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щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану 

діяльності на 2019 рік  

у IІ кварталі 
 



2 
 

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

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам — на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад, як за рахунок внутрішніх ресурсів 

системи, так і у співпраці з партнерами. 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності неповнолітніх, протягом другого кварталу 2019 року 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було проведено 12 планових та 2 позапланових правопросвітницьких 

заходи  у навчальних загальноосвітніх закладах, зокрема: 

 

5 квітня головний спеціаліст  відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Бульбах провела семінар із учнями 7 класу Сивківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на тему: «Вчимося захищати себе від 

насильства», спрямований на запобігання випадкам насильства в сім’ї та 

злочинності неповнолітніх. 

11 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік  провела 

навчальні семінари з учнями 6-11 класів Шепетівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №3 на теми: “Стоп булінг”, “Протидія насильству в сім'ї” в 

процесі яких розповіла про види відповідальності за вчинення насильства та 

булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх 

поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 

положення Конвенції про права дитини. 

16 квітня  начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  провела семінар  з учнями 8-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 

тему: “Порядок оформлення паспорта громадянина України”.  

17 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 

навчальні семінари з учнями 6-11 класів Шепетівського НВК “Загальноосвітня 

школа I-III ступенів - гімназія” на теми: “Стоп булінг”, “Протидія насильству в 

сім'ї” в процесі яких розповіла про види відповідальності за вчинення 

насильства та булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх 

поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 

положення Конвенції про права дитини. 

17 квітня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги» Тетяна Бульбах провела семінар на базі Ямпільської 

загальноосвітньої школи-інтернат з учнями 9-10  класів на тему:  «Стоп булінг! 

Подолаємо цькування разом».   
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17 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах взяла участь у семінарі проведеному на базі 

Білогірського НВК середня загальноосвітня школа І-ІІІступенів, ім. І.О. 

Ткачука, гімназія з учнями 10-х  класів на тему: «Стоп булінг! Подолаємо 

цькування разом».   

08 травня в.о. начальника відділу “Полонське 

бюро правової допомоги” Оксана Рибак 

провела семінар з учнями Полонської ЗОШ  І-

ІІІ ст. № 2 на тему: “Стоп Булінг: поняття, 

ознаки, відповідальність”.   

10 травня начальник відділу “Славутське 

бюро правової допомоги”  Любов Китюшко-

Шатковська провела семінар з учнями 

Цвітоського НВО на тему: “Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх”. Також, присутніх було проінформовано про 

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

інші матеріали. 

20 травня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела лекцію для учнів 8 класу Ліщанської ЗОШ І-

ІІІ ст.  на тему: «Збережемо планету разом» з нагоди відзначення 22 квітня 

Всесвітнього Дня Землі, під час якого розповіла про стан правового захисту 

природи в Україні та відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. 

20 травня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями Миньковецького НВК 

на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”. Також, присутніх було 

проінформовано про правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та  

розповсюджено буклети та інші матеріали. 

21 травня  в.о. начальника відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги» 

Євген Хмиз провів для учнів 7 класу Двірецької ЗОШ І-ІІ ст. лекцію на тему:  

«Збережемо планету разом» з нагоди відзначення 22 квітня Всесвітнього Дня 

Землі. 

21 травня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 6 на тему 

«Стоп Булінг: поняття, ознаки, відповідальність”. 

 

29 травня  головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар з учнями 8-А класу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 на тему: “Порядок оформлення паспорта громадянина України”.  
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Крім того, з метою підвищення рівня 

правових знань та правової свідомості 

студентської молоді 30 травня 

заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлією 

Школьнік проведено семінари для учнів 

Грицівського вищого професійного 

училища №38 на теми: “Стоп булінг” та 

“Протидія насильству в сім'ї” в процесі 

яких розповіла про поняття булінгу, його 

види та форми, а також про види 

домашнього насильства (фізичне, 

сексуальне, економічне, психологічне). 

 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 

проведено 18планових та 1 позаплановий правопросвітницький захід, 

спрямований на запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та 

перебувають на обліку в Центрах зайнятості, зокрема: 

02 квітня головний сеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги» Тетяна Бульбах  взяла участь у семінарі проведеному на базі 

Білогірської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості: 

«Запобігаємо нелегальній трудовій міграції».    

02 квітня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв в рамках інформаційної кампанії “Я маю право 

голосу!” провів семінар, організований для осіб, які перебувають на обліку в 

Нетішинській міській філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 

тему: “Огляд законодавства про вибори Президента України”. Присутнім надані 

інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

02 квітня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

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

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Трудовий 

договір: порядок укладення та види» в рамках правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!».  

08 квітня головний  спеціаліст відділу  “Білогірське бюро правової 

допомоги” Юлія Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Білогірській  районній філії  Хмельницького обласного центру 

зайнятості на  тему «Запобігаємо нелегальній трудовій міграції». 

12 квітня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованого Славутською 

міськрайонною філією Хмельницького обласного центру зайнятості  для осіб, 

які перебувають на обліку.  На семінарі присутнім була доведена інформація про 
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безоплатну правову допомогу, надання первинної та вторинної правової 

допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

16 квітня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Оксана Якубовська  провела тематичну зустріч з особами, які перебувають на 

обліку в Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості на тему: “Відповідальне батьківство”, в ході якого розповіла про 

податкову знижку на розвиток дитини та порядок її оформлення, порядок 

відшкодування витрат на  муніципальну няню для дитини до 3 років, а також 

про права дитини на аліменти. 

 

16 квітня головний спеціаліст відділу 

“Ізяславське бюро правової допомоги”  Зоя 

Гонтарук провела тематичну зустріч із 

особами, які перебувають на обліку як 

безробітні в Ізяславській районній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на 

тему: “Відповідальне батьківство” 

07 травня начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській  

районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості та проінформувала 

присутніх про проведення інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 

07 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 

перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: “Порядок отримання додаткової знижки на 

навчання, інших ститмулів та гарантій»”.  

14 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Відшкодування витрат на 

няню для дитини до 3 років”. 

16 травня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі, організованому 

Славутською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 

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

доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та 

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

України. 

23 травня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

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

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему: 

“Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів”.  

28 травня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела тематичну зустріч із особами, які перебувають 
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на обліку як безробітні в Ізяславській районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: “Відповідальне батьківство”. 

31 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 

перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: “Відповідальне батьківство”.  

04 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській  

районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості та проінформувала 

присутніх про проведення інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство».  

04 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела правовий тренінг для осіб, які перебувають на обліку в 

Білогірській  районній філії  Хмельницького обласного центру зайнятості на 

тему «Знати та захищати свої права».  

 

04 червня в.о. начальника відділу 

“Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар для осіб, 

які перебувають на обліку в Полонській 

районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості на тему: 

«Податкова знижка на навчання». 

04 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованого  

Славутською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 

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

доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та 

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

України. 

11 червня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела тематичну зустріч із особами, які перебувають 

на обліку як безробітні в Ізяславській районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості в рамках проекту “Відповідальне батьківство”. 

25 червня заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія 

Школьнік провела інформаційний семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в 

Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

на тему: «Відповідальне батьківство».  
 

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

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

правопросвітницьких заходи, зокрема: 
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13 червня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар з працівниками  та особами, які перебувають на 

обліку в Полонському відділенні 

Шепетівської територіальної первинної 

організації УТОС на тему: “Зміни до 

порядку призначення житлових 

субсидій”. 

11 червня головний спеціаліст 

відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела лекцію 

для працівників Ізяславського відділення 

Шепетівської територіальної первинної 

організації УТОС на тему:   «Забезпечення функціонування прав осіб із 

обмеженими можливостями та доступу їх до участі у всіх сферах суспільства». 

 25 червня начальник  відділ “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела семінар з головою та членами громадської 

організації «Дакжест»(УТОГ) на тему: «Право особи з вадами слуху на 

безоплатну правову допомогу».  

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 

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

територіальних громадах, в тому числі про виконання правопросвітницького 

проекту  «Я маю право» працівниками Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 26 

правопросвітницьких заходів, а саме:   

11 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар для відвідувачів Шепетівської районної бібліотеки ім. 

М. Коцюбинського на тему: “Відповідальне батьківство”, в ході якого  розповіла 

про податкову знижку на розвиток дитини та порядок її оформлення, порядок 

відшкодування витрат на  муніципальну няню для дитини до 3 років, а також 

про права дитини на аліменти. 

11 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар з педагогічним колективом Шепетівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3, в ході якого розповіла про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та щодо дії закону “Про запобігання 

та протидію домашньому насильству”, проінформовано про дію 

правопросвітницького проекту “Я маю право!” та передано відповідні 

інформаційні матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в приміщені 

школи. 

12 квітня головний спеціаліст  відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками  Вільшаницької  

сільської ради  та громадою сільської ради,  в рамках проекту «Я МАЮ 
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ПРАВО!» та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». Під час 

семінару розповіла про розмір, підстави та порядок нарахування аліментів, нові 

правила виїзду з дитиною за кордон, порядок отримання податкової знижки на 

навчання, порядок отримання послуги «Муніципальна няня»».  Присутнім було 

роздано інформаційні буклети  надісланих в рамках проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

15 квітня в.о. начальника 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 бюро правової допомоги», порушені 

питання ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, охорони 

здоров’я, а також висвітлено основні засади  правопросвітницького проекту   «Я 

МАЮ ПРАВО!».  

17 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар з педагогічним колективом Шепетівського НВК 

“Загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія”, в ході якого розповіла про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги та щодо дії закону “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству”, проінформовано про дію 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  та передано відповідні 

інформаційні матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в приміщені 

школи. 

22 квітня  головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками  Довгалівської 

сільської ради,  спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я маю право»  та 

інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». Під час семінару 

розповіла про розмір, підстави та порядок нарахування аліментів, нові правила 

виїзду з дитиною закордон, порядок отримання податкової знижки на навчання, 

порядок отримання послуги «Муніципальна няня». 

22 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками Сивківської 

сільської ради,  спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». Під час семінару 

розповіла про розмір, підстави та порядок нарахування аліментів, нові правила 

виїзду з дитиною закордон, порядок 

отримання податкової знижки на навчання, 

порядок отримання послуги «Муніципальна 

няня». 

06 травня в.о. начальника відділу 

“Полонське бюро правової допомоги”   

Оксана Рибак провела семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в Полонському 

районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області, на 
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тему «Правова допомога, що гарантується державою». В ході семінару 

присутніх ознайомлено з послугами, які надаються в системі безоплатної 

правової допомоги та про діяльність Полонського бюро правової допомоги. 

08 травня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено робочу зустріч з представником 

Славутського МРВ з питань пробації Сергієм Главацьким. В ході зустрічі 

обговорили особливості діяльності Славутськокого МРВ, стан пробації в м. 

Нетішині. Проаналізували особливості надання безоплатної правової допомоги 

та домовилися про співпрацю, яка полягатиме в обміні інформацією, що має 

значення для обвинуваченого, проведенні спільних заходів, поширенні 

друкованих матеріалів про безоплатну правову допомогу і реалізацію досудової 

пробації. Також були надані інформаційні матеріали, щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

10 травня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела навчальний семінар з представниками Полонської міської 

ради об’єднаної територіальної громади щодо початку дії правопросвітницької 

кампанії “Відповідальне батьківство”, в ході якого роз’яснено основні напрямки 

інформування батьків щодо розміру, підстав та порядку нарахування аліментів, 

нових правил виїзду з дитиною за кордон, порядку отримання додаткової 

знижки на навчання, інших стимулів та гарантій. 

13 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська, в рамках проведення правопросвітницьких заходів  провела  

семінар для працівників   Білогірського районного територіального  центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на тему: “Ключові 

реформи у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного 

забезпечення”. 

14 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар з працівниками та громадою с. Гулівці 

спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я маю право»  та інформаційної 

кампанії «Відповідальне батьківство». Під час семінару розповіла про розмір, 

підстави та порядок нарахування аліментів, нові правила виїзду з дитиною 

закордон, порядок отримання податкової знижки на навчання, порядок 

отримання послуги «Муніципальна няня». 

16 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для працівників та жителів с. Квітневе, 

спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!»  та інформаційної кампанії 

«Відповідальне батьківство». Під час семінару 

розповіла про розмір, підстави та порядок 

нарахування аліментів, нові правила виїзду з 

дитиною закордон, порядок отримання податкової 

знижки на навчання, порядок отримання послуги 

«Муніципальна няня». 

20 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
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Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками   виконкому 

с.Миньківці Улашанівської об'єднаної територіальної громади на тему: “Право 

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

безоплатної правової допомоги.  

 

21 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 

для директорів шкіл та завідувачів ДНЗ Судилківської ОТГ в приміщенні 

Судилківської бібліотеки на тему: “Відповідальне батьківство”. 

21 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік 

провела інформаційний семінар з працівниками 

Судилківської ОТГ, в ході якого розповіла про 

порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. Також присутніх проінформовано про  

дію правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» та передано відповідні інформаційні 

матеріали, в тому числі плакати, для розміщення в 

приміщені ОТГ. 

22 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела  семінар для працівників  центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Білогірської районної державної адміністрації на тему: 

“Відповідальне батьківство”. 

24 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для працівників  Білогірського будинку-інтернату  

для громадян похилого віку та інвалідів на тему: “Соціальний захист 

малозабезпечених осіб”. 

31 травня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  в рамках інформаційної кампанії “Я маю право голосу!” 

провела круглий стіл з  працівниками ЦНАПу на 

тему: “Як реалізувати своє виборче право”. 

04 червня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та  надання безоплатної 

правової допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар з працівниками 

Шепетівської районної ради, в ході якого розповіла 

про порядок отримання безоплатної правової 

допомоги та щодо дії правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

07 червня  головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками  Великоборовицької 

сільської ради, який  спрямований на роз'яснення змісту проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство».  
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07 червня  начальник  відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками 

Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

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

надання безоплатної правової допомоги. Також, присутніх було проінформовано 

про правопросвітницький проект “Я маю право!” та  розповсюджено буклети та 

інші матеріали. 

07 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Старокривинської 

сільської ради на тему: “Право на безоплатну 

правову допомогу”, під час якого розповіла про 

надання безоплатної правової допомоги.  

21 червня  начальник відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги” Юлія Піхотинська провела 

семінар з працівниками  Хорошівської сільської 

ради, який  спрямований на роз'яснення змісту 

проекту «Я маю право» та інформаційної кампанії 

«Відповідальне батьківство».  

 

26 червня  головний спеціаліст  

відділу "Ізяславське бюро правової 

допомоги"  Зоя Гонтарук провела семінар 

з працівниками Ізяславського сектору 

Обслуговування громадян Головного 

Управління Пенсійного Фонду України в 

Хмельницькій області на тему: «Належне 

виконання рішень судів про стягнення 

коштів на користь «дітей війни». 
 

З метою проведення робочих зустрічей, навчальних семінарів з керівниками 

громадських організацій  (із громадськими організаціями, які представляють 

інтереси учасників АТО та членів їх сімей, працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 

проведено заходи, а саме: 

16 травня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено зустріч з представниками ГО “Нетішинське міське 

об'єднання воїнів АТО”, на якій обговорено питання щодо пільг членам сім'ї 

учасника АТО, зокрема, оздоровлення дітей та оплати за відвідування секцій. 

Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та кампанії “Відповідальне 

батьківство”. 
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21 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела  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. 

26 червня  головний спеціаліст  відділу  "Ізяславське бюро правової 

допомоги"  Зоя Гонтарук провела бесіду з учасниками бойових дій щодо 

вирішення їх правових питань. З метою проведення 

робочих зустрічей з начальниками установ 

виконання покарань Хмельницької області. 

 26 червня начальник відділу  "Ізяславське 

бюро правової допомоги"  Євген Хмиз провів робочу 

зустріч із в.о. начальника Ізяславської виправної 

колонії №31, під час якої обговорили питання 

припинення співпраці у зв’язку із відсутністю 

засуджених та припиненню функціонування колонії. 

 

 З метою створення спеціалізованих установ з надання БПД та залучення 

міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 

отримання фінансової підтримки надавачів БПД працівниками Центру 

організовано та проведено 6 навчальних семінарів з представниками органів 

місцевого самоврядування, які були передбачені у квартальному Плані роботи 

на IІ кварталі 2019 року, а саме: 

 02  травня  начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук   проведено навчальний семінар з посадовими особами 

Нетішинської міської ради, щодо створення ними спеціалізованих установ з 

надання безоплатної правової допомоги.  

10 травня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела навчальний семінар з представниками Полонської міської 

ради об’єднаної територіальної громади щодо створення ними спеціалізованих 

установ з надання   безоплатної правової допомоги.  

13 травня  начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар з працівниками Білогірського районного 

територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) на тему «Спеціалізована установа з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги». 

21 травня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Юлія Школьнік  провела 

робочу  з Судилківським сільським головою 

Тетяною Котик, під час якої обговорено питання 

щодо створення ними спеціалізованих установ з 

надання безоплатної правової допомоги. 
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19 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками виконкому 

с.Жуків Улашанівської ОТГ на тему: «Створення спеціалізованих установ з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

27 червня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела семінар для працівників Щурівецької 

сільської ради з питання можливості створення на території сільської ради 

спеціалізованого органу з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у 

співпраці з підвищення ефективності надання правової допомоги мешканцям  

підпорядкованих сіл. 

 

 З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення 

консультування громадян відповідних територіальних громад проведено  робочі 

зустрічі та наради з сільськими головами та головами територіальних громад, 

які були передбачені у квартальному Плані роботи на IІ квартал 2019 року та 

інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

02 квітня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук взяла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 

прав дитини при ВК НМР. Присутнім надані роз'яснення та інформаційні 

матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю 

право!” та кампанії “Відповідальне батьківство”. 

02 квітня  головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги» Тетяна Бульбах  взяла участь у засіданні Міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення  Білогірської 

районної державної адміністрації під головуванням голови ради - заступника 

голови  Білогірської районної державної адміністрації Віктора Гребенюка. 

 На засіданні ради Тетяна Бульбах доповіла «Про проведену роботу 

Білогірським бюро правової допомоги щодо забезпечення доступу жителів 

району до безоплатної правової допомоги»  та про дію загальнонаціонального 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

05 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах  провела робочу зустріч з головою Сивківської  

сільської ради  ї надання безоплатної правової допомоги жителям Сивківської 

сільської ради. Василем Іванюком, під час якої обговорили питання співпраці 

щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям Сивківської 

сільської ради. 

12 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах  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. 

15 квітня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги Євген Хмиз провів робочу зустріч із секретарем Ліщанської 

сільської ради Ізяславського району Катериною Найдюк під час якої 

обговорили питання співпраці в наданні безоплатної правової допомоги 

жителям даного і сусідніх сіл, та дотримання прав та свобод людини і 

громадянина та співпраці у реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

15 квітня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головним спеціалістом - 

юристом з питань роботи ради юридичного відділу виконавчого комітету 

Славутської міської ради Анною Кедрун, в ході якої обговорено питання 

надання правової допомоги громадянам та досягнуто домовленості про 

співпрацю. 

22 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах  провела  робочу зустріч  з головою Довгалівської 

сільської ради Галиною Бійчук, під час якої обговорили 

питання співпраці щодо організації надання безоплатної 

правової допомоги жителям Довгалівської сільської ради. 

23 квітня начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у 

засіданні комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності та етики, законності та правопорядку 

Шепетівської міської ради, на якій, зокрема, було розглянуто питання прийняття 

Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню м. Шепетівка на 2019-2021 роки. 

24 квітня  головний спеціаліст  відділу  "Ізяславське бюро правової 

допомоги"  Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із секретарем Сошненської 

сільської ради Ізяславського району Савчук Тетяною Миколаївною, під час якої 

обговорили питання співпраці в наданні безоплатної правової допомоги 

жителям територіальної громади, та дотримання прав та свобод людини і 

громадянина та співпраці у реалізації Всеукраїнського проекту «Маю Право». 

25 квітня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь 

у засіданні сесії Шепетівської міської ради, на якій, презентувала проект 

Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню м. Шепетівка на 2019-2021 роки. У своєму виступі вона 

обґрунтувала необхідність її прийняття з метою покращення надання 

безоплатної правової допомоги населенню міста, розповіла депутатам та  

присутнім про систему безоплатної правової допомоги в Україні та діяльність 

Шепетівського місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

08 травня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак взяла участь у нараді за участю начальника відділу соціальної 

роботи з населенням ВК Полонської міської ради ОТГ Кравчук-Багінської Л.П. 
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та головного спеціаліста служби у справах дітей Полонської 

райдержадміністрації Кукліновської Л.В., під час якої було визначено основні 

питання правопросвітницької кампанії “Відповідальне батьківство”. 

 10 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором Цвітоського 

НВО  Людмилою Тимчук, в процесі якої обговорено питання надання  правової 

допомоги  та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

10 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головним спеціалістом 

Улашанівської об”єднаної територіальної громади Тетяною Машук, в процесі 

якої обговорено питання надання  правової допомоги жителям громади та щодо 

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

домовленості про співпрацю. 

14 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела  робочу зустріч  з  в.о. старости с. Гулівці Білогірської 

селищної об'єднаної територіальної громади  Тетяною Подлєсною,  під час якої 

обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 

допомоги жителям громади. 
 15 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела робочу зустріч з 

головним редактором ТРК “Like-TV” Катериною Петрик, під час якої 

обговорити питання щодо підписання Меморандуму про співпрацю та 

окреслили наступні напрямки висвітлення інформації по телебаченню. 

16 травня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела  робочу зустріч  з  в.о. старости с. Квітневе Білогірської 

селищної об'єднаної територіальної громади,  під час якої обговорили питання 

співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 

Денисівської сільської ради. 
20 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором 

Миньковецького НВК Людмилою Гаврилюк, в процесі якої обговорено питання 

надання  правової допомоги та досягнуто домовленості про співпрацю. 

  20 травня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з старостою с.Миньківці 

Улашанівської об'єднаної територіальної громади Валерієм Гаврилюком, в 

процесі якої обговорено питання надання  правової допомоги та досягнуто 

домовленості про співпрацю. 

  21 травня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела робочу  з 

Судилківським сільським головою Тетяною Котик, під час якої обговорено 

питання щодо реалізації Програми правової освіти населення та надання 

безоплатної правової допомоги населенню Судилківської ОТГ на 2019-2021 

роки.   

 24 травня  головний спеціаліст  відділу  “Ізяславське бюро правової 
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допомоги” Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із 

секретарем Топорівської сільської ради Ізяславського 

району Вірою Ковальчук, під час якої обговорили 

питання співпраці в наданні безоплатної правової 

допомоги жителям даного і сусідніх сіл.  

27 травня  начальник  відділу “Славутське бюро 

правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковська 

провела робочу зустріч з першим заступником  голови 

Берездівської сільської ради Євгенією Загоруйко, в 

процесі якої обговорено питання надання  правової 

допомоги жителям громади та досягнуто домовленості про співпрацю.  

27 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу 

зустріч з директором Берездівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату 

Хмельницької обласної ради Галиною Берендою, 

в процесі якої обговорено питання надання  

правової допомоги та досягнуто домовленості 

про співпрацю.    

07 червня головний спеціаліст відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”  Тетяна 

Бульбах  провела  робочу зустріч  з головою 

Великоборовицької сільської ради Анатолієм Момотюком, під час якої 

обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 

допомоги жителям Великоборовицької сільської ради. 

07 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором 

Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

Оленою Сичевською, в процесі якої обговорили питання співпраці щодо 

організації надання безоплатної правової допомоги особам, які перебувають в 

будинку-інтернаті та досягнуто домовленості про співпрацю. 

07 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою 

Старокривинської сільської ради Василем Малинюком, в процесі якої 

обговорено питання надання  правової допомоги жителям та досягнуто 

домовленості про співпрацю. 

18 червня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук прийняла участь у позачерговому засідання комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. 

Присутнім надані роз'яснення та інформаційні матеріали, щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!” та 

кампанії “Відповідальне батьківство”. 

19 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з старостою с.Жуків 
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Улашанівської  ОТГ, в процесі якої обговорено питання надання  правової 

допомоги жителям та досягнуто домовленості про співпрацю в рамках 

правопросвітницького проекту “Я маю право!”.  

21 червня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 

Піхотинська   провела  робочу зустріч  з головою Хорошівської сільської ради 

Валерієм Ващуком, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Хорошівської сільської ради. 

21 червня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела зустріч з представниками Полонської районної ради 

Хмельницької області, в ході якої обговорено питання щодо захисту прав 

людини, висвітлено основні положення Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

26 червня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з старостою с.Іванівка 

Улашанівської  ОТГ, в процесі якої обговорено питання надання  правової 

допомоги жителям та досягнуто домовленості про співпрацю в рамках 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Шепетівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 

засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою 

діяльність на території, що обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Протягом ІІ кварталу 2019 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 

засобах масової інформації, а саме: 

04 квітня в газеті "Нетішинський вісник" №14 від 04.04.2019 опубліковано 

статтю на тему: ”Як працювало Нетішинське бюро правової допомоги у 2018 

році”. 

08 квітня  на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

статтю на тему: “ Щодо пільг від сплати земельного податку ”,  підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

08 квітня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “ Щодо пільг від сплати земельного 

податку”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

09 квітня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 

“Новини” висвітлено  чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини 

при ВК НМР, що відбулося 02 квітня 2019 року за участі начальника відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги” Світлани Бащук. 

11 квітня в інформаційно-аналітичному тижневику «Сьогодення громади» 

розміщено інформацію «Для учасників АТО та Революції Гідності: 

психологічна допомога та психологічна реабілітація».  
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11 квітня на офіційному сайті  Шепетівської загальноосвітньої школи    I-

III ступенів №3 розміщено інформацію про проведення навчального семінару 

для учнів працівниками Шепетівського місцевого центру. 

11 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної бібліотеки ім.      М. 

Коцюбинського розміщено інформацію про проведення семінару для 

відвідувачів бібліотеки працівниками Шепетівського місцевого центру. 

16 квітня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога”  розміщено   інформації щодо проведення Всеукраїнської 

правопросвітницької кампанії “Відповідальне батьківство”, порядку отримання 

послуги “Муніципальна няня”.   

16 квітня на офіційному сайті Головного управління юстиції у 

Хмельницькій області розміщено інформацію про участь директора 

Шепетівського місцевого центру у  семінарі для юристів. 

16 квітня на офіційному сайті Шепетівського міськрайонного суду  

розміщено інформацію про участь директора Шепетівського місцевого центру у  

семінарі для юристів. 

16 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію про участь директора Шепетівського 

місцевого центру у  семінарі для юристів. 

22 квітня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Білогірське бюро правової допомоги 

інформує”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

22 квітня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

статтю на тему: “Білогірське бюро правової допомоги інформує”,  підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

 24 квітня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

інформацію, в якій висвітлено участь представників Шепетівського місцевого 

центру у засіданні постійних комісій. 

25 квітня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо права на отримання податкової 

знижки для батьків, які оплачують навчання дітей у закладах дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти. 

 25 квітня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

інформацію, в якій висвітлено участь представників Шепетівського місцевого 

центру у засіданні сесії Шепетівської міської ради. 

 26 квітня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо права на отримання 

податкової знижки для батьків, які оплачують навчання дітей у закладах 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. 

07 травня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “За борги по аліментах автоматично 

арештують банківський рахунок”, підготовлену працівниками відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”. 
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07 травня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

статтю на тему: “ За борги по аліментах автоматично арештують банківський 

рахунок”,  підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

08 травня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо дії державної програми "Доступні 

ліки". 

08 травня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію щодо дії державної програми 

“Доступні ліки”. 

13 травня за ініціативою Славутського бюро правової допомоги на сайті 

Славутської районної ради в новинах розміщено   звернення організаційного 

комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони 

праці в Україні.  

19 травня в газеті “День за днем” опубліковано статтю на тему: ”Хулігана 

зобов'язали сплатити потерпілій 4 тисячі грн.”, яку підготували працівники 

Шепетівського місцевого центру.  

21 травня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Після досягнення дитиною 10 років 

суд зобов’язаний надати їй можливість висловити свою думку щодо 

позбавлення батьків батьківських прав”, підготовлену працівниками відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”. 

27 травня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

статтю на тему: “ Після досягнення дитиною 10 років суд зобов’язаний надати 

їй можливість висловити свою думку щодо позбавлення батьків батьківських 

прав”,  підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

 28 травня на офіційних сайтах Шепетівської районної державної 

адміністрації та Шепетівської районної ради опубліковано успішні практики 

підготовлені працівниками Шепетівського місцевого центру. 

30 травня в газеті "Нетішинський вісник" №22 від 30.05.2019 

опубліковано інформацію щодо роботи відділу «Нетішинське бюро правової 

допомоги». 

30 травня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

успішну практику підготовлену працівниками Шепетівського місцевого центру. 

 30 травня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію про права сезонних працівників та 

порядок укладення сезонного трудового договору, підготовлену в.о. начальника 

відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

30 травня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію про права сезонних працівників 

та порядок укладення сезонного трудового договору, підготовлену в.о. 

начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
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30 травня на сайті  Нетішинської міської філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості розміщено інформацію про проведені правопросвітницькі 

заходи за участі заступника директора Нетішинської міської філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості Марини Цибульської та головного 

спеціаліста відділу “Нетішинського бюро правової допомоги” Максима 

Дмітрієва.  

06 червня в газеті “Шепетівський вісник” 

опубліковано статтю на тему: ”Хулігана зобов'язали 

сплатити потерпілій 4 тисячі грн.”, яку підготували 

працівники Шепетівського місцевого центру.  

06 червня в газеті “Трудівник Полісся”, яка 

виходить в місті Славута опубліковано інформацію 

щодо діяльності відділу “Славутське бюро правової 

допомоги”. 

11 червня на сайті Нетішинської міської ради 

опубліковано статтю на тему: “Розмір, підстави, 

порядок нарахування та стягнення аліментів”, 

підготовлену працівниками відділу “Нетішинське бюро правової допомоги”. 

12 червня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації опубліковано інформацію, в якій висвітлено участь представників 

Шепетівського місцевого центру у засіданні "круглого столу” із представниками  

Шепетівського ВП ГУНП у Хмельницькій області, районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу освіти, культури, молоді, 

спорту та туризму, служби у справах дітей, управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації та Судилківської і Грицівської 

об’єднаних територіальних громад. 

13 червня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в  

рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію про проведену 

роботу відділом “Славутське бюро правової допомоги” за 2018 рік. 

14 червня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 

рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію щодо 

проведення Всеукраїнської правопросвітницької 

кампанії “Відповідальне батьківство”. 

14 червня на сайті Славутської районної державної 

адміністрації  в рубриці “Безоплатна правова допомога” 

розміщено інформацію про порядок отримання послуги 

“Муніципальня няня”, підготовлену начальником 

відділу “Славутське бюро правової допомоги”. 
18 червня за матеріалами відділу “Ізяславське 

бюро правової допомоги” на сайті Ізяславської районної 

державної адміністрації опубліковано статтю на тему: 

“Що таке Добросусідство”. 

18 червня на офіційному сайті Білогірської районної адміністрації 

розміщено публікацію на тему: “ Спрощені процедури виїзду дитиною за 
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кордон”,  підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

21 червня в Білогірській районній газеті “Життя і слово” опубліковано 

статтю на тему: ”Право на утримання”, яку підготували працівники 

Білогірського бюро правової допомоги.  

25 червня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 

“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі «Роз’яснення 

законодавства№ опубліковано статтю на тему : «Поширення позитивного 

досвіду працівників бюро правової допомоги». 

25 червня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 

“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі «Роз’яснення 

законодавства» опубліковано статтю на тему : «Розмір, підстави, порядок 

нарахування та стягнення аліментів». 

25 червня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 

“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі «Роз’яснення 

законодавства» опубліковано статтю на тему : «Пільги щодо сплати судового 

збору». 

27 червня в Ізяславській районній газеті “Зоря Надгориння” опубліковано 

статтю на тему: ”Суд зобовязав міську раду відшкодувати шкоду за пошкоджене 

авто”, яку підготували працівники Ізяславського бюро правової допомоги.  

27 червня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію про діяльність бюро протягом І та ІІ 

кварталу 2019року.  

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook та на 

офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області 21 червня опубліковано 

інформацію про успішну справу на тему: "Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника" та 24 червня опубліковано інформацію про успішну справу на 

тему: "Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території". Крім 

того, 25 червня на офіційному сайті Нетішинської міської ради у розділі 

“Нетішинське бюро правової допомоги” в підрозділі «Роз’яснення 

законодавства» опубліковано статтю на тему : «Поширення позитивного досвіду 

працівників бюро правової допомоги». 

 

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

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 

проведено  правопросвітницькі заходи, а саме: 

14 травня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела для працівників управління соціального 

захисту населення Славутської районної державної адміністрації та внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку в управлінні  соціального захисту 
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населення Славутської районної державної адміністрації семінар на тему: 

“Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого обговорено питання 

співпраці для забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Крім того, присутнім 

доведена інформація щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

та розповсюджено буклети серед учасників семінару. 

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

Євген Хмиз провів бесіду для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають 

на обліку в управлінні  соціального захисту для працівників управління 

соціального захисту населення Ізяславської районної державної адміністрації з 

метою вирішення правових проблем цих осіб. 

 

 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 2019 року Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 34 виїзди 

мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 

територіальних громад та забезпечено роботу 21 дистанційного пункту 

консультування в центрах зайнятості, Центрі надання адміністративних 

послуг, Центрах пробації та інших установах: 

01 квітня головним спеціалістом відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору 

філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час 

якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

01 квітня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук проведено прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

було надано правову допомогу одному громадянину. 

01 квітня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

було надано правову допомогу одній особі. 

01 квітня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

відділу філії державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

02 квітня головним спеціалістом відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяною Бульбах проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Білогірської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 
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допомогу двом громадянам. 

02 квітня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 

допомогу двом громадянам. 

02 квітня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу одній 

особі. 

02 квітня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову 

допомогу двом громадянам. 

03 квітня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було 

надано правову допомогу двом громадянам. 

05 квітня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівського 

міськрайонного відділу філії державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області. 

05 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Сивківській 

сільській раді, під час якого було надано правову допомогу трьом громадянам. 

08 квітня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 

громадянам. 

09 квітня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у смт. Гриців Грицівської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 

двом громадянам. 

12 квітня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Вільшаницькій 

сільській раді, під час якого було надано правову допомогу трьом громадянам. 

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

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Ліщани Ізяславського району, 

під час якого було надано правову допомогу одному громадяну. 
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16 квітня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 

було надано первинну правову допомогу одній особі. 

16 квітня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Новоселиця Полонської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 

трьом громадянам. 

19 квітня  головний спеціаліст відділу  “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Вільшаницькій 

сільській раді, під час якого було надано правову допомогу  трьом громадянам. 

22 квітня  головний спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук  забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування, створеного на базі  Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну правову 

допомогу одному громадянину. 

22 квітня  головний спеціаліст відділу  

“Білогірське бюро правової допомоги” Тетяна 

Бульбах провела виїзний прийом громадян у 

Довгалівській сільській раді, під час якого було 

надано правову допомогу  шістьом громадянам. 

   22 квітня  в.о. начальника відділу 

“Ізяславське бюро правової допомоги”Євгеном 

Хмизом проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Ізяславського 

районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій 

області. 

23 квітня  головний спеціаліст відділу  “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у с.Сивки 

Білогірської ОТГ, під час якого було надано правову допомогу  трьом 

громадянам. 

23 квітня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в смт.Понінка Полонського 

району, під час якого було надано первинну правову допомогу двом особам. 

24 квітня головний спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук  здійснила прийом громадян у  с. Сошне Ізяславського 

району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу трьом 

громадянам  

24 квітня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   

Євген Хмиз  спільно із начальником Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком провів виїзний прийом 

громадян у с. Клубівка Ізяславського району, під час якого було надано 

безоплатну правову допомогу двом особам.  
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24 квітня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   

Євген Хмиз  спільно із начальником Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області Віктором Худняком провів виїзний прийом 

громадян у с. Радошівка Ізяславського району, під час якого було надано 

безоплатну правову допомогу одній особі. 

06 травня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час яких 

було надано безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам. 

Працівникам відділу та відвідувачам  надані  інформаційні матеріали, щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!” та 

кампанії “Відповідальне батьківство”. 

06 травня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

було надано правову допомогу двом громадянам. 

06 травня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час якого 

було надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

07 травня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первинну 

правову допомогу двом громадянам. 

07 травня начальником відділу “Білогірське 

бюро правової допомоги”   Юлією Піхотинською 

проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі 

Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було 

надано правову допомогу двом громадянам. 

07 травня начальник  відділу “Славутське 

бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковська провела прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Славутської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 

під час якого було надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

07 травня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первину 
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правову допомогу одній особі. 

07 травня  заступник начальника відділу  

«Ізяславське бюро правової допомоги»  Євген 

Хмиз здійснив виїзний  прийом в 

дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Замкової виправної 

колонії №58, під час якого надано 

консультації одному громадянину  

08 травня  начальник  відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було надано 

безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

10 травня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Цвітоха 

Улашанівської об”єднаної територіальної громади Славутського району, під час 

якого надано первинну правову допомогу чотирьом особам. 

14 травня начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів 

виїзний прийом громадян у с. Вовківці 

Судилківської об'єднаної територіальної 

громади, під час якого було надано правову 

допомогу двом громадянам.  

14 травня заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 

було надано первинну правову допомогу одній особі.  

14 травня  начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у с. Гулівці  Білогірської 

селищної об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову 

допомогу  чотирьом громадянам. 

15 травня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Кустівці Полонського 

району, під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі.  

16 травня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено виїзний прийом громадян у  с. Квітневе  

Білогірської селищної об'єднаної територіальної громади, під час якого було 

надано правову допомогу  чотирьом громадянам. 

16 травня  заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги Євген Хмиз здійснив виїзний  прийом в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Ізяславської виправної колонії №31, 

під час якого надано консультації двом громадянам. 

17 травня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. 

Хролин Судилківської об'єднаної територіальної громади, під час якого було 

надано правову допомогу двом громадянам.  

20 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Миньківці 

Улашанівської об”єднаної територіальної громади, під час якого було надано 

первинну правову допомогу трьом громадянам. 

21 травня начальником відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого було надано первинну 

правову допомогу одному засудженому. 

23 травня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у с. Топори 

Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 

трьом громадянам. 

24 травня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського будинку-інтернату для 

громадян похилого віку та інвалідів, під час якого було надано правову 

допомогу двом громадянам. 

24 травня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Двірець Ізяславського району, 

під час якого було надано безоплатну правову допомогу одній особі. 

27 травня  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги”Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору 

філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

27 травня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Берездівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради, під час якого 

було надано первинну правову допомогу семи особам. 

28 травня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

31 травня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у 

с.Вербівці Ленковецької об'єднаної територіальної громади, під час якого було 
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надано правову допомогу двом громадянам. 

03 червня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

було надано правову допомогу двом громадянам. 

03 червня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

відділу філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під 

час якого було надано безоплатну первинну правову допомогу двом 

громадянам. 

03 червня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

було надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

03 червня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

відділу філії державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

04 червня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 

громадянам. 

04 травня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян у дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано 

безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам. 

04 червня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первину 

правову допомогу двом громадянам. 

04 червня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого було надано 

первинну правову допомогу одній особі. 

05 червня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 
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послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого було 

надано первинну правову допомогу одній особі. 

07 червня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Оксаною Якубовською проведено прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівського міськрайонного відділу філії державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області. 

07 червня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у 

Великоборовицькій сільській раді, під час якого було надано правову допомогу  

чотирьом громадянам. 

07 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Старий 

Кривин  Славутського району, під час якого було надано правову допомогу 

чотирьом громадянам. 

07 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у 

Старокривинському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів 

Славутського району, під час якого було надано правову допомогу трьом 

громадянам. 

10 червня головним спеціалістом відділу "Ізяславське бюро правової 

допомоги" Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 

Державної установи "Центр пробації" у Хмельницькій області. 

11 червня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого було надано первинну правову 

допомогу одній особі. 

14 червня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Бражинці Полонської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 

двом громадянам. 

19 червня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Буртин Понінківської ОТГ 

Полонського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 

одній особі. 

19 червня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Жуків  

Улашанівської ОТГ Славутського району, під час якого було надано правову 

допомогу чотирьом громадянам. 

21червня  головний спеціаліст відділу  “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Хорошівській 

сільській раді, під час якого було надано правову допомогу  чотирьом 
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громадянам. 

24 червня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   

Євген Хмиз  провів виїзний прийом громадян у с. Великі Пузирки 

Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 

одній особі. 

26 червня начальник відділу “Славутське бюро 

правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковська 

провела виїзний прийом громадян у с.Іванівка  

Улашанівської ОТГ Славутського району, під час 

якого було надано правову допомогу чотирьом 

громадянам.  

26 червня головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Оксана 

Якубовська провела виїзний прийом громадян у с. В.Решнівка  Ленковецької 

об'єднаної територіальної громади, під час якого було надано правову допомогу 

одному громадянину. 

27 червня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у 

с.Городнявка Шепетівського району , під час якого було надано правову 

допомогу двом громадянам. 

27 червня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги”   Зоя Гонтарук  провела виїзний прийом громадян у с. Щурівці 

Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 

одній особі. 

В Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови 

для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. За 

IІ квартал 2019 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 31 

громадянину. 
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[1.2.] Створення системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі системи 

БПД 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи: 

18 квітня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася нарада та семінар з працівниками 

Центру та бюро правової допомоги. Участь у заходах взяли директор 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів місцевого 

центру, зокрема й бюро правової допомоги. 

     Володимир Бузиль ознайомив колег із показниками роботи центру та 

бюро правової допомоги за 1 квартал 2019 року. Він зазначив, що за вказаний 

період Центром видано 209 наказів про надання БВПД, зокрема 62 доручення 

адвокатам для представництва клієнтів у судах, а також 160 наказів про 

надання БВПД, за якими надання такої допомоги доручено працівникам центру 

та бюро. 

Крім того, Володимир Бузиль наголосив на необхідності докласти 

максимум зусиль для виконання пріоритетних завдань на другий квартал 2019 

року та для поліпшення якості надання громадянам безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Після наради директор місцевого центру спільно з керівниками 

структурних підрозділів місцевого центру провели семінарське заняття для 

працівників бюро правової допомоги.  Зокрема, під час семінару було 

розглянуто питання: вивчення положень про структурні підрозділи 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та порядок складання інформації про фактичну трудомісткість робіт, 

виконуваних працівниками усіх відділів Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до листа 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 28.04.2019 року 

№0808-19-9. 

23 квітня директором Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимирем Бузилем  у Skype-

режимі проведено нараду з  працівниками бюро правової допомоги з приводу 

порядку складання інформації про фактичну трудомісткість робіт, виконуваних 

працівниками бюро відповідно до листа Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 28.04.2019 року №0808-19-9. 

Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 

в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції щодо 

рішень із зазначених питань. 

04 червня  директором Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимирем Бузилем  у Skype-
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режимі проведено нараду з  працівниками бюро правової допомоги. Під час 

наради розглянуто наступні питання: 

1. Порядок внесення відомостей працівниками до спеціального 

програмного забезпечення «Комплексна інформаційно-аналітична 

система». Обговорення вказівки Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 28.05.2019року №1234-19-3 щодо некоректного 

внесення відомостей до спеціального програмного забезпечення 

«Комплексна інформаційно-аналітична система». 

2. Дотримання режиму роботи центру з метою забезпечення 

безперервного прийому громадян з питань безоплатної вторинної 

правової допомоги. Обговорення доручення Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 29.05.2019року № 1235-19-6 щодо 

графіків роботи центрів. 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 

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

платформи правових консультацій “WikiLegalAid”, доручення Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 11 листопада 2016 року №29-3381,  

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, відповідно до наказу Шепетівського місцевого центру від 17.02.2017 

року №10-АГ, утворено робочу групу щодо підготовки правових консультацій”.  
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 IІ квартал 2019 року центром було надано 70 консультацій 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 2 засіданнях щодо розгляду актуальних 

питань діяльності. 

 22 квітня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  Skype-режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хмельницької області за І квартал 2019 року. 

2. Стан подання адвокатами актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та відповідних додатків до них.  
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3. Вирішення питання щодо проведення публічних закупівель товарів 

робіт і послуг центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хмельницької області. 

4.  Різне. 

Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 

в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції щодо 

рішень із зазначених питань. 

 

11 червня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  Skype-режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Підготовка до планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги у Хмельницькій області. 

2. Посилення роботи із адвокатами в частині подачі актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги із відповідними додатками. 

3. Використання місцевими центрами в роботі дистанційного 

розрахункового обслуговування з використанням програмно-

технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство». 

4. Щодо посилення контролю у питанні видачі доручень адвокатам та 

уповноваження працівників місцевих центрів на надання БВПД по 

представництву інтересів у судах. 

5. Різне. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 1 квітня по 30 червня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1399 звернень клієнтів, що на 367 осіб менше 

ніж за аналогічний період минулого року (1766 звернень) та на 21 звернення 

більше ніж за минулий квартал. Для 1233 громадян було надано первинну 

правову допомогу, а 166 громадян подали звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, що менше  на 35 осіб ніж за ІІ квартал 2018 року 

та на 80 осіб менше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 

прийнято 169 рішень про надання БВПД, що на 40 рішень менше ніж за 

минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 40 доручень 

адвокатам та 132 накази про уповноваження працівника для оформлення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 2 

письмовим зверненням  у наданні БВПД було відмовлено. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 
№ з/п Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перена-

правлень до 

інших провай-

дерів БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

201 134 67 0 

2 Відділ «Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

325 295 30 0 

3 Відділ «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

180 149 31 0 

4 Відділ 

«Нетішинське бюро 

правової допомоги» 

293 283 10 0 

5 Відділ «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

163 147 16 0 

6 Відділ «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

237 225 12 0 

 Разом по МЦ 1399 1233 166 0 
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У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного 317 (22,66 %), іншого цивільного 208  (14,87 %), з інших питань 167 

(11,94 %), спадкового 145  (10,36 %), житлового 127 (9,08 %), земельного 103 

(7,36 %), трудового 86 (6,15 %),соціального забезпечення 69 (4,93 %), з питань 

виконання судових рішень 79 (5,65 %), адміністративного 53 (3,79 %),  

договірного  42 (3,00 %), медичного 3 (0,21 %) та з неправових питань 0 

(0,00%). 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

сімейного

22,66%

з неправових 

питань

0,00%

медичного

0,21%
з питань 

виконання 

судових рішень

5,65%

соціального 

забезпечення

4,93%

іншого 

цивільного

14,87%
житлового

9,08%

3 інших питань

11,94%

спадкового

10,36%

земельного

7,36%

трудового

6,15%
договірного

3,00%

адміністративн

ого

3,79%

 
 

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

753(53,71 %); від 18 до 35 років —360 (25,68 %);  понад 60 років —285 (20,33 

%);  до 18 років —1 (0,07 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1399) надійшло від жінок   —876 (63 %), 

від чоловіків —523 (37 %). 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від осіб 

(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
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мінімуму) - 116 (68,64 %), особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі - 14 (8,28 %),  особи з інвалідністю —25 (14,79 %), ветеранів 

війни –8 (4,73%), внутрішньо переміщених осіб –3 (1,78 %), особливі заслуги 

перед Батьківщиною-2 (1,18 %), діти-1(0,59%). 

 

Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 

років

25,73%

від 35 до 60 

років

53,82%

до 18 років

0,07%

понад 60 років

20,37%

 
Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

чоловіки

37%

жінки

63%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  

мають право на отримання БПД 

 

діти 0,59%внутрішньо переміщені 

осіб  1,78%

особи, засуджені до 

покарання у вигляді 

позбавлення волі, 

тримання в 

дисциплінарному 

батальйоні 

військовослужбовців 

або обмеження волі 

8,28%

особи з інвалідністю  

14,79%

особи 

(середньомісячний 

дохід, яких не 

перевищує двох 

розмірів прожиткового 

мінімуму) 68,64%

ветерани війни  4,73%

особливі заслуги перед 

Батьківщиною 1,18%

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

звітний період було: 

● здійснено 34 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність             

21 дистанційних пункти 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 140 осіб, в тому числі 88 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 52 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 20 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 179 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 85 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 31 інформаційний  матеріал з питань надання БВПД. 

● надано 31 клієнту доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 
№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електрон-

них сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

34/88 21/52 20 85 31 

2 Відділ 

«Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

7/27 4/17 7 19 12 

3 Відділ 

«Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

8/14 4/5 0 10 2 

4 Відділ 

«Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

0 2/11 1 10 10 

5 Відділ 

«Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

5/9 2/7 1 11 4 

6 Відділ 

«Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

8/30 3/8 9 21 3 

 

 


