
1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану 
діяльності на 2018 рік  

у II кварталі 
 



2 
 

ЗМІСТ 

 
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  

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД  

 

[1.3] Децентралізація системи БПД  

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги та впровадження 

інших новітніх інформаційних технологій  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 

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 домашнього насильства 
та злочинності неповнолітніх, протягом першого кварталу 2018 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено 23 правопросвітницьких заходи у навчальних 
загальноосвітніх закладах, зокрема: 

11 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар з учнями 6-В класу Нетішинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 на тему: “Права людини. Де вони 
починаються?”. В ході проведення заходу поширено інформацію щодо 
правопросвітницького проекту  “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання.  

17 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук провела бесіду  в Білогірському НВК  з учнями 9-х 
класів на  тему: «Я, мої обов’язки й права», основна мета  якої -  переконання 
учнів щодо  потреби знати свої права і обов’язки, вміти застосовувати ці знання 
у житті. 

18 квітня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська  
провела навчальний семінар з учнями 5-В класу Шепетівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 ім. М. Островського на тему: “Права та обов'язки 
дітей”, в процесі якого розповіла про основні права дітей, а також щодо 
обов'язків неповнолітніх. Також присутніх поінформовала щодо законодавства 
країни про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права 

дитини. 
19 квітня начальник відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар для 
учнів 8 класу  Вільшаницької ЗОШ  І-ІІ 
ступенів  на тему: «Що таке насильство 
у сім’ї, права дитини». 

23 квітня головний спеціаліст 
відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксана Боденчук провела 
семінар для учнів 7 класу Сивківської 

ЗОШ  І-ІІ ступенів  на тему: «Що таке насильство у сім’ї, права дитини». 
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25 квітня головний спеціаліст 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела 
семінар з учнями 9,10 класів Ліщанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
на тему: «Знай свої права та не порушуй 
права інших», під час якого розповіла 
про права людини, зокрема 
неповнолітніх осіб та відповідальність 

за порушення прав та свобод інших. 
 
25 квітня головний спеціаліст 

відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів 
семінарське заняття з учнями 8 - Б класу 
Нетішинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4  на тему :“Запобігання 
випадкам насильства в сім'ї та злочинності 
неповнолітніх у загальноосвітніх 
навчальних закладах”. По завершенню 
зустрічі присутнім надані інформаційні 
матеріали щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

25 квітня начальник відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела в Білогірському 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.О.Ткачука, 
гімназія" урок-бесіду з учнями 8 класу на 
тему: «Запобігання насильству в сім’ї та 
злочинності серед неповнолітніх».  

27 квітня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська  
провела навчальний семінар з учнями 9-11 класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 на тему: “Юридична 

відповідальність неповнолітніх”, в процесі 
якого розповіла про види юридичної 
відповідальності, її особливості та порядок 
притягнення неповнолітнього до 
кримінальної відповідальності. 

Крім цього, присутніх ознайомила з 
дією загальнонаціонального правопросвіт-
ницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та 
роздано відповідні інформаційні матеріа-
ли. 
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02 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-
моги” Тетяна Тертична провела урок-семінар з учнями 8-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1 м. Славута на тему: “Бути людиною-відчувати свою відповідальність”, під 
час якого розповіла про права дітей та кримінальну відповідальність неповнолі-
тніх. Також проінформувала присутніх про правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!”, надала буклети та інші матеріали. 

08 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела інформаційний семінар для студентів Шепетівського коледжу По-
дільського ДАТУ на тему: “Хабарництву ні!”, в ході якого розповіла, що таке 
хабар, хто несе відповідальність перед законом та умови звільнення від кримі-

нальної відповідальності.   
16 травня головний спеціаліст від-

ділу “Полонське бюро правової допомо-
ги” Оксана Рибак провела семінар з уч-
нями Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 
на тему: “Особливості кримінальної та 
адміністративної відповідальності непо-
внолітніх, їх права та обов'язки”, розпо-
віла про правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання. 

16 травня начальник відділу «Бі-
логірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела урок-лекцію для 
учнів 7 класу Гулівецької ЗОШ  І-ІІІ сту-
пенів на тему: «Що таке насильство у 
сім’ї, права дитини».  

16 травня начальник відділу «Бі-
логірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела зустріч з вчителями 
Гулівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час 
якої розповіла про правопросвітницький 

проект “Я МАЮ ПРАВО!”, який покликаний підвищити рівень знань українців 
щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спро-
можності громад захищати свої права, присутнім роздали інформаційні буклети. 

17 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-
моги” Тетяна Тертична провела бесіду з учнями Берездівської  спеціальної зага-
льноосвітньої школи-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку на тему: 
“Діти та їх права”, під час якого розповіла про права дітей. Також присутніх 
проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

17 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела урок-лекцію для учнів 8 класу Квітневської ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів на тему: «Що таке насильство у сім’ї, права дитини».  

18 травня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела зустріч з трудовим колективом філії №1 
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«Котелянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», під час якої присутніх 
проінформовано про роботу та основні завдання відділу «Полонське бюро 
правової допомоги», крім цього, висвітлено мету та завдання 
правопросвітницького  проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
 18 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями 9 класу Цвітоського 
НВК на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, під час якого 
розповіла про права дітей та кримінальну відповідальність неповнолітніх, 
проінформовала про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

18 травня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провів лекцію в Двірецькій ЗОШ І-ІІ ст. для учнів 6-8 
класів на тему: «Знай свої права та не порушуй права інших». Під час семінару 
представник Бюро розповів про права людини, зокрема неповнолітніх осіб, та  
про відповідальність, яка передбачена за порушення прав та свобод інших осіб. 

24 травня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 на тему: «Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності 
неповнолітніх, їх права та обов’язки», під час якого школярів проінформовано 
щодо дії Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» та висвітлено основні його 
положення. 
 25 травня головний спеціаліст відділу 
представництва Оксана Якубовська провела 
навчальний семінар з учнями 10 класу 
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - гімназія” на тему: “Юридична 
відповідальність неповнолітніх”, в процесі 
якого розповіла про види юридичної 
відповідальності, її особливості та порядок 
притягнення неповнолітнього до кримінальної 
відповідальності. 

Крім цього, присутніх ознайомили з 
правопросвітницьким проектом Міністерства 
юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!” та 
поширено відповідні інформаційні матеріали. 

31 травня головний спеціаліст відділу "Нетішинське бюро правової 
допомоги" Максим Дмітрієв провів семінарське заняття з учнями 7 - В класу 
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 на тему: “Безпека 
життєдіяльності учнів під час літніх канікул”. По закінченню зустрічі 
присутнім надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

07 червня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук в приміщенні шкільної бібліотеки Білогірського 
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НВК провела тематичну бесіду з учнями третіх класів на тему: «Права дитини – 
права маленької людини». Крім цього, з учнями проведено перегляд та 
обговорення  слайд шоу  «Реальні права казкових героїв». 

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 
проведено 20 правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості, зокрема: 

03 квітня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонському районному центрі зайнятості на тему: «Трудовий договір чи 
трудова угода: схожість та відмінність». Присутніх також поінформовано про 

правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”, його мету та завдання. 

03 квітня головний спеціаліст 
відділу представництва Оксана 
Якубовська провела інформаційний 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Шепетівському міськрайонному 
центрі зайнятості. Під час семінару до 
відома присутніх доведено інформацію 
щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги та проінформувала про дію 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”. 
 03 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему :“Що потрібно знати про 
новий закон щодо домашнього насильства”. По закінченню зустрічі присутнім 
надано інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

03 квітня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська взяла участь у семінарі організованому для безробітних, які пере-

бувають на обліку  Білогірському рай-
онному центрі зайнятості, спрямовано-
му на запобігання  безробіттю, під час 
якого виступила перед присутніми на 
тему: «Відповідальність за насильство». 
 

06 квітня начальник відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська взяла 
участь у семінарі, організованому 
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Славутським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які перебувають на 
обліку, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 
первинної та вторинної правової допомоги,  доступ до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. Присутніх проінформувала про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, 
розповсюдила буклети та інші матеріали. 

18 квітня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук, спільно з представником Ізяславського районного 
центру зайнятості, провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку 
Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Знай свої права та не 
порушуй права інших». 

20 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі, організованому 
Славутським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які перебувають на 
обліку, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 
первинної та вторинної правової допомоги, доступ до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. Також присутніх проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, 
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

08 травня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” Лю-
бов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі, організованому Славутським 
міськрайонним центром зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, під час 
якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання правової допомоги,  
доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України, проінформувала про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

08 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка, спільно з головним спеціалістом відділу правової інформації та консультацій 
Яною Олексюк провели інформаційний семінар та консультування громадян, 
які перебувають на обліку в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. 
Під час семінару до відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до 
безоплатної правової допомоги. 

08 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська  взяла участь у семінарі «Техніка пошуку роботи» організованому 
для безробітних, які перебувають на обліку Білогірського районного центру 
зайнятості, спрямованому на запобігання безробіттю, під час якого виступила 
перед присутніми на тему: «Відповідальність за несплату аліментів». 

15 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової до-
помоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Нетішинському міському центрі зайнятості на тему :“Що потрібно знати про 
новий закон щодо домашнього насильства”.  

15 травня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук, спільно з представником Ізяславського районного 
центру зайнятості, провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку  
Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Посилено 
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відповідальність за несплату аліментів». 

05 червня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. Під час семінару до відома 
присутніх доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги та проінформувала про дію правопросвітницького проекту  “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 
 05 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська взяла участь у семінарі з «Техніки пошуку роботи» організованому 
для безробітних, які перебувають на обліку в Білогірському районному центрі 
зайнятості, спрямованого на запобігання безробіттю та виступила перед 
присутніми  на тему: «Легальна зайнятість - гарантія захисту трудових прав».   

08 червня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія Піхотинська взяла участь у семінарі, організованому для осіб, які 
перебувають на обліку в Білогірському районному центрі зайнятості, на тему: 
«Як захистити своє право на працю», зокрема, розповіла про основні 
положеннях Кодексу законів про працю України, проаналізувала відповідні 

звернення, які надходили до бюро з 
даного питання. 

12 червня головний спеціаліст 
відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар 
для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонському районному центрі 
зайнятості на тему: «Зняття з реєстрації 
місця проживання», під час якого 
висвітила основні аспекти 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!».  
15 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають 
на обліку у Славутському міськрайонному центрі зайнятості, під час якого 
розповіла про безоплатну правову допомогу, надання первинної та вторинної 

правової допомоги, доступ до он-
лайн сервісів Міністерства юстиції 
України та поінформувала присутніх 
про правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!”. 

18 червня головний спеціаліст 
відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Нетішинському міському 
центрі зайнятості на тему :“Праця 



10 
 
молоді: робочий час, відпустка, звільнення”.  

19 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз, спільно з представником Ізяславського районного центру 
зайнятості, провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку 
Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Порядок перетину 
кордону із неповнолітньою дитиною». 

26 червня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонському районному центрі зайнятості на тему: «Запобігання та протидія 
домашньому насильству», під час якого висвітила основні аспекти   
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

 
 З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 
слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 3 
правопросвітницькі заходи, зокрема: 

12 квітня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар з працівниками та особами, які 
перебувають на обліку в Полонському відділенні Шепетівської територіальної 
первинної організації УТОС, під час якого розповіла про зміни до законодавства 

України щодо призначення субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг. 

21 червня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги”  Тетяна Тертична провела з 
головою Галиною Лимарєвою та 
членами громадської організації 
“Дакжест” (стара назва — громадська 
організація “У світі жестів”) семінар на 
тему: “Основні законодавчі новації-
міфи чи реальність”, під час якого 

обговорили питання співпраці для забезпечення доступу осіб з вадами слуху до 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

26 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в Ізяславському 
відділенні Шепетівської територіальної первинної організації УТОС на тему: 
«Забезпечення функціонування прав осіб із обмеженими можливостями та 
доступу їх до участі у всіх сферах суспільства».  

 
З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових 
колективах та територіальних громадах працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено низку правопросвітницьких заходів, які були передбачені у 
квартальному Плані роботи на II квартал 2018 року та безліч заходів, які 
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працівниками були виконанні позапланово, а саме: 

13 квітня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксана Боденчук провела семінар з працівниками Ямпільської  
бібліотеки  на тему: “ Право на безоплатну правову допомогу”. По завершенню 

зустрічі присутнім роздано відповідні 
інформаційні матеріали. 

16 квітня начальник відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь 
у засіданні постійних комісій Славутської 
районної ради, на якому були розглянуті 
питання: “Про виконання Програми 
безоплатної правової допомоги населенню 
Славутського району на 2016-2017 роки, 
затвердженої рішенням Славутської 
районної ради від 22.01.2016р. №16-

3/2016”, “Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Славутського району на 2018-2019 роки”. 

17 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у засіданні постійних комісій 
Славутської районної ради, на якому були розглянуті питання: “Про виконання 
Програми безоплатної правової допомоги населенню Славутського району на 
2016-2017 роки, затвердженої рішенням Славутської районної ради від 
22.01.2016р. №16-3/2016”, “Про затвердження Програми правової освіти та 
надання безоплатної правової допомоги населенню Славутського району на 
2018-2019 роки”. 

18 квітня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська  
провела інформаційний семінар з педагогічним колективом Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. М. Островського, в ході якого 
розповіла про порядок отримання безоплатної правової допомоги та щодо дії 
закону “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, 
проінформувала про дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та 
передала відповідні інформаційні матеріали, в тому числі плакати, для 

розміщення в приміщені школи. 
19 квітня начальник відділу 

«Білогірське бюро правової 
допомоги» Юлія Піхотинська провела 
семінар з працівниками 
Вільшаницької сільської ради, 
спрямований на роз'яснення змісту 
ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я та 
пенсійного забезпечення. Крім того, 

розповіла про дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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23 квітня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксана Боденчук провела семінар з працівниками Сивківської 
сільської ради, спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері 
соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення.    
Крім того, розповіла про дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

23 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Жуківської 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також присутніх проінформувала про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

26 квітня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками Миньковецької 
сільської ради на тему: “Основні законодавчі новації — міфи чи реальність”, під 
час якого розповіла про надання безоплатної правової допомоги. Також 
проінформувала присутніх про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

27 квітня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська  
провела інформаційний семінар з педагогічним колективом Шепетівської зага-
льноосвітньої школи I-III ступенів №8  на тему: “Порядок отримання безоплат-
ної правової допомоги”, в  процесі якого розповіла, що собою являє безоплатна 
правова допомога та порядок її отримання, а також про зміни до Закону України 
“Про безоплатну правову допомогу”. 

07 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська  провела семінар з працівниками Центру соціальних служб для сі-
м'ї, дітей та молоді Білогірської районної державної адміністрації на тему: 
“Роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, охо-
рони здоров'я та пенсійного забезпечення”. 

 
07 травня начальник відділу “Не-

тішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук взяла участь у засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини 
при Виконавчому комітеті Нетішинської 
міської ради. Крім надання роз'яснень 
законодавства, присутнім на засіданні 
роздано інформаційні матеріали щодо 
загальнонаціонального правопросвітни-
цького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

14 травня головний спеціаліст 
відділу “Полонське бюро правової допомоги” Оксана Рибак провела засідання 
круглого столу з працівниками Полонського ДНЗ №3 “Дружба”, в ході якого 
присутніх проінформовано  про роботу та основні завдання відділу “Полонське 
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бюро правової допомоги”, крім цього, розповіла про дію правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

14 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська  провела бесіду з працівниками та особами, які перебувають в Бі-
логірському будинку-інтернат  для громадян похилого віку та інвалідів на тему: 

«Право на захист». 
15 травня головний спеціаліст 

відділу представництва Оксана Яку-
бовська провела інформаційний семі-
нар для педагогічного колективу  Сере-
динецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів на тему: “Порядок отримання 
безоплатної правової допомоги насе-
ленням територіальної громади”, під 
час якого розповіла про умови та поря-
док отримання безоплатної правої до-

помоги, а також щодо змін до закону України “Про безоплатну правову допомо-
гу”. 

15 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела інформаційний семінар для відвідувачів Серединецької сільської бі-
бліотеки, в ході якого розповіла про умови та порядок отримання безоплатної 
правової допомоги та про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання 
БВПД. По закінченню зустрічі присутніх проінформувала про дію правопросві-
тницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

15 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела інформаційний семінар для працівників Серединецької сільської ра-
ди та будинку культури на тему: “Порядок отримання безоплатної правової до-
помоги населенням територіальної громади”, під час якого розповіла про умови 
та порядок отримання безоплатної правої допомоги,  про діяльність Шепетівсь-
кого місцевого центру, а також щодо змін до закону України “Про безоплатну 
правову допомогу”. 

16 травня начальник відділу «Бі-
логірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар з 
працівниками Гулівецької сільської ра-
ди, спрямований на роз'яснення змісту 
ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я та пе-
нсійного забезпечення. Крім того, роз-
повіла про дію правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

17 травня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової до-

помоги” Тетяна Тертична провела семінар з педагогічним колективом Берездів-
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ської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для дітей з вадами розумо-
вого розвитку на тему: “Основні законодавчі новації — міфи чи реальність”, під 
час якого розповіла про надання безоплатної правової допомоги. Також присут-
ніх проінформувала про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

17 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела семінар з працівниками Квітневської сільської ради, спря-
мований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 
освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення . Крім того, розповіла про 
дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

18 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Цвітоської 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також присутніх поінформувала про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

18 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з педагогічним колективом 
Цвітоського НВК на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час 
якого розповіла про порядок  надання безоплатної правової допомоги. Також 
присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

22 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела інформаційний семінар  для відвідувачів Шепетівської 
районної бібліотеки ім. М. Коцюбинського на тему: “Право на безоплатну 
правову допомогу”, в ході якого ознайомила присутніх із функціонуванням 
системи надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, а також з 
роботою місцевого центру, переліком послуг та порядком їх отримання.  

22 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками Головлівської 
сільської ради на тему: “Роль системи безоплатної правової допомоги для 
територіальних громад”, під час якого розповіла про порядок надання 
безоплатної правової допомоги, присутніх поінформувала про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, надала буклети та інші 
матеріали. 

25 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська  провела інформаційний семінар з педагогічним колективом 
Шепетівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - гімназія”, в ході якого розповіла про порядок отримання безоплатної 
правової допомоги. Присутніх  поінформувала про дію правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та передала відповідні інформаційні матеріали, в 
тому числі плакати, для розміщення в приміщені школи. 

07 червня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела навчальний семінар з працівниками 
Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 
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на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого розповіла про 
умови та порядок надання безоплатної правової допомоги. Також присутніх 
проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

08 червня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія  Піхотинська провела семінар для працівників Ямпільської спеціальної 
загальнооосвітньої школи-інтернат на тему: «Що таке насильство у сім’ї, 
запобігти та допомогти». По закінченню зустрічі присутнім роздали 
інформаційні буклети в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
 11 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Іванівської 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про умови та порядок надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги. Також присутніх поінформовала про правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

15 червня головний спеціаліст 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук провела 
провела робочу зустріч із начальником 
Ізяславського сектору обслуговування 
громадян Головного Управління 
Пенсійного Фонду України в 
Хмельницькій області, під час якої 

обговорили питання співпраці в забезпеченні права та свобод громадян, які 
проживають на території Ізяславського району. 

18 червня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками Хорошівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів на тему: «Право на захист», під час якого розповіла про дію 
правопросвітницького проекту  «Я МАЮ ПРАВО!». 

18 червня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками Хорошівської сільської 
ради, спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та 
пенсійного забезпечення. Крім того,  
розповіла про дію правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!!». 

27 червня начальник відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук провела круглий стіл з 
працівниками ЦНАПу Нетішинської 
міської ради на тему: “Відповідальність 

за порушення вимог закону про запобігання корупції”, крім того, розповіла про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 
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України “Я МАЮ ПРАВО!”.  

 
З метою проведення робочих зустрічей, навчальних семінарів з 

керівниками громадських організацій  (із громадськими організаціями, які 
представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, працівниками 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено 1 правопросвітницький захід, а саме: 

24 квітня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з головою Білогірського відокремленого 
підрозділу ГО «Спілка учасників АТО Хмельниччини» Іллею Васюком, під час 
якої обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги  учасникам АТО. 

 
З метою проведення робочої зустрічі з начальником установи виконання 

покарань у Хмельницькій області та відділами пробації:  
 

 
 16 квітня працівники відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
здійснили робочу зустріч з 
представником Славутського МРВ з 
питань пробації Сергієм Главацьким. В 
ході зустрічі обговорено особливості 
діяльності Славутськокого МРВ, стан 
пробації в м. Нетішині, проаналізували 
особливості надання безоплатної 

правової допомоги та домовилися про співпрацю, яка полягє у проведенні 
спільних заходів, поширенні друкованих матеріалів про безоплатну правову 
допомогу і реалізацію досудової пробації. 
 15 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз спільно з  директором Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталією Стьопіною, ре-
гіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ в 
Хмельницькій області Оксаною Кізавою та першим заступником начальника 
юстиції Хмельницької області Нелею Продан здійснили робочу зустріч з керів-
ництвом Замкової виправної колонії №58, під час якої обговорили питання що-
до підвищення рівня правових знань осіб, які відбувають покарання. По закін-
ченню зустрічі досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з метою нале-
жної правороз'яснювальної роботи серед засуджених та персоналу. 

26 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз  провів робочу зустріч із начальником Ізяславської виправної коло-
нії №31 Павлом Довгополенком та його заступниками, під час якої обговорили 
питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги засудженим 
особам з метою захисту їх прав. 
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 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, а саме: 
 02 квітня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовська 
провела робочу зустріч із секретарем Судилківської сільської ради Аллою Товс-
тюк, в ході якої проінформовала про дію загальнонаціонального правопросвіт-
ницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, який покликаний підвищити рівень знань 
українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості та спро-
можності громадян захищати свої права.   

12 квітня  начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук провела навчальний семінар з посадовими особами 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо створення ними 
спеціалізованих установ з надання БВПД. В ході проведення зустрічі 
обговорено порядок інформування населення міста щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

04 травня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела навчальний семінар з представниками 
Полонської міської ради щодо створення установ з надання БПД, також 
проінформовала про дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

10 травня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової допо-
моги»  Оксана Боденчук провела семінар з  працівниками Білогірського район-
ного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на тему: “Роз’яснення  змісту ключових реформ у сфері соціального за-
хисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного  забезпечення в трудових колек-
тивах” . 

13 червня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками Лисиченської 

сільської ради на тему: “Роль системи 
безоплатної правової допомоги для 
територіальних громад”. Також 
присутніх проінформувала про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

22 червня в.о. начальника 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провів 
навчальний семінар з працівниками 
Щурівецької сільської ради на тему: 
«Основні етапи створення комунальної 

установи з надання безоплатної правової допомоги у територіальній громаді», 
під час якого розповів про основні функції комунальної установи з надання 



18 
 
БПД та порядок її створення, поінформовав про правопросвітницький проект 
“Я 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 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч із працівниками 
юридичного відділу Славутської міської ради, щодо надання методичної 
допомоги з питань прав людини, в ході якої поінформувала про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

15 травня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела зустріч з представниками Полонської 
районної ради, в ході якої обговорено питання щодо захисту прав людини, 
роз'яснено зміни у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення. 

29 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела робочу зустріч із працівниками юридичного відділу 
Шепетівської районної ради щодо надання методичної допомоги з питань прав 
людини, в ході якої проінформувала про дію загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 
З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення 
консультування громадян відповідних територіальних громад проведено безліч 
робочих зустрічей та нарад з сільськими головами та головами 
територіальних громад, які були передбачені у квартальному Плані роботи на 
II квартал 2018 року та безліч заходів, які працівниками були виконанні 
позапланово: 
 12 квітня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук  проведено робочу зустріч з начальником Нетішинського мі-
ського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Хмельницькій області Віталієм Бойко. В ході  
зустрічі обговорено порядок інформування населення міста щодо загальнонаці-
онального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та за-

вдання. По закінченню зустрічі переда-
но відповідні інформаційні матеріали. 
 17 квітня головний спеціаліст  
відділу “Білогірське бюро правової до-
помоги” Оксана Боденчук провела ро-
бочу зустріч з начальником відділу з 
призначення пенсій Білогірського від-
ділення Хмельницького ГУПФУ Вале-
нтиною Добровольською, в ході якої 
обговорили питання надання якісної 
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правової допомоги у різних сферах життя громадян. По закінченню зустрічі до-
сягнуто домовленості щодо проведення  спільних виїзних прийомів у громадсь-
ких приймальнях, консультативних пунктах. 
 17 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової до-
помоги” Максим Дмітрієв провів робочу зустріч з посадовими особами реєст-
раційного відділу Нетішинської міської ради, в ході якої обговорено результати 
роботи з надання безоплатної правової допомоги у м. Нетішин, створення ме-
режі параюристів та залучення стейкхолдерів для забезпечення консультування 
громадян територіальної громади. Також обговорили порядок інформування на-
селення міста щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання.  

19 квітня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч  з головою Вільшаницької сільської ради 
Ніною Артемчук , під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Вільшаницької сільської ради. 

23 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою Жуківської 
сільської ради Андрієм Ткачуком, в процесі якої обговорено питання надання 
безоплатної правової допомоги жителям громади та щодо 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, а також досягнуто 
домовленості про співпрацю. 

23 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук провела робочу зустріч з секретарем Сивківської 
сільської ради Наталею Мушинською, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 
Сивківської сільської ради. 

24 квітня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів робочу зустріч із старостою села Грицівської ОТГ 
Шепетівського району  Людмилою Тіфенбах, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 
Грицівської ОТГ. 

25 квітня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з представниками Ліщанської 
сільської ради Ізяславського району, під час якої обговорили питання співпраці 
щодо надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади, 
дотримання прав та свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

26 квітня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  головою Миньковецької 
сільської ради Валерієм Гаврилюком, в процесі якої обговорено питання 
надання безоплатної правової допомоги жителям громади та щодо 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, а також досягнуто 
домовленості про співпрацю. 

26 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
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допомоги” Максим Дмітрієв провів робочу зустріч з працівниками центру з 

надання адімінстативних послуг. Під 
час зустрічі обговорювалися 
проблемні питання з якими 
звертаються громадяни до 
працівників ЦНАПу, що виникають у 
сфері доступу громадян до реєстрів 
Міністерства юстиції України, 
отримання довідок та витягів з них та 
перелік послуг, які можуть бути 
корисними для містян. 

26 квітня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела 

робочу зустріч з  начальником відділення поштового зв'язку с. Миньківці 
Наталією Косік, в процесі якої обговорено питання надання безоплатної 
правової допомоги жителям  громади та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, а також досягнуто домовленості про співпрацю. 

27 квітня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз  провів робочу зустріч з секретарем Сошенської сільської ради 
Тетяною Савчук, під час якої обговорили питання співпраці щодо надання 
безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади, дотримання 
прав та свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

27 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у робочій зустрічі начальника 
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктора 
Худняка з заступником голови Ганнопільської сільської об’єднаної 
територіальної громади Віктором Власюком з питань надання правової 
допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

08 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська здійснила робочу зустріч з заступником директора з навчально-
виховної роботи Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ Валентиною 
Дмитрик, в ході якої розповіла про послуги, які надає Шепетівський місцевий 
центр, а також щодо дії правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

08 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової до-
помоги” Максим Дмітрієв провів робочу зустріч з провідним спеціалістом Не-
тішинського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Хмельницькій області Альоною 
Чернишевою, під час якої обговорено порядок інформування населення міста 
щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРА-
ВО!”, його мету та завдання. 

10 травня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено робочу зустріч з начальником юридичного відділу 
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Виконавчого комітету Нетішинської міської ради Людмилою Юрчук, в ході якої 
обговорено порядок інформування населення міста щодо загальнонаціонально-
го правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання. По 
завершенню зустрічі передано інформаційні матеріали по безоплатній правовій 
допомозі. 

15 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела робочу зустріч з директором Серединецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Віктором Мнюхом, в ході якої  розповіла про дію правопросвітни-
цького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання. По закінченню зу-
стрічі передано відповідні інформаційні матеріали та плакати, для розміщення в 
приміщені школи. 

15 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела робочу зустріч з бібліотекарем Серединецької сільської бібліотеки 
Тетяною Власюк, в ході якої  розповіла про дію правопросвітницького проекту 
“Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання. По закінченню зустрічі передано 
відповідні інформаційні матері та плакати, для розміщення в приміщені бібліо-
теки. 

16 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з секретарем Гулівецької сільської ради Те-
тяною Подлєсною, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Гулівецької сільської ради. 

 16 травня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової допо-
моги» Зоя Гонтарук здійснила робочу зустріч з представниками Топорівської 
сільської ради Ізяславського району, під час якої обговорили питання співпраці 
щодо надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної громади, 
дотримання прав та свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації пра-
вопросвітницького  проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

17 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з головою Квітневської сільської ради На-
талією Пензеник, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Квітневської сільської ради. 

17 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-
моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з  директором Берездівської  
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для дітей з вадами розумового 
розвитку Галиною Берендою, в процесі якої обговорено питання надання безо-
платної правової допомоги та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”, а також досягнуто домовленості про співпрацю. 

22 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допо-
моги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з сільським  головою с. Головлі 
Олександром Смолієм, в процесі якої обговорено питання надання безоплатної 
правової допомоги жителям територіальної громади та щодо реалізації правоп-
росвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовле-
ності про співпрацю. 
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18 червня головний спеціаліст відділу «Полонське бюро правової допо-
моги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Бражинецького старо-
стинського округу Полонської ОТГ Олександром Гречанівським, в ході якої об-
говорено питання послуг, які надаються в системі безоплатної правової допомо-
ги, зокрема про діяльність Полонського бюро, а також висвітлено основні за-
вдання правопросвітницького проекту  «Я  МАЮ ПРАВО!». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД Ше-

петівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма засобами 
масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на те-
риторії, що обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Протягом ІІ кварталу 2018 року працівниками центру та бюро правової 
допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 
 06 квітня на офіційному сайті Полонської районної державної адмініст-
рації розміщено інформацію на тему: “Акт погодження меж земельної ділянки”, 
підготовлену відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 
 11 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної державної адмініс-
трації опубліковано статтю на тему: “Легалізація самочинного будівництва”, 
підготовлену Шепетівським місцевим центром. 
 11 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 
статтю на тему: “Легалізація самочинного будівництва”, підготовлену Шепетів-
ським місцевим центром. 
 12 квітня на сайті управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради розміщено публікацію на тему: “Загально-
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національний проект “Я МАЮ ПРАВО!”, підготовлену відділом “Нетішинське 
бюро правової допомоги”. 
 12 квітня на сайті Нетішинської ЗОШ № 1 розміщенно публікацію на те-
му: “Загальнонаціональний проект “Я МАЮ ПРАВО!”, підготовлену відділом 
“Нетішинське бюро правової допомоги”. 
 13 квітня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації розміщено  публікацію на тему: «Бюро правової допомоги інформує», під-
готовлену  відділом «Білогірське бюро правової допомоги» . 
  13 квітня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  пу-
блікацію на тему:  «Бюро правової допомоги інформує», підготовлену  відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги» . 
 17-18 квітня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася інформація щодо 
надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом “Славутське бюро 
правової допомоги”, підготовлена начальником відділу “Славутське бюро пра-
вової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
 17  квітня на сайті Виконавчого комітету Нетішинської міської ради роз-
міщенно 4 публікації на теми: ”Хто має право на приватизацію?”; “Розірвання 
шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану”; 
“Загальнонаціональний проект “Я МАЮ ПРАВО!””; “Права та обов'язки сторін 
договору довічного утримання”, підготовлені відділом “Нетішинське бюро пра-

вової допомоги”. 
 18 квітня на офіційному сайті По-
лонської міської ради ОТГ розміщено ін-
формацію щодо зміни порядку виїзду ді-
тей за кордон, підготовлену відділом 
“Полонське бюро правової допомоги”. 
 18 квітня за матеріалами відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Ізяславської районної державної 
адміністрації опубліковано статтю на те-
му: «Порядок розірвання договору орен-

ди землі». 
 18 квітня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна пра-
вова допомога” розміщено методичні рекомендації з питань доступу до системи 
безоплатної правової допомоги, розроблені начальником відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
 18 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної державної адмініс-
трації опубліковано статтю на тему: “Право одного з подружжя на утримання”, 
підготовлену Шепетівським місцевим центром. 
         18 квітня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено  методичні рекомендації з 
питань доступу до системи безоплатної правової допомоги розроблені 
начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковською. 

https://www.netishynrada.gov.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/b-p-d/r-z/%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
https://www.netishynrada.gov.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/b-p-d/r-z/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.netishynrada.gov.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/b-p-d/r-z/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.netishynrada.gov.ua/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/b-p-d/r-z/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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19 квітня в газеті "Нетішинський вісник" №16 опубліковано 2 статті на 
теми: “Загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРА-
ВО!””, “Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного ста-
ну”, підготовлені відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

23 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної державної адмініс-
трації опубліковано оголошення щодо проведення конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, подане 
Шепетівським місцевим центром. 

23 квітня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Право одного з подружжя на утримання”, підготовлену Шепе-
тівським місцевим центром. 

 23 квітня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
оголошення щодо проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, подане Шепетівським міс-
цевим центром. 

24 квітня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  пу-
блікацію на тему:  «Що таке  посвідка на тимчасове проживання, та як її отри-

мати в Україні?», підготовлену відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги».  

24 квітня на офіційному сайті Ше-
петівської районної ради опубліковано ого-
лошення щодо проведення конкурсу з від-
бору адвокатів, які залучаються для надан-
ня безоплатної вторинної правової допомо-
ги, подане Шепетівським місцевим цент-
ром. 

 
 
24 квітня на офіційному сайті Шепе-

тівської районної ради опубліковано статтю 
на тему: “Право одного з подружжя на ут-
римання”, підготовлену Шепетівським міс-
цевим центром. 

24 квітня на офіційному сайті Біло-
гірської районної державної адміністрації 
розміщено  публікацію на тему: «Що таке  
посвідка на тимчасове проживання, та як її 
отримати в Україні?», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допо-
моги». 

25 квітня на сайті Славутської районної ради в новинах розміщено ого-
лошення про виїзний прийом громадян начальником Головного територіального 
управління юстиції та начальником відділу “Славутське бюро правової допомо-
ги” у с. Глинники та Ганнопільській сільській територіальній громаді Славутсь-
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кого району,  подане начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською. 

25 квітня на сайті Славутської районної державної адміністрації в нови-
нах розміщено оголошення про виїзний прийом громадян начальником Голов-
ного територіального управління юстиції та начальником відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” у с. Глинники та Ганнопільській сільській територіа-
льній громаді Славутського району, подане начальником відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

26 квітня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксаною Рибак підготовлено та опубліковано в інформаційно-аналітичному 
тижневику «Сьогодення громади» статтю на теми: «Про достроковий вихід на 
пенсію за віком». 

27 квітня на офіційному сайті Полонської районної державної адмініст-
рації розміщено інформацію на тему: “Узаконення самовільного будівництва”, 
підготовлену відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 

30 квітня на офіційній сторінці телеканалу “Like TV” опубліковано коме-
нтар головного спеціаліста відділу представництва Оксани Якубовської на  те-
му: “Зміни у законах: виплата аліментів обов'язкова, а санкції при несплаті ста-
ли жорсткішими”. 

 05 травня на офіційному сайті Полонської районної державної адмініст-
рації розміщено інформацію щодо дії нової програми житлових субсидій, підго-
товлену відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 

08 травня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації розміщено публікацію на тему: «“Ні!” домашньому насильству», підготов-
лену відділом «Білогірське бюро правової допомоги».   

08 травня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  пу-
блікацію на тему: «“Ні!” домашньому насильству», підготовлену відділом «Бі-
логірське бюро правової допомоги».   

11 травня на сайті Нетішинської міської ради розміщено 4 публікації на 
теми: "Як запобігти домашньому насильству? Та як покарати кривдника, аби він 
відбував покарання за свої вчинки?”, ”Що необхідно знати про колективний до-
говір?”, "Які права працівника у разі його звільнення у зв’язку зі скороченням?", 
"Праця молоді: робочий час, відпустка, звільнення", підготовлені відділом “Не-
тішнське бюро правової допомоги”. 

14 травня на сайті Управління соціального захисту виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради розміщено публікацію на тему: “Як запобігти дома-
шньому насильству? Та як покарати кривдника, аби він відбував покарання за 
свої вчинки?”, підготовлену відділом “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

14 травня на сайті Нетішинської ЗОШ № 1 розміщено публікацію на те-
му: “Як запобігти домашньому насильству? Та як покарати кривдника, аби він 
відбував покарання за свої вчинки?”, підготовлену відділом “Нетішинське бюро 
правової допомоги”. 
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17 травня в Ізяславській районній газеті «Зоря Надгориння» опублікова-
но статтю на тему: «Конкурс з відбору адвокатів», подану відділом “Ізяславське 
бюро правої допомоги”. 

 17 травня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опублі-
ковано статтю на тему: «Спеціальні заходи протидії домашньому насильству», 
підготовлену відділом «Ізяславське бюро правової допомоги». 
 21 травня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації розміщено публікацію на тему: «Матеріальна допомога на  оздоровлення», 
підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 22 травня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  пу-
блікацію на тему: «Матеріальна допомога на оздоровлення», підготовлену від-
ділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 25 травня на офіційному сайті Полонської районної державної адмініст-
рації розміщено інформацію на тему: «Як оформити закордонний паспорт для 
дітей», підготовлену відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 
 29 травня на офіційному сайті Шепетівської районної державної адмініс-
трації опубліковано статтю на тему: “Адвокат допоміг матері повернути відіб-
рану дитину”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 
 30 травня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  пу-
блікацію на тему: “Порядок повернення судового збору”, підготовлену відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги». 
 31 травня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації  розміщено  публікацію на тему: «Порядок повернення судового збору», 
підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 01 червня на офіційній сторінці телеканалу “Like TV” опубліковано ви-
ступ головного спеціаліста відділу представництва Оксани Якубовської на  те-
му: “Будівельна амністія”. 
 04 червня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 
статтю на тему: “Адвокат допоміг матері повернути відібрану дитину”, підго-
товлену Шепетівським місцевим центром. 
 04 червня  в Білогірській районній газеті «Життя і слово» № 42-43  роз-
міщено публікацію на тему: «Право на утримання », підготовлену відділом «Бі-
логірське бюро правової допомоги». 
 05 червня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Адвокат допоміг матері повернути відібрану дитину”, підго-
товлену Шепетівським місцевим центром. 
 07 червня у щотижневій газеті “Шепетівський вісник” опубліковано 
статтю на тему: “Успішні практики системи безоплатної правової допомоги”, 
підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання БВПД. 
 12 червня на офіційному сайті Полонської районної державної адмініст-
рації розміщено інформацію щодо виплати заробітної плати при звільненні 
працівника, подану відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 
 14 червня в газеті “Вісті громади”, яка виходить в місті Славута, опублі-
ковано статтю на тему: “Як стягнути аліменти на утримання малолітньої дити-
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ни”, підготовлену начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською. 
 14 червня в газеті “Трудівник По-
лісся”, яка виходить в місті Славута, опублі-
ковано статтю на тему: “Що дитині нале-
жить?”, підготовлену начальником відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Лю-
бов Китюшко-Шатковською. 
 15 червня на офіційному сайті Полон-
ської районної державної адміністрації  роз-
міщено інформацію щодо порядку реєстра-
ції народження дитини, подану відділом 
“Полонське бюро правової допомоги”. 
 15 червня на сайті Нетішинської ЗОШ 
№ 1 розміщено 2 публікації на теми: “Які 
права працівника у разі його звільнення у 
зв’язку зі скороченням?”, “Праця молоді: 
робочий час, відпустка, звільнення”, підго-
товлені відділом “Нетішинське бюро право-
вої допомоги. 

 15 червня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації розміщено  публікацію на тему: «Про відпустку та можливість отримати 
грошову компенсацію за невикористану її частину», підготовлену відділом «Бі-
логірське бюро правової допомоги». 
 15 червня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна пра-
вова допомога” розміщено матеріали на теми: "Порядок стягнення аліментів", 
"Позбавлення батьківських прав”, “Встановлення додаткового строку для 
прийняття спадщини”, підготовлені начальником відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
 15 червня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  
статтю на тему: «Про відпустку та можливість отримати грошову компенсацію 
за невикористану її частину», підготовлену відділом «Білогірське бюро право-
вої допомоги». 
 15 червня  на сайті Славутської районної державної адміністрації в руб-
риці “Безоплатна правова допомога” розміщено матеріали на теми: "Порядок 
стягнення аліментів", "Позбавлення батьківських прав”, “Встановлення додат-
кового строку для прийняття спадщини”, підготовлені начальником відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
 17 червня на офіційній сторінці газети “День за днем” опубліковано 
статтю на тему: “Неплатників аліментів шукайте за тегом #ДошкаГаньби", під-
готовлену Шепетівським місцевим центром. 
 18 червня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опублі-
ковано статтю на тему: «Порядок виїзду із неповнолітньою дитиною за межі 
України», підготовлену відділом «Ізяславське бюро правової допомоги». 
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 21 червня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  
статтю на тему: «Підписано Закон про підвищення віку для зарахування на вій-
ськову службу», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 21 червня на офіційному сайті Білогірської районної державної адмініст-
рації розміщено  публікацію на тему: «Підписано Закон про підвищення віку 
для зарахування на військову службу», підготовлену відділом «Білогірське бю-
ро правової допомоги». 
 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 
практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook 11 травня 
2018 року опубліковано успішні справи на тему: "Повернення дитини, яку 
відібрали у матері за рішенням суду". 

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

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено  2 правопросвітницьких заходи, а саме: 

31 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з працівниками управління 
соціального захисту населення Славутської районної державної адміністрації та 
внутрішньо переміщеними особами на тему: “Реалізація та захист прав 
внутрішньо переміщених осіб”, під час якого розповіла про права внутрішньо 
переміщених осіб. Також присутніх проінформовала про правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

18 червня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела лекцію для внутрішньо переміщених осіб на базі 
управління соціального захисту населення Шепетівської райдержадміністрації, 
під час якої до відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до 
безоплатної правової допомоги, зокрема, щодо права внутрішньо переміщених 
осіб на безоплатну вторинну правову допомогу та проінформовано про дію 
проекту Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 
 На виконання завдання квартального плану щодо проведення семінарів, 
лекцій, бесід, спрямованих на вирішення правових проблем учасників АТО: 

27 червня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела інформаційний семінар з членами Шепетівської спілки 
учасників бойових дій у зоні АТО, спрямований на вирішення правових 
проблем учасників АТО, також розповіла присутнім про правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 
На виконання завдання плану щодо проведення правових тренінгів із 

особами, які шукають роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 
проведено наступні заходи: 
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03 квітня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела правовий тренінг для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонському районному центрі зайнятості, на тему: «Правильне написання 
резюме – шлях до успіху у пошуках роботи», в процесі якого висвітлено 
основні вимоги до правильного написання резюме для майбутнього 
працевлаштування.  

08 травня головний спеціаліст відділу представництва Оксана Якубовсь-
ка провела правовий тренінг для громадян, які перебувають на обліку в Шепеті-
вському міськрайонному центрі зайнятості  на тему: “Захисти свої права”, під 
час якого присутнім доведено інформацію щодо способів та засобів захисту 
прав людини, розкрито суть та зміст правопросвітницького проекту Міністерст-
ва юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”. 

08 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела правовий тренінг для безробітних, які перебувають на об-
ліку Білогірському районному центрі зайнятості на  тему: «Маю право!». 

15 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела тренінг з особами, які перебувають на 
обліку в Славутському міськрайонному центрі зайнятості на тему: “Право на 
безоплатну правову допомогу”, під час якого присутніх ознайомлено з видами 
правової допомоги, які можна отримати у бюро правової допомоги, переліком 
суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, порядком 
звернення до бюро та порядком призначення адвоката. Крім того, присутніх 

поінформовано про правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

19 червня в.о. начальника відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз спільно із представником 
Ізяславського районного центру 
зайнятості провів правовий тренінг для 
осіб, які перебувають на обліку в 
Ізяславському районному центрі 
зайнятості на тему: «Порядок складення 
досьє», під час якого до учасників 

тренінгу була доведена інформація про правила та особливості складання досьє. 
26 червня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги”  Максим Дмітрієв провів правовий тренінг для осіб, які перебувають 
на обліку в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Хто має право 
на приватизацію?” Крім того, присутніх проінформовано про 
правопросвітницький проект “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 другого кварталу 2018 року Шепетівським місцевим центром з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 34 виїзди 
мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 
територіальних громад, та забезпечено роботу 9 дистанційних пунктів 
консультування в центрах зайнятості, Центрі надання адміністративних 
послуг та інших установах: 

03 квітня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 
Яна Олексюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного центру 
зайнятості. 

03 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук, провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості. 

03 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі  Нетішинського міського центру 
зайнятості. 

03 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 
Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 
зайнятості. 

04 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 
Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних послуг 
м. Славути. 

17 квітня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у Пліщинській сільській раді. 

18 квітня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоя Гонтарук провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 
Ізяславського районного центру 
зайнятості. 

18 квітня головний спеціаліст 
відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела 
прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на 
базі Полонського районного центру 
зайнятості населення. 

19 квітня начальник відділу 
правової інформації та консультацій Святослав Футій провів виїзний прийом 
громадян у Вовківецькому будинку- інтернат для громадян похилого віку та 
інвалідів. 

19 квітня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська  провела виїзний прийом громадян у Вільшаницькій сільській раді, 
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під час якого надано первинну правову допомогу п'ятьом громадянам. 

23 квітня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги» Оксана Боденчук, провела виїзний прийом громадян у Сивківській 
сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу п'ятьом 
громадянам. 

23 квітня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Жуків 
Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу п'яти 
громадянам. 

24 квітня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян в смт.Гриців Грицівської 
селищної об'єднаної територіальної громади. 

25 квітня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у с. Ліщани 

Ізяславського району. 
26 квітня головний спеціаліст 

відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела 
виїзний прийом громадян у 
с.Миньківці Славутського району, під 
час якого надано первинну правову 
допомогу п'яти громадянам. 

27 квітня начальник відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська взяла 

участь у виїзному прийомі громадян начальника Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області Віктора Худняка у с.Глинники та 
Ганнопільську сільську об”єднану територіальну громаду  Славутського району. 

27 квітня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз здійснив виїзний прийом громадян у с. Сошне Ізяславського 
району. 

02 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних послуг 
м.Славути. 

07 травня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян у Новоселицькій 
сільській раді Полонської об'єднаної територіальної громади, під час якого 
надано первинну правову допомогу шістьом громадянам. 

08 травня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського центру зайнятості населення. 

08 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 



32 
 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 
зайнятості. 

08 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Білогірського 
районного центру зайнятості. 

11 травня головний спеціаліст 
відділу правової інформації та 
консультацій Яна Олексюк провела 
виїзний прийом громадян у с. Серединці 
Судилківської об'єднаної територіальної 
громади. 

14 травня начальник відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян, в Білогірському будинку-
інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, під час якого надано 
безоплатну первинну правову допомогу трьом громадян.   

15 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі  Нетішинського міського центру зайнятості. 

16 травня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у с. Топори 
Ізяславського району, під час якого надано первинну правову допомогу трьом 
громадянам. 

16 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Гулівецькій  сільській раді. 

17 травня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Квітневській сільській раді. 

17 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у Берездівській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернат для дітей з вадами розумового 
розвитку Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу 
шести особам. 

18 травня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів робчу зустріч з начальником спецчастини Шепетівської 
виправної колонії № 98 Володимиром Козликом, під час якої обговорено 
порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги засудженим для 
оскарження рішень щодо застосування дисциплінарних стягнень до засуджених   

18 травня  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Двірець Ізяславського району. 

18 травня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Котелянка 
Полонської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну 
правову допомогу чотирьом громадянам. 
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18 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Цвітоха 
Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу 
шістьом громадянам. 

22 травня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с. Головлі 
Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу п'ятьом 
громадянам. 

24 травня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Лотівка Грицівської 
об'єднаної територіальної громади. 

05 червня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного центру 
зайнятості. 

05 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 
під час якого надано первинну правову допомогу шістьом громадянам. 

05 червня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоя Гонтарук провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості. 

05 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 
центру зайнятості. 

06 червня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних послуг 
м. Славути. 

07 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у 
Старокривинському будинку-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 
Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу 
шістьом громадянам. 

08 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом громадян в Ямпільській спеціалізованій 
загальноосвітній школі-інтернат, під час якого надано первинну правову 
допомогу трьом громадян. 

11 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Іванівка 
Славутського району. 

12 червня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості. 

13 червня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с. Лисиче 
Славутського району. 

 15 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян в Замкової виправної колонії №58. 

18 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Хорошівській сільській раді. 

18 червня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Нетішинського міського центру 
зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

18 червня головний спеціаліст відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Браженці 
Полонської об'єднаної територіальної громади. 

19 червня начальник відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом 
громадян у Великоборовицькій сільській раді. 

22 червня в.о. начальника відділу  
«Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз  здійснив виїзний прийом громадян у с. 
Щурівці Ізяславського району. 

22 червня головний спеціаліст відділу 
“Полонське бюро правової допомоги” Оксана 
Рибак провела виїзний прийом громадян в 
с.Прислуч Полонської об'єднаної 
територіальної громади. 

26 червня начальник відділу правової 
інформації та консультацій Святослав Футій 
провів виїзний прийом громадян в 
с.Чотирбоки Ленковецької об'єднаної 

територіальної громади, під час якого надано первинну правову допомогу 
шістьом громадянам. 

27 червня начальник відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян в с.Вовківці Судилківської 
об'єднаної територіальної громади. 

27 червня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз здійснив виїзний прийом громадян у с.Великі Пузирки 
Ізяславського району. 

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 
II квартал 2018 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 73 
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громадянам. 

 
[1.2.] Створення системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі 
системи БПД 

 
На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи: 
18 квітня начальник відділу представництва Шепетівського місцевого 

центру Олена Шевчук  провела навчальний семінар з працівниками центру що-
до вивчення Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги у цивільних, адміністративних процесах та представництва у кримінальному 
процесі, в ході якого детально опрацьовано дії працівників в процесі надання 
ними безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам Центру. 

02 травня начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами Марина Поліщук провела навчаль-
ний семінар з працівниками центру щодо вивчення Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність», в ході якого детально опрацьовано дії адво-
ката під час зайняття адвокатською діяльністю. 

17 травня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 
провів нараду в режимі скайп-зв’язку з працівниками бюро правової допомоги, 
на якій розглянуто питання діяльності бюро в умовах обмеженого фінансування 
для оплати послуг адвокатів, а також комунальних послуг. 

Працівникам бюро доведено інформацію про додаткові заходи щодо еко-
номії зазначених ресурсів та організаційні заходи у зв’язку із збільшенням на-
вантаження в роботі щодо підготовки процесуальних документів та представ-
ництва інтересів клієнтів у судах. 

21 червня начальник відділу правової інформації та консультацій  
Святослав Футій взяв участь у виїзному прийомі громадян першого заступника 
начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 
області Нелею Продан у смт. Гриців Грицівської селищної об”єднаної 
територіальної громади  Шепетівського району, під час якого надано первинну 
правову допомогу п’ятом громадянам. 

27 червня начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік провела навчальний 
семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру щодо Порядку ведення 
номенклатури справ та діловодства у Шепетівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомо-
ги 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, відповідно до наказу Шепе-
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тівського 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: 

- Порядок отримання земель для сінокосіння і випасання худоби. 
Працівниками Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечується редагування та підтримка в 
актуальному стані стандартизованих юридичних консультацій, внесених в 
електронну базу “WikiLegalAid”. 

Для забезпечення онлайн-консультацій та постійних рубрик у ЗМІ, 
Шепетівським місцевим центром, на постійній основі, здійснюється надання 
консультацій з юридичних питань громадянам в режимі онлайн (на сторінці 
центру в Facebook), за допомогою скайп-зв'язку, а також в телефонному режимі. 
За II квартал 2018 року центром надано 92  консультації по телефону, які були 
зареєстровані в Журналі реєстру консультацій. 

 
[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 
 
На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 

директором Центру взято участь у 1 засіданні щодо розгляду актуальних питань 
діяльності. 

03 травня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль  
у режимі скайп-зв’язку взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та обгово-
ренні заходів щодо економії бюджетних коштів за КПКВ 3603030 «Оплата пос-
луг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги». 

Крім того, 17 травня директор Шепетівського місцевого центру Володи-
мир Бузиль взяв участь у нараді у режимі скайп-зв’язку для вирішення пробле-
мних питань діяльності центрів у зв’язку з обмеженим фінансуванням для оп-

лати послуг та відшкодування витрат 
адвокатів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та на опла-
ту комунальних послуг. 

14 червня директор Шепетівсь-
кого місцевого центру Володимир Бу-
зиль  провів семінар з адвокатами, які 
надають безоплатну правову допомо-
гу. 

Під час семінару з адвокатами 
обговорено питання подальшої спів-

праці  в умовах обмеженого фінансування для оплати послуг адвокатів з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги. Володимир Бузиль роз’яснив ад-
вокатам ситуацію з погашенням заборгованості по оплаті за надані ними послу-
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ги зазначивши, що ці питання, наразі, вирішуються Міністерством юстиції Ук-
раїни та Координаційним центром з надання правової допомоги.  

Крім цього, він підкреслив, що тимчасові фінансові проблеми не повинні 
негативно впливати на якість надання безоплатної правової допомоги. 

Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина Поліщук звернула 
увагу присутніх на типові помилки при складанні та поданні актів про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та шляхи їх усунення. 

Під час семінару адвокати обмінялись досвідом роботи щодо захисту 
прав та законних інтересів вразливих категорій громадян у цивільному та адмі-
ністративному судочинстві. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 1 квітня по 30 червня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, зареєстровано 1766 звернень клієнтів, що на 189 осіб більше ніж 
за аналогічний період минулого року (1577 звернень) та на 334 звернення 
менше ніж за минулий квартал. Для 1565 громадянам надано первинну правову 
допомогу, а 201 громадянин подав звернення про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, що менше  на 50 осіб ніж за минулий квартал та 
на 33 особи більше ніж за аналогічний період минулого року. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
193 рішення про надання БВПД, що на 5 рішень менше ніж за минулий квартал. 
На виконання зазначених рішень видано 60 доручень адвокатам та 134 накази - 
штатним працівникам для оформлення процесуальних документів та 
представництва інтересів клієнтів у суді. По 8 письмовим зверненням  у наданні 
БВПД відмовлено. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 
 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстров

аних 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консульта

цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перена-

правлень до 
інших 

провай-дерів 
БПД 

1 Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

308 231 77 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

288 278 10 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

356 293 63 0 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

253 243 10 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

233 216 17 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

328 304 24 0 

 Разом по МЦ 1766 1565 201 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
сімейного 354 (20,05 %), іншого цивільного  243 ( 13,76 %), соціального 
забезпечення 225 (12,74 %), з питань виконання судових рішень 219 ( 12,40 %), 
спадкового 154 ( 8,72 %), з інших питань 112  (6,34 %),   житлового  108   (6,12 
%),  земельного 102 (5,78 %), трудового  88  (4,98 %), адміністративного 82   
( 4,64%), договірного 66 ( 3,74 %), медичного  10 ( 0,57 %) та з неправових 
питань 3 ( 0,17 %). 

 
Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 
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Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —  843 

(47,73 %); понад 60 років —  567 ( 32,11 %);  від 18 до 35 років — 351 (19,88 %); 
до 18 років — 5 ( 0,28 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1766) надійшло від жінок 1189 — 
звернень (67,00 %), від чоловіків —  577 ( 33,00%). 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від осіб 
(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) - 151  ( 78,24 %),  інвалідів -  27  ( 13,99 %), ветеранів війни -   14  
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( 7,25 %), внутрішньо переміщених осіб –  1 ( 0,52 %). 

 
Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
 

від 18 до 35 
років

19,88%

понад 60 років
32,11%

від 35 до 60 
років

47,73%

до 18 років
0,28%

 
 

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

 
чоловіки

33%

жінки
67%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, якімають 
право на отримання БПД 

 

 
 

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

● здійснено 34 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність  9 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 162 особи, в тому числі 125 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 37 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 21 органe місцевого самоврядування та 
установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 216 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 147 правопросвітницьких заходи. 

внутрішньопере
міщених осіб

0,52%

інвалідів
13,99%

особи, 
середньомісячн
ий дохід яких, 
не перевищує 
двох розмірів 
прожиткового 

мінімуму
78,24%

ветеранів війни
7,25%
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● розміщено у ЗМІ 73 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 73 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

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

№
 

з/
п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 

мобільних 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдер
ів БПД, 

яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведен
их право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електрон-

них 
сервісів 

МЮ 
1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
34/125 9/37 21 147 73 

2 Відділ 
«Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

8/30 1/12 6 36 12 

3 Відділ 
«Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

7/19 1/3 1 7 6 

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

0/0 1/6 1 17 17 

5 Відділ 
«Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

4/19 1/7 2 12 12 

6 Відділ 
«Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

9/43 2/6 10 42 19 
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