допомоги і одночасно захищають адвоката у виконанні його професій-

них обов'язків. 

 В свою чергу, Марина Кулабіна звернула увагу присутніх на те, що вто-

ринна правова допомога має надаватись адвокатами в межах повноважень, ви-

значених довіреністю та дорученням. 

 Директор місцевого центру Володимир Бузиль висловив свої міркування 

щодо необхідності покращення партнерських стосунків між адвокатами та 

центром з метою забезпечення своєчасного та якісного доступу громадян до 

правосуддя. 

 Адвокати взяли активну участь у обговоренні окремих положень стандар-

тів якості та висловили свої пропозиції щодо підвищення якості надання безо-

платної правової допомоги.  

25 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль  

провів навчальний семінар з працівниками центру щодо вивчення Закону Укра-

їни «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та змін, внесених 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в процесі якого дета-

льно опрацьовано дії працівників у разі звернення до центру осіб, потерпілих 

від домашнього насильства.  

 29 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль  

провів нараду та навчальний семінар в режимі скайп-зв’язку з працівниками 

Білогірського, Ізяславського, Нетішинського, Полонського та Славутського 

бюро правової допомоги. 

 Під час наради обговорено підсумки роботи бюро правової допомоги за 

січень 2018 року та завдання на перший квартал поточного року, а також 

розглянуто питання щодо необхідності ініціювання перед райдержадміністра-

ціями, районними та міськими радами, радами об’єднаних територіальних гро-

мад пропозицій щодо розроблення та прийняття нових програм правової освіти 

населення та надання безоплатної правової допомоги. 
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 Під час навчального семінару з працівниками бюро вивчено Закон Украї-

ни «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та детально опра-

цьовано дії працівників у разі звернення до бюро осіб, потерпілих від домаш-

нього насильства. 

22 лютого начальник відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік провела навчальний 

семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру щодо вивчення 

основних положень Закону України «Про запобігання корупції». 

19 березня начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Ірина Сташук провела 

навчальний семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги щодо додаткового вивчення 

Постанови Кабінету Міністрів України №465 від 17.09.2014 року «Питання 

оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу». 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 09 листопада 2016 року №190 “Питання розвитку довідково-

інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid”, доручення 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 11 листопада 2016 

року №29-3381,  Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, відповідно до наказу Шепетівського місцевого 

центру від 17.02.2017 року №10-АГ, утворено робочу групу щодо підготовки 

правових консультацій”. 

Робочою групою, з урахуванням положень зазначеного наказу, розроблено 

консультаціЇ та здійснено інформаційне наповнення “WikiLegalAid” за темами: 

- Порядок зміни прізвища дитини її батьками; 

- Порядок встановлення (зміни) національності особи. 

Працівниками Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечується редагування та підтримка в 

актуальному стані стандартизованих юридичних консультацій, внесених в 

електронну базу “WikiLegalAid”. 

Для забезпечення онлайн-консультацій та постійних рубрик у ЗМІ, 

Шепетівським місцевим центром, на постійній основі, здійснюється надання 

консультацій з юридичних питань громадянам в режимі онлайн (на сторінці 

центру в Facebook), за допомогою скайп-зв'язку, а також в телефонному 

режимі. За I квартал 2018 року центром надано 97  консультацій по телефону, 

які були зареєстровані в Журналі реєстру консультацій. 
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[1.3] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 

 

На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 

директором Центру взято участь у 2 засіданнях щодо розгляду актуальних 

питань діяльності. 

12 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль  у 

режимі скайп-зв’язку взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. 

На засіданні керівної ради розглянуті питання: 

1. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги у Хмельницькій області за 2018 рік. 

2. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Хмельницькій області за 2018 рік. 

Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 

в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції щодо 

рішень із зазначених питань. 

19-20 березня директор Шепе-

тівського місцевого центру Володимир     

Бузиль  взяв участь у робочій зустрічі з 

огляду перспектив поточної діяльності 

місцевих центрів  з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги, яка 

відбулась у м. Києві. 

Учасники зустрічі поділились 

успішним досвідом роботи в регіонах, 

працювали над формуванням напрям-

ків розвитку місцевих центрів з надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги та обговорювали шляхи вирішен-

ня поточних проблем та викликів, які постають перед системою надання БПД. 

30 березня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль  

у режимі скайп-зв’язку взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. 

На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за І квартал 2018 року. 

2. Обговорення результатів засідання колегії Міністерства юстиції 

України, яке відбулося 29 березня 2018 року. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 

між ними: 

16 березня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся семінар з адвокатами, залученими до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

У семінарі взяли участь директор Шепетівського місцевого центру 

Володимир Бузиль, начальник відділу організації надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина 

Поліщук, а також адвокати, які надають послуги в системі безоплатної правової 

допомоги. 

Марина Поліщук розповіла адвокатам про стандарти якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних 

справах, який нещодавно схвалила Рада адвокатів України. Вона наголосила, що 

впровадження стандартів якості у цивільних та адміністративних справах у 

роботу адвокатів дозволить врегулювати правові відносини адвокатів з 

клієнтами щодо якості правових послуг. 

Зі станом виконання доручень для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільних та адміністративних справах адвокатів 

ознайомив Володимир Бузиль. Директор місцевого центру акцентував увагу 

присутніх на необхідності забезпечувати права клієнтів на отримання якісної 

вторинної правової допомоги. 

Марина Поліщук розповіла про особливості розрахунку винагороди за 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування витрат 

адвокатів. 

Семінар відбувся у формі вільного обміну думками, де всі учасники мали 

можливість висловити свої пропозиції щодо покращення взаємодії та співпраці 

адвокатів з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання БПД та впровадження новітніх інформаційних 

технологій. 

 

З метою автоматизації бізнес-процесів в системі БПД 12 березня 2018 

року Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснено придбання ліцензійного програмного 

забезпеченням «M.E.DOC IS» для автоматизації бізнес-процесів в системі БПД, 

в тому числі бюджетного та фінансового управління. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 1 січня по 31 березня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, зареєстровано 2100 звернень клієнтів, що на 413 осіб більше ніж 

за аналогічний період минулого року (1687 звернень) та на 111 звернень більше 

ніж за минулий квартал. Для 1849 громадян надано первинну правову допомогу, 

а 251 громадянину подали звернення про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що більше  на 67 осіб ніж за 4 квартал 2017 року та на 72 

особи більше ніж за аналогічний період минулого року. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

198 рішень про надання БВПД, що на 28 рішень більше ніж за минулий квартал. 

На виконання зазначених рішень видано 89 доручень адвокатам та 111 - 

штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та 

представництва інтересів клієнтів у суді. По 8 письмовим зверненням  у наданні 

БВПД відмовлено. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 
№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстро

ваних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про надання 

БВПД 

Кількість 

перена-

правлень 

до інших 

провай-

дерів БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

444 327 117 0 

2 Відділ «Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

302 281 21 0 

3 Відділ «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

465 409 56 0 

4 Відділ 

«Нетішинське бюро 

правової допомоги» 

277 254 23 0 

5 Відділ «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

275 265 10 0 

6 Відділ «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

337 313 24 0 

 Разом по МЦ 210

0 

1849 251 0 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 



50 
 

сімейного 402 (19,14 %), іншого цивільного  332 (15,81 %), з питань виконання 

судових рішень 266 (12,67 %), соціального забезпечення 231 (11,00 %), 

спадкового 200 (9,52 %),  земельного 140 (6,67 %), з інших питань 129 (6,14 %),  

трудового 105 (5,00 %), адміністративного 101 (4,81 %), житлового 96 (4,57 %),  

договірного 91 (4,33 %), медичного  6 (0,29 %) та з неправових питань 1 (0,05 

%). 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

адміністративн

ого

4,81%

договірного

4,33%

житлового

4,57%

земельного

6,67%

спадкового

9,52%

соціального 

забезпечення

11,00%

з питань 

виконання 

судових рішень

12,67%

іншого 

цивільного

15,81%

з інших питань

6,14%

трудового

5,00%

медичного

0,29%

з неправових 

питань

0,05%

сімейного

19,14%

 
Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років —  1012 

(48,19 %); понад 60 років —  629 (29,95 %);  від 18 до 35 років — 456 (21,71 %); 

до 18 років — 3 (0,14 %). 

Більшість звернень від клієнтів (2100) надійшло від жінок 1372 — 

звернень (65 %), від чоловіків —  728 (35 %). 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від осіб 

(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) - 160  ( 80,81 %),  інвалідів -  27  (13,64 %), ветеранів війни -   9     

(4,55 %), внутрішньо переміщених осіб –  2 (1,01 %). 

 

 

Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 

років

21,71%

понад 60 років

29,95%

від 35 до 60 

років

48,19%

до 18 років

0,14%

 
 

Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
 

чоловіки

35%

жінки

65%

 
 

 

 

Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які 

мають право на отримання БПД 
 

 

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

період: 

● здійснено 40 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  9 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 170 особи, в тому числі 130 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 40 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 24 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 241 акт надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 172 правопросвітницьких заходи. 

● розміщено у ЗМІ 114 інформаційних  матеріалів з питань надання 

БВПД. 

● надано 80 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

● укладено 18 контрактів з адвокатами, що внесені до Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі.  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 

внутрішньопере

міщених осіб

1,01%

інвалідів

13,64%

особи, 

середньомісячн

ий дохід яких, 

не перевищує 

двох розмірів 

прожиткового 

мінімуму

80,81%

ветеранів війни

4,55%
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в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменуван

ня МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

-них 

сервісів 

МЮ 

1 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 

40/130 9/40 24 172 80 

2 Відділ 

«Білогірське 

бюро 

правової 

допомоги» 

8/34 1/7 8 30 11 

3 Відділ 

«Ізяславське 

бюро 

правової 

допомоги» 

9/26 1/13 2 18 11 

4 Відділ 

«Нетішинськ

е бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 1/5 1 26 18 

5 Відділ 

«Полонське 

бюро 

правової 

допомоги» 

7/14 1/7 1 27 14 

6 Відділ 

«Славутське 

бюро 

правової 

допомоги» 

7/41 2/5 7 33 18 

 

Директор                   В. Бузиль 


