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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану 
діяльності на 2019 рік  
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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 2019 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було проведено 12 правопросвітницьких заходів у навчальних 
загальноосвітніх закладах, зокрема: 

17 січня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги (надалі – інтеграторка)Юлія 
Школьнік провела навчальні семінари з учнями 6-9 класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. М. Островського на теми: “Стоп 
булінг” та “Протидія насильству в сім'ї”, в процесі яких розповіла про види 
відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо обов'язків 
неповнолітніх. 

24 січня інтеграторка Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з 
учнями 6-10 класів Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області 
на теми: “Стоп булінг”, “Протидія насильству в сім'ї”, в процесі яких розповіла 
про види відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо 
обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано щодо законодавства 
України про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права 
дитини. 

12 лютого начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар з 
учнями Білогірського ліцею ім. І.О. Ткачука 
на тему: “Запобігання насильству в сім’ї  та 
злочинності серед неповнолітніх", а також, 
проінформувала про правопросвітницький 
проект“Я МАЮ ПРАВО!”. 

18 лютого начальницею відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено семінар з учнями 8-В класу Нетішинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 на тему: “Права людини. Де вони 
починаються?”. Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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22 лютого заступниця начальника відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук провела семінар з учнями Ямпільської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи- інтернату Білогірського району  на 
тему: “Виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту”.   

28 лютого інтеграторка Юлія Школьнік провела тематичну зустріч з 
студентами Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ на тему: “Як 
реалізувати своє виборче право”, під час якої розповіла аудиторії, як перевірити 
наявність своїх даних у Державному реєстрі виборців та дізнатися адресу своєї 
виборчої дільниці, а також про найбільш поширені виборчі порушення, зокрема 
прямий і непрямий підкуп виборців, та пояснила, яка відповідальність очікує на 
порушників, зокрема й на самих виборців. 

01 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями Варварівської гімназії 
на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”. Також, присутніх було 
проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

11 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями Берездівського ліцею 
на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”. Також, присутніх було 
проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 
 13  березня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар з учнями 9-В класу Нетішинської 
НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. та ліцей” на тему: “Булінг”. Присутнім 
надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

18 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 4 на тему: 
“Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх, 
їх права та обов’язки”. В рамках правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!” учнів проінформовано щодо дії Закону України “Про запобігання та 
протидію домашньому насильству” та висвітлено основні його положення. 

21 березня заступник начальника 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Євген Хмиз провів в М'якотівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст. семінар для 
учнів 9 класу на тему: «Булінг» під час якого 
розповів про негативні наслідки такого 

явища та відповідальність за прояви цькування та насильства у школі. 
22 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук провела в Новосільській ЗОШ І-ІІІ ст. лекцію  
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для учнів 7, 8 класів на тему: «Булінг» під час якого розповів про негативні 
наслідки такого явища та відповідальність за  прояви цкування та насильства у 
школі. 

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 
проведено 18 правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості, зокрема: 

08 січня інтеграторка Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості. Під час семінару до відома 
присутніх було доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги та проінформовано про дію проекту Міністерства юстиції України “Я 
маю право!”. 

08 січня начальниця  відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Практика 
застосування законодавства про стягнення аліментів”. Також, розповіла про 
правопросвітницький  проект  «Я МАЮ ПРАВО!». 
 15 січня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 
тему: “Права людини та громадянина”. Присутнім надані інформаційні 
матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю 
право!”. 
 15 січня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар для осіб, які перебувають на 
обліку у Славутській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого присутнім була доведена інформація про безоплатну 
правову допомогу, надання первинної та вторинної правової допомоги,  доступ 
до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. Також, присутніх було 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

 17 січня в.о. начальника відділу 
“Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, на тему: “Порядок 
укладення трудового договору”. 

22 січня головний спеціаліст відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук, спільно з представником 
Ізяславського районного центру зайнятості провели лекцію  для осіб, які 
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перебувають на обліку в Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: 
«Відпустка: її види та порядок оформлення». 

05 лютого начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Білогірській  районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості: 
“Виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту”.  Також, розповіла 
про правопросвітницький  проект  «Я МАЮ ПРАВО!». 

05 лютого в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему: 
“Уточнення персональних даних виборців”.   

 05 лютого інтеграторка Юлія 
Школьнік провела тематичну зустріч з 
особами, які перебувають на обліку в 
Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості 
на тему: “Огляд законодавства про вибори 
Президента України”, під час якої  розповіла 
присутнім про виборчі права громадян та 
способи їх здійснення і захисту; перелік 

документів, які необхідно брати громадянам з собою на дільницю та про 
процедуру перевірки включення до державного реєстру виборців, зміни місця 
голосування. 

Також, до відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до 
безоплатної правової допомоги та проінформовано про дію проекту 
Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

05 лютого головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв в рамках інформаційної кампанії “Я маю право 
голосу!” провів семінар, організований для осіб, які перебувають на обліку в 
Нетішинській міській філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 
тему: “Огляд законодавства про вибори Президента України”. Присутнім 
надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

08 лютого начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Любов 
Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі 
організованого  Славутською міськрайонною 
філією Хмельницького обласного центру 
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. Крім того,  проведено огляд законодавства про вибори Президента 
України. 
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12 лютого головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук, спільно із представником Ізяславського районного 
центру зайнятості провели тематичну зустріч з особами, які перебувають на 
обліку в Ізяславському районному центрі зайнятості, в ході якої розповіли про  
новели виборчого законодавства, захист мешканцями району своїх виборчих 
прав та їх відновлення у випадку порушення. 

05 березня  головний спеціаліст відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Максим Дмітрієв в рамках інформаційної 
кампанії “Я маю право голосу!” провів 
семінар, організований для осіб, які 
перебувають на обліку в Нетішинській міській 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: “Огляд законодавства про 
вибори Президента України”. Присутнім 

надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 
 05 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованого  
Славутською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 
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,  огляд законодавства про вибори Президента України. 
 05 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах взяла участь у семінарі “Легальна зайнятість” 
організованому для безробітних, які перебувають на обліку в Білогірській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості спрямованого на 
запобігання безробіттю. Також, розповіла про правопросвітницький  проект  “Я 
МАЮ ПРАВО!”.   
 05 березня інтеграторка Юлія Школьнік надання провела тематичну 
зустріч з особами, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Огляд 
законодавства про вибори Президента України”, під час якої розказала про 
виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту; перелік документів, 
які необхідно брати громадянам з собою на дільницю та про процедуру 
перевірки включення до державного реєстру виборців, зміни місця голосування. 
 05 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, на тему: “Уточнення 
персональних даних виборців” в рамках 
інформаційної компанії “Я МАЮ ПРАВО 
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ГОЛОСУ!”. 
25 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги Зоя Гонтарук в приміщенні Ізяславського районного центру 
зайнятості провели тематичну зустріч із внутрішньо-переміщеними особами, 
які перебувають на обліку як безробітні в Ізяславській філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості в рамка проекту «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ»  з 
метою формування правової свідомості і правової культури в нашому 
суспільстві з питань виборчого законодавства, захисту мешканцями району 
своїх виборчих прав та їх відновлення у випадку порушення. 

 
 З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 
слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 4 
правопросвітницьких заходи, зокрема: 

31 січня інтеграторка Юлія Школьнік  провела навчальний семінар для 
працівників та осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській територіальній 
первинній організації УТОС на тему: “Порядок вирішення правових проблем 
осіб з вадами слуху”, під час якого розповіла про способи вирішення правових 
проблем, зокрема, було проінформовано про послуги, які надає Шепетівський 
місцевий центр з надання БВПД, порядок їх отримання, орієнтовний перелік 
документів, який необхідно подати до центру для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 

Також, з метою реалізації інформаційної кампанії “Я маю право голосу” 
присутнім роз'яснено виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту 
та дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!” 
14 лютого в.о. начальника відділу 

“Полонське бюро правової допомоги” Оксана 
Рибак, в рамках інформаційної компанії «Я 
МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» провела семінар з 
працівниками  та особами, які перебувають на 
обліку в Полонському відділенні Шепетівської 
територіальної первинної організації УТОС,  
на тему: “Виборчі права громадян з 
обмеженими фізичними можливостями”. 

07 березня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги“ 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з головою Галиною Лимарєвою 
та членами громадської організації “Дакжест” (УТОС)  на тему: “Право особи з 
вадами слуху на безоплатну правову допомогу”, під час якого розповіла про 
право на безоплатну правову допомогу. 
 15 березня з метою формування правової свідомості і правової культури в 
нашому суспільстві з питань виборчого законодавства, захисту мешканцями 
району своїх виборчих прав та їх відновлення у випадку порушення заступник 
начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” Євген Хмиз провів 
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тематичну зустріч для членів  районній первинній організації “УТОС” на тему: 
“Я маю право обирати”. 
 

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 було 
проведено 29 правопросвітницьких заходів, а саме:  

15 січня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук  провела круглий стіл з працівниками Служби в справах дітей 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради, де обговорили питання, що 
стосувалися проблем малозабезпечених сімей. Присутнім надані інформаційні 
матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю 
право!”. 

17 січня інтеграторка Юлія Школьнік провела інформаційний семінар з 
педагогічним колективом школи, в ході якого розповіла про порядок отримання 
безоплатної правової допомоги та щодо дії Закону України “Про запобігання та 
протидію домашньому насильству”, а також проінформовано про дію 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та передано відповідні 
інформаційні матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в приміщені 
школи. 

19 січня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками с. Мокроволя  Білогірської 
об’єднаної територіальної громади, спрямований на роз'яснення змісту 
ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та 
пенсійного забезпечення.     

23 січня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська  провела інформаційний семінар з посадовими 
особами Плесенської сільської ради, в процесі якого ознайомила присутніх з 
функціонуванням системи надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
Україні,а також з роботою місцевого центру, переліком послуг та порядком їх 
отримання. По закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні 
матеріали. 

24 січня начальниця 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.     

 24 січня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік  
провела інформаційний семінар з педагогічним колективом Шепетівської 
спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів Хмельницької області, в ході якого розповіла про 
порядок отримання безоплатної правової допомоги та щодо дії закону “Про 
запобігання та протидію домашньому насильству”, проінформовано про дію 
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правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та передано відповідні 
інформаційні матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в приміщені 
школи. 

31 січня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська провела тематичну зустріч  з працівниками та проживаючими  
у Білогірському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів на 
тему: “Виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту”.     

31 січня директор центру Володимир Бузиль в режимі Skype зв'язку 
провів тренінг з працівниками центру та бюро правової допомоги на тему: 
“Порядок участі та забезпечення виборів Президента України у 2019 році”, під 
час якого розповів про порядок перевірки включення до Державного реєстру 
виборців і списків виборців на виборчих дільницях, зміни місця голосування та 
право на оскарження порушень виборчих прав. Також, акцентував увагу на 
необхідності проведення таких занять для громадян, яким лише виповнилося 18 
років, і які вперше здійснюватимуть свій вибір та для внутрішньо переміщених 

осіб. 
05 лютого начальником відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено круглий стіл з 
працівниками служби у справах дітей 
виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради на тему: “Як реалізувати своє виборче 
право”. Присутнім надані інформаційні 
матеріали, щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 
07 лютого інтеграторка Юлія Школьнік  взяла участь у засіданні 

районної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми, під час якого розповіла про систему соціальних  і спеціальних заходів, 
спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють  вчиненню  насильства  в  
сім'ї.    

07 лютого інтеграторка Юлія Школьнік  взяла участь у засіданні міської 
Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, під час 
якого розповіла про порядок притягнення до відповідальності осіб,  винних  у 
вчиненні насильства в сім'ї, медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 
сім'ї. 

08 лютого начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками та громадою Денисівської 
сільської ради на тему: “Виборчі права громадян та способи їх здійснення і 
захисту”.  Також, розповіла про правопросвітницький  проект  «Я МАЮ 
ПРАВО!».   
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14 лютого в.о. начальника відділу "Полонське бюро правової допомоги" 
Оксана Рибак в рамках інформаційної компанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» 
провела засідання круглого столу для працівників апарату Полонської 
райдержадміністрації на тему: "Огляд законодавства про вибори Президента 
України". 

15 лютого відбулося засідання колегії відділу освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму Шепетівської райдержадміністрації за участю керівників 
закладів освіти району та начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік, 
під час якої  розглянули ряд важливих питань  про стан роботи закладів освіти 
щодо попередження булінгу, суїцидальної поведінки та інших негативних 
проявів в освітньому середовищі. Юлія Школьнік, під час колегії розповіла про 
систему соціальних  і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і 
умов, які сприяють  вчиненню  насильства  в  сім'ї,  а також про дію Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)”, яким внесено зміни в частині відповідальності 
всіх учасників булінгу та накладення штрафу або громадські роботи за 
вчинення протиправних дій (булінгу). 
 15 лютого в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела засідання круглого столу з працівниками Полонського 
ДНЗ № 2 «Веселка», в ході якого порушені питання ключових реформ у сфері 
соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, а також в рамках інформаційної 
компанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» висвітлено виборчі права громадян та 
способи їх здійснення і захисту у чергових виборах Президента України.   

18 лютого інтеграторка Юлія Школьнік взяла участь у семінарі для 
фахівців соціальної роботи та спеціалістів ОТГ, які надають соціальні послуги 
сім'ям з дітьми та молоді, під час якого розповіла про протидію насильства в 
сім'ї,  порядок притягнення до відповідальності осіб,  винних  у вчиненні 
насильства в сім'ї. Також, до присутніх доведено інформацію про порядок 
перевірки себе у списку виборці, порядку голосування та відповідальність за 
порушення виборчого законодавства. 

19 лютого в Шепетівському відділі поліції відбувся тренінг на тему: 
“Впровадження Національного плану дій Резолюції РБ ООН 1325 (Жінки, мир, 
безпека)”, в якому взяли участь посадові особи органів місцевого 
самоврядування, працівники структурних підрозділів Шепетівської, 
Полонської, Славутської райдержадміністрацій, виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради, поліції та представник від Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Якубовська. 
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 З метою оновлення обласної програми підтримки сім'ї, внутрішньо 
переміщених осіб, учасників АТО, запобігання домашньому насильству були 
сформовані групи, кожна з яких розробляла механізм, порядок та шляхи 
вирішення актуальних проблем, а також порядок моніторингу випадків, які 
негативно впливають на розвиток суспільства. 

22 лютого  начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками управління соціального 
захисту населення  спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у 
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення.     

01 березня  начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками  Коритненської сільської 
ради  та громадою сільської ради, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та 
інформаційної кампанії “Я маю право голосу”, які покликанні підвищити рівень 
знань українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості 
громадян та спроможності громад захищати свої права та виступила з темою: 
«Виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту». 
 01 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з педагогічним  колективом 
Варварівської гімназії  на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під 
час якого розповіла про  надання безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги. Також, присутніх було проінформовано про правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

11 березня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з  колективом Берездівської ОТГ  
на теми: “Право на безоплатну правову допомогу”, “Як реалізувати своє 
виборче право”. Також, присутніх було проінформовано про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та 

інші матеріали. 
15 березня начальник  відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  Любов 
Китюшко-Шатковська провела семінар з  
колективом Старокривинської сільської ради  
на теми: “Право на безоплатну правову 
допомогу” та “Як реалізувати своє виборче 
право”. Також, присутніх було проінформовано 
про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші 

матеріали. 
 15 березня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук  в рамках інформаційної кампанії “Я маю право голосу!” 
провела тематичну зустріч з відвідувачами та працівниками ЦНАПу на тему: 
“Як перевірити себе у списках виборців”. Відвідувачам надані інформаційні 
матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю 
право!”. 
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15 березня головний спеціаліст відділу Тетяна Бульбах, провела семінар з 
працівниками Семенівської сільської ради та громадою сільської ради,  в рамках 
проекту “Я маю право” та інформаційної кампанії “Я маю право голосу”, які 
покликанні підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 
життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої 
права та виступила з темою: «Виборчі права громадян та способи їх здійснення 
і захисту». 

18 березня начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  Любов 
Китюшко-Шатковська провела семінар з  
колективом Крупецької ОТГ  на теми: “Право 
на безоплатну правову допомогу” та “Як 
реалізувати своє виборче право”. Також, 
присутніх було проінформовано про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші 

матеріали. 
18 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела з працівниками Старокривинської 
сільської ради на тему “Право на безоплатну правову допомогу”. Також, 
присутніх було проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

22 березня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв в рамках інформаційної кампанії “Я маю право 
голосу!” провів тематичну зустріч з відвідувачами та працівниками ЦНАПу на 
тему: “Як перевірити себе у списках виборців”. 

22 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз здійснив робочу зустріч із працівниками 
Ізяславської районної центральної лікарні з питань співпраці у забезпеченні 
прав громадян району. 

22 березня відбулось позачергове засідання сесії Шепетівської районної 
ради, на якій, зокрема, було розглянуто питання прийняття Програми. В 
засіданні взяли участь голови районної ради та районної державної 
адміністрації, депутати, начальники управлінь, відділів райдержадміністрації і 
виконавчого апарату районної ради, селищний та сільські голови ОТГ, сільські 
голови району, керівники підприємств, установ, організацій. 
 Презентував проект зазначеної Програми директор Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бузиль. У своєму виступі він обґрунтував необхідність її 
прийняття з метою покращення надання безоплатної правової допомоги 
населенню Шепетівського району, розповів депутатам та  присутнім про 
систему безоплатної правової допомоги в Україні та діяльність Шепетівського 
місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги. 
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 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 було проведено заходи, а саме: 

15 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела семінар для учасників АТО, спрямований для вирішення 
правових проблем, що стосуються їх прав та соціально-правових гарантій. 

26 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз провів робочу зустріч із керівником  громадської 
організації «Ізяславської районної спілки воїнів-учасників АТО» з питань 
забезпечення прав учасників бойових дій. 

 
З метою  проведення робочої зустрічі з начальником установи виконання 

покарань у Хмельницькій області:  
11 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  Євген Хмиз спільно із представниками Ізяславського районного 
сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області з 
метою формування правової свідомості і правової культури в нашому 
суспільстві з питань виборчого законодавства, захисту мешканцями району 
своїх виборчих прав та їх відновлення у випадку порушення провели тематичну 
зустріч із громадянами, які перебувають на обліку як засуджені до покарання, не 
пов'язаного із позбавленням волі. 

 
  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 6 навчальних семінарів з представниками органів 
місцевого самоврядування, які були передбачені у квартальному Плані роботи 
на I квартал 2019 року та інші заходи, які працівниками були виконанні 
позапланово, а саме: 

29 січня начальником відділу “Нетішинське 
бюро правової допомоги” Світланою Бащук 
проведено навчальний семінар з посадовими 
особами Нетішинської міської ради, щодо 
створення ними спеціалізованих установ з надання 
БПД та налагодження подальшої співпраці. 
 

22 лютого начальниця відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковська провела семінар з працівниками 
Ганнопільської ОТГ на теми: “Право на безоплатну 
правову допомогу”, “Як реалізувати своє виборче 
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право” та “Спеціалізовані установи з надання безоплатної правової допомоги  в 
органах місцевого самоврядування”. 
 14 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах в рамках проведення правопросвітницьких заходів 
спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення,  провела  на базі 
служби у справах дітей  Білогірської районної державної адміністрації семінар з 
працівниками служби  на тему: “Ключові реформи  у сфері соціального захисту, 
освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення”, у ході  семінару також 
було наголошено 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. 
 14 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак в рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу!» провела 
навчальний семінар з представниками Полонської районної ради на тему: 
“Огляд законодавства про вибори Президента України”. 
 22 березня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак в рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу!» провела 
семінар для працівників Понінківської селищної ради ОТГ Полонського району 
на тему «Огляд законодавства про вибори Президента України». 

28 березня заступник начальника  відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз провів робочу зустріч із секретарем Лютарської 
сільської ради Ізяславського району Риженковою Наталією Володимирівною під 
час якої обговорили питання співпраці в наданні безоплатної правової допомоги 
жителям даного і сусідніх сіл, та дотримання прав та свобод людини і 
громадянина та співпраці у реалізації Всеукраїнського проекту «Маю Право». 

 
 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: 

26 лютого начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук  провела робочу зустріч із заступником міського голови 
Нетішинської міської ради  Ольгою Бобіною з питання виділення субвенції з 
місцевого бюджету для впровадження  інформаційних технологій в бюро 
правової допомоги задля спрощення доступу осіб з інвалідністю зі слуху до 
безоплатної правової допомоги. 
 27 лютого начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська, з метою надання методичної допомоги представникам юридичних 
служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини,   провела робочу 
зустріч з в.о. начальника юридичного відділу Білогірської районної ради 
Віталієм Мазуром, під час якої було повідомлено про дію проекту Міністерства 
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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. За результатами робочої зустрічі 
досягнуто домовленості про співпрацю та проведення спільних заходів 
спрямованих на захист прав людини. 

14 березня з метою надання методичної допомоги представникам 
юридичних служб органів  державної влади та ОМС з питань прав людини,   
провела семінар з працівниками юридичного відділу Білогірської селищної 
ради на тему: ”Ключові реформи  у сфері соціального захисту, освіти, охорони 
здоров’я та пенсійного забезпечення” під час якого було повідомлено 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. 
 29 березня в.о. начальника відділу  “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак, з метою надання методичної допомоги представникам 
юридичних служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини,   
провела робочу зустріч з начальником юридичного відділу Полонської міської 
ради ОТГ, під час якої було повідомлено 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. За результатами робочої зустрічі 
досягнуто домовленості про співпрацю та проведення спільних заходів 
спрямованих на захист прав людини. 
 З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 
мережі параюристів та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення 
консультування громадян відповідних територіальних громад проведено  робочі 
зустрічі та наради з сільськими головами та головами територіальних громад, 
які були передбачені у квартальному Плані роботи на I квартал 2019 року та 
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

15 січня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з заступником начальника 
управління соціального захисту населення Славутської районної державної 
адміністрації Катериною Миколайчук,  в ході якої обговорено питання надання 
безоплатної правової допомоги, в тому числі надання безоплатної правової 
допомоги громадянам похилого віку та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

15 січня в.о. начальника  відділу  "Ізяславське бюро правової допомоги" 
Євген Хмиз провів робочу зустріч із працівниками Ізяславського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, з 
питань співпраці в наданні правової допомоги особам, що відбувають 
покарання, не пов’язане із позбавленням волі. 
 15 січня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. 
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19 січня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з старостою с. Мокроволя 
Білогірської ОТГ Сергієм Козловським, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям с. 
Ставищани. 

23 січня головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено робочу зустріч з секретарем 
Плесенської сільської ради Людмилою Ємець, в ході якої  обговорено питання 
співпраці щодо поширення інформації про безоплатну правову допомогу 
жителям села, проінформовано про дію проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, передано 
плакати та інформаційні буклети для розміщення в приміщенні сільської ради.
   24 січня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з головою Малоборовицької сільської ради 
Миколою Мінькевичем, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям Малоборовицької 
сільської ради. 

30 січня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги»   
Євген Хмиз провів робочу зустріч з секретарем Сахнівської сільської ради 
Ізяславського району Ніною Таратасюк, щодо співпраці в забезпеченні доступу 
до правової допомоги громадянам. 

31 січня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук здійснила робочу зустріч з секретарем Плужненської 
сільської ради Ізяславського району Любов  Семенишиною, щодо співпраці в 
забезпеченні доступу до правової допомоги громадянам. 

05 лютого начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.  

08  лютого начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела робочу зустріч з головою Денисівської сільської 
ради  Олександром Побережнюком, під час якої обговорили питання співпраці 
щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям Денисівської 
сільської ради. 

15 лютого начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головним бухгалтером 
Бачманівської сільської ради членом ліквідаційної комісії Улашанівської  
об'єднаної територіальної громади  Іриною Дигодюк, в процесі якої обговорено 
питання надання правової допомоги жителям громади та щодо 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто 
домовленості про співпрацю. 

15 лютого головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено робочу зустріч з старостою 
Новичівської сільської ради Людмилою Охрімець, в ході якої обговорені 
питання співпраці щодо поширення інформації про безоплатну правову 
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допомогу жителям села, проінформовано про дію правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.  

18 лютого в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Великоберезнянського  
старостинського округу Полонської ОТГ Ніною Дончук, в ході якої обговорено 
питання послуг, які надаються в системі безоплатної правової допомоги, про 
діяльність Полонського бюро правової допомоги, а також висвітлено основні 
завдання правопросвітницької компанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!». 
 20 лютого начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з секретарем Славутської 
міської ради Світланою Медведєвою, на якій обговорено питання виділення 
субвенцій з місцевих бюджетів або в рамках діючих (або які плануються до 
затвердження) місцевих програм з надання безоплатної правової допомоги для 
впровадження сучасних інформаційних технологій задля спрощення доступу 

осіб з інвалідністю зі слуху до безоплатної правової 
допомоги. 

20 лютого в.о. начальника відділу «Полонське 
бюро правової допомоги» Оксана Рибак провела 
робочу зустріч з заступником міського голови з 
фінансових, економічних питань, питань 
інвестиційної політики, підприємництва, 
регуляторної політики, торгівлі, транспорту та 
зв'язку Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади Наталією Гогоц щодо 
виділення субвенції з місцевого бюджету в рамках 
діючої програми з надання БПД для впровадження 
інформаційних технологій задля спрощення доступу 
осіб з інвалідністю зі слуху до безоплатної правової 

допомоги. 
 22 лютого заступник начальника відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук провела  робочу зустріч  з Василем Кордонцем, під 
час якої обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги жителям Ямпільської громади. 

 22 лютого начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  Любов 
Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч 
з головою Ганнопільської ОТГ Маргаритою 
Медведюк, в процесі якої обговорено питання 
надання  правової допомоги жителям громади 
та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто 
домовленості про співпрацю. 
 26 лютого заступник начальника відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги»  Євген Хмиз здійснив робочу зустріч з 
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секретарем М’якотівської сільської ради Світланою Лукащук, під час якої 
розглянули порядок співпраці в забезпеченні доступу до правової допомоги 
громадян. 
 27 лютого начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук  прийняла участь у черговому засіданні координаційної ради з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, на порядку дня якого основним 
питанням було попередження насильства у всіх його проявах. 

 27 лютого інтеграторка Юлія 
Школьнік провела робочу зустріч із 
заступником Шепетівського міського 
голови Наталією Стасюк, під час якої  
розглянули питання виділення субвенцій з 
місцевого бюджету в рамках Програми з 
правової освіти населення та безоплатної 
правової допомоги жителям м. Шепетівка 

на 2019-2021 роки, яка знаходиться на розгляді в Шепетівській міській раді, для 
впровадження сучасних інформаційних технологій задля спрощення доступу 
осіб з інвалідністю зі слуху до БПД. 

 28 лютого головний спеціаліст 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги»   Зоя Гонтарук здійснила робочу 
зустріч із секретарем Клубівської сільської 
ради Ізяславського району Ларисою 
Макарчук та працівниками,  під час якої 
розглянули порядок співпраці в 
забезпеченні доступу до правової допомоги 
громадян. 
 01 березня начальниця відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  Любов Китюшко-Шатковська провела 
робочу зустріч з в.о. старости с.Варварівка Славутської ОТГ Василем 
Конченко, в процесі якої обговорено питання надання правової допомоги 
жителям села та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в 
процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 
 
 01 березня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела  робочу зустріч  з  головою Коритненської сільської 
ради Віталієм Оліхом, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям Коритненської  
сільської ради. 
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 01 березня начальник  відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела 
робочу зустріч з директором Варварівської 
гімназії Любов Мартинюк, в процесі якої 
обговорено питання надання  правової 
допомоги  та щодо правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
 04 березня інтеграторка Юлія 

Школьнік провела робочу зустріч з Судилківською сільською головою Тетяною 
Котик, під час якої обговорити питання щодо прийняття Судилківською 
сільською радою Програми правової освіти населення та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Судилківської ОТГ на 2019-2021 роки. 

04 березня інтеграторка Юлія Школьнік провела тематичну зустріч з 
працівниками Судилківської ОТГ на тему: “Як реалізувати своє виборче право”, 
під час якої розповіла присутнім, як перевірити наявність своїх даних у 
Державному реєстрі виборців та дізнатися адресу своєї виборчої дільниці, а 
також про найбільш поширені виборчі порушення, зокрема прямий і непрямий 
підкуп виборців, та пояснила, яка відповідальність очікує на порушників, 
зокрема й на самих виборців. 
 05 березня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. Присутнім 
надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

 05 березня  головний спеціаліст відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги»   Зоя 
Гонтарук здійснила робочу зустріч із 
начальником відділу ДРАЦС в Ізяславському 
районі Іриною Патратій та представником 
Ізяславського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області Вадимом Левченком з 
питань координації в забезпеченні прав та 

свобод жителів району. 
 11 березня  начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з заступником голови 
Берездівської ОТГ Євгенією Загоруйко, в процесі якої обговорено питання 
надання  правової допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про 
співпрацю. 
 11 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором 
Берездівського ліцею Миколою Матусець, в процесі якої обговорено питання 
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надання  правової допомоги   та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

11 березня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
взяв участь у робочій зустрічі з директором Координаційного центру з надання 
правової допомоги Олексієм Бонюком, яка відбулася у приміщенні 
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. В процесі робочої зустрічі Володимир Бузиль взяв участь в 
обговоренні актуальних питань діяльності системи безоплатної правової 
допомоги та шляхів її реформування. 
 15 березня  головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах  провела  робочу зустріч  з  головою Семенівської 
сільської ради  Наталією Юзвик,  під час якої обговорили питання співпраці 
щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям Семенівської  
сільської ради. 
 15 березня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою 
Старокривинської сільської ради  в процесі якої обговорено питання надання  
правової допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 
 18 березня інтеграторка Юлія Школьнік провела  робочу зустріч з 
юрисконсультом Грицівської ОТГ Василем Столярчуком, під час якої 
обговорити питання щодо прийняття Грицівською селищною радою Програми 
правової освіти населення та надання безоплатної правової допомоги 
населенню Грицівської ОТГ на 2019-2021 роки. 
 18 березня  начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою Крупецької 
ОТГ Валерієм Михалюком, в процесі якої обговорено питання надання  
правової допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю.  

18 березня інтеграторка Юлія Школьнік 
провела тематичну зустріч з працівниками 
Грицівської ОТГ на тему: “Як реалізувати своє 
виборче право”, під час якої розповіла 
присутнім, як перевірити наявність своїх даних 
у Державному реєстрі виборців та дізнатися 
адресу своєї виборчої дільниці, а також про 
найбільш поширені виборчі порушення, зокрема 

прямий і непрямий підкуп виборців, та пояснила, яка відповідальність очікує на 
порушників, зокрема й на самих виборців. 

 
 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. 



21 
 

Протягом І кварталу 2019 року працівниками центру та бюро правової 
допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 
 09 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Введення штрафів за цькування в 
школах”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 
 15 січня на офіційних сайтах Шепетівської районної державної 
адміністрації та Шепетівської районної ради опубліковано статтю на тему: 
“Протидія булінгу”, в якій висвітлено зміни в законодавстві щодо штрафних 
санкцій за цькування, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

З 15 січня по 18 січня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася 
інформація щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом 
“Славутське бюро правової допомоги”, підготовлена начальником відділу  
Любов Китюшко-Шатковською. 
 16 січня в обласному інформаційно-аналітичному тижневику “День за 
Днем” опубліковано статтю на тему: “Протидія булінгу”, в якій висвітлено 
зміни в законодавстві щодо штрафних санкцій за цькування, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 16 січня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “Введення штрафів за цькування в школах”, підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
 17 січня в газеті “Актуально для подолян” опубліковано статтю на тему: 
“Отримати водійське посвідчення у три кроки”, в якій висвітлено порядок 
обов'язкових умов для отримання водійських прав,  підготовлену Шепетівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

17 січня на офіційному сайті Шепетівської загальноосвітньої школи №1 
висвітлено інформацію про проведений захід місцевим центром з питань 
протидії булінгу та насильства в сім'ї. 

18 січня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Протидія булінгу”, в якій висвітлено зміни в законодавстві 
щодо штрафних санкцій за цькування, підготовлену Шепетівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

21 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо набуття чинності Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу». 

25 січня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Важливі цифри у 2019”, підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
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25 січня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “ Як вирішувати межові земельні спори”,  підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

25 січня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “Важливі цифри у 2019”,  підготовлену працівниками відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 

28 січня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 
статтю на тему: “Діяльність в цифрах Шепетівського місцевого центру з 
надання БВПД”. 

31 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо набуття чинності Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу».  

01 лютого на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Безоплатна правова допомога — Діяльність в цифрах ”, в якій 
висвітлено діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 2018 році. 

05 лютого на офіційному сайті Білогірської районної ради відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги» розміщено статтю на тему: “Чи можуть 
малолітні особи безоплатно приватизовувати земельні ділянки із земель 
державної та комунальної власності”. 

05 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації відділом «Білогірське бюро правової допомоги» розміщено статтю 
на тему: “Чи можуть малолітні особи безоплатно приватизовувати земельні 
ділянки із земель державної та комунальної власності”. 

06 лютого в обласному інформаційно-аналітичному тижневику “День за 
Днем” опубліковано статтю на тему: “Найчастіше за безоплатною допомогою 
звертаються жінки”, в якій висвітлено діяльність Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2018 році. 

12 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено інформацію щодо початку дії 
правопросвітницької компанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!». 

12 лютого на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо початку дії правопросвітницької 
компанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!». 

14 лютого на офіційному сайті Славутської районної державної 
адміністрації в рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено інформацію 
щодо загального  інформаційного забезпечення чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року. 
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14 лютого на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Як вирішувати межові земельні 
спори”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

15 лютого на сайті Ізяславської районної державної адміністрації 
опубліковано статтю на тему: «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ», підготовлену 
відділом  «Ізяславське бюро правової допомоги». 

15 лютого на офіційному сайті відділу освіти та культури Шепетівської 
районної державної адміністрації висвітлено інформацію про проведений захід 
місцевим центром з питань протидії булігну, насильства в сім'ї та суїциду. 

15  лютого на офіційному сайті Славутської районної ради в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію щодо загального  
інформаційного забезпечення чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року. 

18 лютого на офіційному сайті Нетішинської міської ради опубліковано 
статті на теми: "Допомога по безробіттю - 2019", "Оплата тимчасової 
непрацездатності у 2019 році" та "Звіт про виконання програми БВПД 
населенню міста у 2018 році", підготовлені працівниками відділу “Нетішинське 
бюро правової допомоги”. 

14 лютого на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено інформацію щодо роботи 
відділу “Славутське бюро правової допомоги”. 
 15 лютого на сайті Ізяславської районної державної адміністрації 
опубліковано статтю на тему: “Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ”, підготовлену 
працівниками відділу «Ізяславське бюро правової допомоги». 
 15 лютого на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено інформацію щодо роботи відділу “Славутське 
бюро правової допомоги”. 
 18 лютого на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 
“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі “Роз’яснення 
законодавства ” розміщено статті на теми: “Порядок нарахування і виплати 
допомоги по безробіттю у 2019 році” та “Оплата тимчасової непрацездатності 
у 2019 році” . 

21 лютого в Полонському інформаційно-аналітичному тижневику 
«Сьогодення громади», який виходить в місті Полонне розміщено публікацію на 
тему «Правова допомога, що гарантується державою». 

04 березня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації опубліковано інформацію, в якій висвітлено про кампанію 
Міністерства юстиції України  з цільового інформування населення Автономної 
Республіки Крим, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 05 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “ Чи можуть малолітні особи 
приватизовувати земельні ділянки із земель державної та комунальної 
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власності”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 
 05 березня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
інформацію, в якій висвітлено про кампанію Міністерства юстиції України  з 
цільового інформування населення Автономної Республіки Крим, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 05 березня  на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “ Чи можуть малолітні особи приватизовувати земельні ділянки 
із земель державної та комунальної власності”,  підготовлену працівниками 
відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
 07 березня в газеті “Трудівник Полісся”, яка виходить в місті Славута 
опубліковано інформацію щодо роботи відділу “Славутське бюро правової 
допомоги”. 
 13 березня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено    методичні рекомендації з 
питань надання безоплатної первинної правової допомоги для органів місцевого 
самоврядування та методичні рекомендації з питань доступу до системи 
безоплатної правової допомоги. 
 13 березня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено   методичні рекомендації з питань надання 
безоплатної первинної правової допомоги для органів місцевого 
самоврядування та методичні рекомендації з питань доступу до системи 
безоплатної правової допомоги. 
 15 березня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 
“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі “Роз’яснення 
законодавства ” розміщено статті на теми: “Будівельно-технічна експертиза: 
порядок та підстави проведення.”, “Що треба знати про булінг?” та “Як 
захистити свої виборчі права?”. 
 18 березня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації 
опубліковано статтю на тему: “Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ”, підготовлену 
працівниками відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”. 
 20 березня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації відділом «Білогірське бюро правової допомоги» розміщено статтю 
на тему: “ Порядок встановлення факту належності правоввстановлюючого 
документу”. 
 21 березня на офіційному сайті Білогірської районної ради відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги» розміщено статтю на тему: “Порядок 
встановлення факту належності правовстановлюючого документу”. 

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 та на 
офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області 22 березня 2019 року опубліковано 
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успішні справи на теми: "Визнання права власності на спадкове майно" та 
"Відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням". 

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

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено  правопросвітницькі заходи, а саме: 

07 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак в рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу!» провела 
тематичну зустріч для внутрішньопереміщених осіб на базі управління 
соціального захисту населення Полонської райдержадміністрації на тему: 
“Порядок голосування ВПО”. 

25 лютого  начальниця відділу “Нетішинське 
бюро правової допомоги” Світлана Бащук в рамках 
інформаційної кампанії “Я маю право голосу!” 
провела тематичну зустріч для 
внутрішньопереміщених осіб в управлінні 
соціального захисту населення виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради на тему: “Як 
проголосувати переселенцю”. Присутнім надані 
інформаційні матеріали, щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я маю право!”. 

 
 
 

 
 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 2019 року Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 31 виїзд 
мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 
територіальних громад та забезпечено роботу 22 дистанційних пунктів 
консультування в центрах зайнятості, Центрі надання адміністративних 
послуг, Центрах пробації та інших установах: 

04 січня головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівського 
міськрайонного відділу філії державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області, під час якого було надано первинну правову допомогу 
одній особі. 

08 січня головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
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дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 
було надано первинну правову допомогу одній особі. 

08 січня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

08 січня начальницею відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
допомогу одній особі. 

09 січня начальницею відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було 
надано правову допомогу одній особі. 

15 січня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
було надано правову допомогу одній особі. 

15 січня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
допомогу двом громадянам. 

17 січня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

19 січня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у с. Мокроволя 
Білогірської об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано 
первинну правову допомогу  трьом громадянам. 

21 січня начальницею відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено прийом громадян в дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
було надано первинну правову допомогу одній особі. 

22 січня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги”  Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості центру зайнятості у Хмельницькій області, під час 
якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

23 січня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у с. Плесна 
Шепетівського району, під час якого було надано правову допомогу одній особі. 

24 січня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Малоборовицькій 
сільській раді, під час якого було надано первинну правову допомогу трьом 
громадянам. 

25 січня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Чотирбоки Ленковецької 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 
одній особі. 

28 січня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Новоселиця Полонської 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано первинну правову 
допомогу двом громадянам. 

30 січня  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян в с. Сахнівці Ізяславського району, 
під час якого було надано первинну правову допомогу чотирьом громадянам. 

31 січня начальницею  відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено виїзний 
прийом громадян у Білогірському будинку-
інтернаті для громадян похилого віку та 
інвалідів, під час якого було надано 
первинну правову допомогу двом 
громадянам. 

31 січня головний спеціаліст відділу 
“Ізяславське бюро правової допомоги”    Зоя 

Гонтарук провела виїзний прийом громадян в с. Плужне Ізяславського району, 
під час якого було надано первинну правову допомогу п’ятьом громадянам. 

 
 
04 лютого начальницею відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено прийом 
громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі 
Білогірського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області, під час якого було 
надано правову допомогу двом 
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громадянам. 
04 лютого начальницеюм відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено прийом громадян в дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
було надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

05 лютого головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 
було надано первинну правову допомогу одній особі. 

05 лютого начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

05 лютого головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано  
первинну правову допомогу двом громадянам. 

05 лютого в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано первинну правову 
допомогу одній особі. 

05 лютого начальницею відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано 
первинну правову допомогу одній особі. 

06 лютого начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було 
надано первинну правову допомогу одній особі. 

08 лютого головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівського 
міськрайонного відділу філії державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області. 

08 лютого начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Денисівській сільській 
раді Білогірського району, під час якого було надано правову допомогу трьом 
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громадянам. 
12 лютого начальником відділу правової інформації та консультацій 

Святославом Футієм проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівської виправної колонії № 98, під 
час якого було надано первинну правову допомогу п'ятьом засудженим. 

14 лютого в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
було надано первинну правову допомогу одній особі. 

15 лютого головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у с. Новичі 
Судилківської об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано 
правову допомогу одній особі. 

15 лютого начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. 
Бачманівка Улашанівської об'єднаної територіальної громади, під час якого 
було надано первинну правову допомогу чотирьом громадянам. 

18 лютого в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору 
філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

18 лютого в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Велика Березна Полонської 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано первинну правову 
допомогу двом громадянам. 

20 лютого начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у Рилівській сільській раді 
Шепетівського району, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

21 лютого  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславської виправної колонії №31. 

21 лютого в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 
якого було надано правову допомогу одному засудженому. 

22 лютого заступниця начальника 
відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук  провела 
виїзний прийом громадян у смт. Ямпіль  
Білогірського району, під час якого було 
надано правову допомогу трьом 
громадянам. 
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22 лютого начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Ганнопіль 
Ганнопільської об'єднаної територіальної громади Славутського району, під час 
якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

26 лютого  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Плужненської школи-інтернат. 

 26 лютого  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян в с. М’якоти Ізяславського району, 
під час якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

26 лютого в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Прислуч Полонської 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 
трьом громадянам. 

28 лютого головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги”  Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян в с. Клубівка 
Ізяславського району, під час якого було надано правову допомогу чотирьом 
громадянам. 

01 березня головним спеціалістом відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівського 
міськрайонного відділу філії державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області. 

01 березня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Коритненській сільській 
раді, під час якого було надано правову допомогу трьом громадянам. 

01 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Варварівка 
Славутської об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано  
правову допомогу двом громадянам. 

04 березня головним спеціалістом відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору 
філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час 
якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

04 березня начальницею відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено прийом громадян в дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
було надано правову допомогу одному громадянину. 

04 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
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було надано правову допомогу одній особі. 
05 березня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 
було надано первинну правову допомогу одній особі. 

05 березня головним спеціалістом відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Білогірської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
допомогу двом громадянам. 

05 березня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
допомогу двом громадянам. 

05 березня в.о. начальника відділу 
“Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян 
в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Полонської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, 
під час якого було надано правову допомогу 
одній особі. 

05 березня начальницею відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
допомогу одній особі. 

06 березня начальницею відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було 
надано правову допомогу одній особі. 

11 березня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Лотівка Грицівської 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 
одній особі. 

11 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Берездів 
Берездівської об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано  
правову допомогу двом громадянам. 

11 березня  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”  
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Євгеном Хмизом провів прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

11 березня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Котелянка Полонської 
об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 
одній особі. 

12 березня начальником відділу правової інформації та консультацій 
Святославом Футієм проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівської виправної колонії № 98, під 
час якого було надано первинну правову допомогу одному засудженому. 

15 березня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Семенівській 
сільській раді, під час якого було надано правову допомогу п’ятьом  
громадянам. 

15 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Старий 
Кривин Славутського району, під час якого було надано правову допомогу п'яти 
громадянам. 

18 березня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Крупець 
Крупецької об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано  
правову допомогу двом громадянам. 

25 березня головний спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги   Зоя Гонтарук  забезпечила роботу дистанційного пункту 
консультування, створеного на базі  Ізяславської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну правову 
допомогу одному громадянам. 

25 березня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги   Євген Хмиз здійснив виїзний  прийом в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Ізяславської виправної колонії №31. 

26 березня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги   Євген Хмиз здійснив виїзний  прийом в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Ізяславського навчально-
реабілітаційного центру під час якого надано одну консультацію. 

27 березня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук здійснила прийом громадян у  с. Нове село 
Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 
двом громадянам. 

28 березня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 



33 
 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги   Євген Хмиз здійснив виїзний  прийом в мобільному пункті 
консультування, створеному на базі Ліщанського будинку-інтернат для осіб 
похилого віку під час якого надано одну консультацію. 

28 березня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз здійснив  прийом громадян у с. Лютарка 
Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 
двом громадянам. 

28 березня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела прийом громадян в Полонському будинку-інтернаті для 
громадян похилого віку та інвалідів, під час якого було надано безоплатну 
первину правову допомогу двом особам. 

29 березня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Новолабунь Полонської 
міської ради ОТГ, під час якого було надано первинну правову допомогу одній 
особі. 

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 2019 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 33 
громадянам. 
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[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: 
14 січня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася нарада та семінар з працівниками 
Центру та бюро правової допомоги. Участь у заходах взяли директор 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів місцевого 
центру, зокрема й бюро правової допомоги. 
     Володимир Бузиль ознайомив колег із показниками роботи центру та бюро 
правової допомоги за 2018 рік. Він зазначив, що за вказаний період Центром 
видано 804 накази про надання БВПД, зокрема 197 доручень адвокатам для 
представництва клієнтів у судах, а також 612 наказів про надання БВПД, за 
якими надання такої допомоги доручено працівникам центру та бюро. 
     Крім того, Володимир Бузиль наголосив на необхідності докласти 
максимум зусиль для виконання пріоритетних завдань на перший квартал 2019 
року та для поліпшення якості надання громадянам безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
     Після наради директор місцевого центру спільно з керівниками структурних 
підрозділів місцевого центру провели семінарське заняття для працівників 
бюро правової допомоги.  Зокрема, під час семінару було розглянуто питання: 
представництво інтересів осіб у суді представниками Центру та бюро правової 
допомоги у зв’язку зі змінами в законодавстві. Про вказані зміни працівникам 
Центру розповіла начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами Марина Митюк. 
 У семінарі також взяла участь начальник архівного відділу Шепетівської 
районної державної адміністрації Людмила Караван, яка розповіла про 
порядок формування, опису та знищення справ постійного, тимчасового та 
тривалого зберігання. 

Крім цього, начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік ознайомила 
працівників Центру та бюро, які є суб'єктами декларування, з рекомендаціями 
щодо чергового етапу електронного декларування в Україні, розробленими 
Національним агентством з питань запобігання корупції. 

31 січня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 
працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 
директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 
місцевого центру та бюро правової допомоги.  
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Порядок денний: 
1. Обговорення наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 28.01.2019 року № 2 «Про затвердження Порядку надання 
безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги». 

2. Ознайомлення із вказівкою Координаційного центру з надання 
правової допомоги від 29.01.2019 №0127-19-7 про припинення збору, 
узагальнення та внесення статистичних даних у електронні форми.  

3. Ознайомлення із листом Координаційного центру з надання правової 
допомоги від 23.01.2019 №0099-19-21 щодо декларування. 

11 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 
та працівники центру Олена Шевчук, Марина Митюк, Юлія Школьнік, 
Світлана Бащук, Євген Хмиз та Оксана Якубовська  на базі Хмельницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли 
участь у тренінгу з питань  реалізації виборчого права, а також новел 
адміністративного та цивільно-процесуального законодавства у 2019 році, 
організованому Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області для юристів системи безоплатної 
правової допомоги Хмельниччини. Тренінг проводили: Наталія Стьопіна, 
директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області;  Ірина Рижук, доцент кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького 
університету управління та права, яка розповіла присутнім про  типові 
порушення під час виборчого процесу; Олег Майданюк, радник з питань ВПО, 
розповів, яким чином реалізувати виборче право вимушеним переселенцям, з 
якими проблемами може зіштовхнутися ця категорія осіб під час виборів; Діана 
Гнап, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду та Тетяна 
Спірідонова, заступник голови Апеляційного суду Хмельницької області, 
суддя судової палати з розгляду цивільних справ - розповіли про новели 
цивільного процесуального та  адміністративного законодавства, які набули 
чинності з 1 січня 2019 року. 

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 темою: експертиза у сфері інтелектуальної власності. 

Працівниками Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги забезпечується редагування та підтримка в 
актуальному стані стандартизованих юридичних консультацій, внесених в 
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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 2019 року центром було надано 71  консультацію 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. 

09 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  Skype-режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 
1. Підбиття підсумків роботи місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 2018 рік. 
2. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2019 рік. 
3. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2019 рік. 
4. Планування роботи Регіонального та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2019 рік. 
5. Планування роботи керівної ради на 2019 рік та затвердження плану 

роботи керівної ради на 2019 рік. 
6. Різне. 
Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв 

участь в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції 
щодо рішень із зазначених питань. 

 
28 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області, яка відбулася у Хмельницькому 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На засіданні керівної ради розглянуто питання: 
1. Стан фінансування потреб системи безоплатної правової допомоги. 
2. Вдосконалення територіальної та функціональної структури регіональних 

та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
3. Різне. 

Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 
в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції щодо 
рішень із зазначених питань. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 
між ними: 

27 березня у приміщенні Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відбувся семінар з адвокатами, у 
якому взяли участь директор Шепетівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимир Бузиль, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина 
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Митюк, а також адвокати, які надають послуги в системі безоплатної правової 
допомоги.  

Володимир Бузиль розповів адвокатам про зміни до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 465 від 17.09.2014 року, відповідно до якої здійснюється 
оплата послуг та відшкодування витрат адвокатам за надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Директор місцевого центру акцентував увагу 
присутніх на особливостях розрахунків винагороди за надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також 
за надання правової допомоги свідкам та потерпілим у кримінальних 
провадженнях. 
     Марина Митюк ознайомила адвокатів зі станом виконання доручень для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах.  
     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. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 1 січня по 31 березня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1378 звернень клієнтів, що на 722 особи 
менше ніж за аналогічний період минулого року (2100 звернень) та на 295 
звернень менше ніж за минулий квартал. Для 1132 громадян було надано 
первинну правову допомогу, а 246 громадян подали звернення про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, що менше  на 5 осіб ніж за 1 квартал 
2018 року та на 8 осіб більше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 
прийнято 209 рішень про надання БВПД, що на 27 рішень менше ніж за 
минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 62 доручення 
адвокатам та 160 - штатним працівникам для оформлення процесуальних 
документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 3 письмовим 
зверненням  у наданні БВПД було відмовлено. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 
 

№ з/п Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрова-
них 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 

205 94 111 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

290 263 27 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

194 153 41 0 

4 Відділ 
«Нетішинське бюро 
правової допомоги» 

311 301 10 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

158 119 39 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

220 202 18 0 

Разом по МЦ 1378 1132 246 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного 329 (23,88 %), іншого цивільного 182  (13,21 %), житлового 144 
(10,45 %), з інших питань 134  (9,72 %), спадкового 129  (9,36 %), земельного 96 
(6,97 %), соціального забезпечення 85 (6,17 %), з питань виконання судових 
рішень 79 (5,73 %), адміністративного 79 (5,73 %), трудового 75 (5,44 %), 
договірного  40 (2,90 %), медичного 3 (0,22 %) та з неправових питань 3        
(0,22 %). 

 
Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань 

сімейного
23,88%

з неправових 
питань
0,22%

медичного
0,22%з питань 

виконання 
судових рішень

5,73%

соціального 
забезпечення

6,17%

іншого 
цивільного

13,21%
житлового

10,45%

3 інших питань
9,72%

спадкового
9,36%

земельного
6,97%

трудового
5,44%

договірного
2,90%

адміністративн
ого

5,73%

 
Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —655 

(47,53 %); від 18 до 35 років —366 (26,56 %);  понад 60 років —353 (25,62 %);  
до 18 років —4 (0,29 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1378) надійшло від жінок   —810 (59 %), 
від чоловіків —568 (41 %). 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від осіб 
(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) - 121 (57,89 %), особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі - 42 (20,10 %),  особи з інвалідністю —35 (16,75 %), ветеранів 
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війни –8 (3,83 %), внутрішньо переміщених осіб –2 (0,96 %), особливі заслуги 
перед Батьківщиною-1 (0,48 %). 

 
Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 
років

26,56%

від 35 до 60 
років

47,53%

до 18 років
0,29%

понад 60 років
25,62%

 
Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
 

чоловіки

41%

жінки

59%

 
 
 

Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  
мають право на отримання БПД 

 
 

внутрішньо 
переміщені осіб 

0,96%

особи, засуджені до 
покарання у 

вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбовц
ів або обмеження 

волі 20,10%

особи з 
інвалідністю 

16,75%

особи 
(середньомісячний 

дохід, яких не 
перевищує двох 

розмірів 
прожиткового 

мінімуму) 57,89%

ветерани війни 
3,83%

особливі заслуги 
перед 

Батьківщиною 
0,48%

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

звітний період було: 
● здійснено 31 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність         

22 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 125 осіб, в тому числі 74 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 51 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 19 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 157 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 94 правопросвітницьких заходи. 
● розміщено у ЗМІ 47 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 33 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

 
№ 
з/п 

Найменування МЦ 
та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до електрон-
них сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

31/74 22/51 19 94 33 

2 Відділ 
«Білогірське бюро 
правової 
допомоги» 

6/19 3/15 6 15 15 

3 Відділ 
«Ізяславське бюро 
правової 
допомоги» 

7/20 6/4 0 6 3 

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

0/0 2/10 1 12 8 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

6/11 2/6 1 11 3 

6 Відділ 
«Славутське бюро 
правової 
допомоги» 

6/17 3/6 8 21 4 

 

 

 


