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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам — на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад, як за рахунок внутрішніх ресурсів 
системи, так і у співпраці з партнерами. 

 
З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 
законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 
злочинності неповнолітніх, протягом третього кварталу 2018 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було проведено 10 правопросвітницьких заходів у навчальних 
загальноосвітніх закладах, зокрема: 

06 вересня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 на тему: 
«Протидія булінгу». В рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» учнів проінформовано про дію Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» та висвітлено основні його положення. 

14 вересня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела урок-семінар з учнями Дяківського НВК 
“Дошкільний навчальний заклад-школа І-ІІ ступенів” Берездівської сільської 
ради Славутського району  на тему: “Бути людиною - це відчувати свою 
відповідальність”, під час якого розповіла про права дітей. Також, присутніх 
було проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

18 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з учнями 9 класу Юрівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів на тему: «СтопБулінг». Крім того, було наголошено про дію проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджено буклети та 
інші матеріали. 

20 вересня начальник відділу 
«Славутське бюро правової допомоги» 
Любов Китюшко-Шатковська провела 
семінар з учнями Улашанівської НВК на 
тему: “Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх”, під час якого розповіла 
про права дітей. Також, присутніх було 
проінформовано про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!” та розповсюджено буклети та 
інші матеріали. 
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21 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела лекцію для учнів 6 класу в Михлявській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів на тему: «Цивільна дієздатність особи та особливості 
кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх» в рамках 
загальнонаціональної програми «Я МАЮ ПРАВО!». Під час семінару 
представник Бюро розповіла учням про особливості дієздатності та 
правоздатності громадянина, зокрема неповнолітніх осіб, та про особливості 
адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх, яка 
передбачена за порушення прав та свобод інших осіб. 

25 вересня заступник начальника відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Оксана Боденчук провела бесіду з учнями 7-А класу Білогірського 
НВК на тему: «Я маю право жити без насильства», основна мета якої - 
переконання учнів щодо  потреби знати свої права і обов’язки, вміти 
застосовувати ці знання у житті щоб не стати жертвою насильства. 

25 вересня в.о. начальника 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провів лекцію 
для учнів 11 класу в Білогородській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: 
«Цивільна дієздатність особи та 
особливості кримінальної та 
адміністративної відповідальності 
неповнолітніх» в рамках 
загальнонаціональної програми «Я 

МАЮ ПРАВО!». Під час семінару представник Бюро розповів учням про  
особливості дієздатності та правоздатності громадянина, зокрема неповнолітніх 
осіб, та про особливості адміністративної та кримінальної відповідальності 
неповнолітніх, яка передбачена за порушення прав та свобод інших осіб. 
 27 вересня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено семінар з учнями 8-Б класу 
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 на тему: “Права людини. Де 
вони починаються?”. 

28 вересня начальник   відділу правової інформації та консультацій 
Святослав Футій, провів семінар з учнями 9 класу  Михайлюцької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів на тему: «СтопБулінг».  Крім того, було наголошено про дію проекту 
Міністерства юстиції України «Я маю право!» та розповсюджено буклети та 
інші матеріали. 
 28 вересня начальником відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 
Світланою Бащук проведено семінар з учнями 7-В класу Нетішинської 
“Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцей” №3 на тему: “Права людини. Де 
вони починаються?”. 
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З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 
проведено 19 правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості, зокрема: 

03 липня начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська взяла участь у 
семінарі з «Техніки пошуку роботи», 
організованому для безробітних, які 
перебувають на обліку  Білогірському 
районному центрі зайнятості на тему: 
«Як протидіяти домашньому 
насильству», під час якого розповіла, 
що таке домашнє насильство,  його 
види та відповідальність. 

03 липня в.о. начальника 
відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонському районному центрі зайнятості на тему: «Як протидіяти 
домашньому насильству», під час якого розповіла, що собою являє домашнє 
насильство та куди звертатись за допомогою. 

  10 липня 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 в 
Ізяславському районному центрі зайнятості  на тему: «Запобігання насильства в 
сім’ї», під час  якого розповіла про зміни у законодавстві щодо захисту жертв 
домашнього насильства. 

10 липня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему : “Нові правила надання 
субсидій, що необхідно знати”. По закінченню зустрічі присутнім надані 
інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

13 липня 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 порядок  та умови надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 
Також, присутніх проінформовано про дію загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, розповсюджено буклети та 
інші матеріали. 

 17 липня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська провела  інформаційний семінар для осіб, які перебувають 
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на обліку в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. Під час семінару 
до відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги. 

01 серпня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему : “Нові правила надання 
субсидій. Що необхідно знати!”. По закінченню зустрічі присутнім надані 
інформаційні матеріали щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

07 серпня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксани Боденчук взяла участь у семінарі на тему:  «Техніка пошуку 
роботи», організованому для безробітних, які перебувають на обліку  в 
Білогірському районному центрі зайнятості, спрямованого на запобігання  
безробіттю та виступила з темою: «Усі мінуси роботи в «тіні».  Також, 
присутніх проінформовано про правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!»,  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

07 серпня в.о. начальника відділу правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають 
на обліку в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості, під час якого до 
відома присутніх доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги та проінформовано про дію правопросвітницького проекту  “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 
 07 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему: «Порядок 
звільнення працівників та розрахунки при звільненні». Також, висвітлено 

основні аспекти правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

16 серпня головний спеціаліст  
відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги»   Зоя Гонтарук, спільно з 
представником Ізяславського районного 
центру зайнятості провели семінар для 
безробітних, які перебувають на обліку 
в Ізяславському районному центрі 
зайнятості на тему: «Запобігання 
насильства в сім’ї», під час якого 
розповіла про зміни у законодавстві 
щодо захисту жертв домашнього 

насильства. 
17 серпня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають на 
обліку у Славутському міськрайонному центрі зайнятості, під час якого 
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присутнім була доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання 
первинної та вторинної правової допомоги, доступ до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. Також, присутніх було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети. 

29 серпня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксани Боденчук взяла участь у семінарі «Техніки пошуку роботи» 
організованому для безробітних, які перебувають на обліку  Білогірському 
районному центрі зайнятості спрямованого на запобігання  безробіттю та 
виступила перед присутніми з темою: «Нове у оформлені субсидій».  Крім того, 
присутнім наголошено про дію правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» та поширено інформаційні матеріали по безоплатній правовій 
допомозі.  

04 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська взяла участь у семінарі «Техніки пошуку роботи» 
організованому для безробітних, які перебувають на обліку  Білогірському 
районному центрі зайнятості, спрямованого на запобігання  безробіттю та 
виступила перед присутніми з темою «Підстави та умови призначення 
субсидії».  Крім того, було наголошено про дію правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!». Присутнім роздано інформаційні матеріали по безоплатній 
правовій допомозі.  

04 вересня 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: робочий час, 
відпустка, звільнення”. Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

04 вересня в.о. начальника 
відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Полонській районній філії 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості, на тему: «Порядок та 
процедура реєстрації фізичної особи-
підприємця», також висвітлено основні 
аспекти правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!».  

 04 вересня начальник відділу 
правової інформації та консультацій Святослав Футій провів  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. 

13 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
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Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають 
на обліку у Славутському міськрайонному центрі зайнятості, під час якого 
присутнім була доведена інформація про безоплатну правову допомогу, надання 
первинної та вторинної правової допомоги, доступ до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. Також, присутніх було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

18 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук спільно із представником Ізяславського районного 
центру зайнятості провели семінар для безробітних, які перебувають на обліку  
Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Зміни до закону про 
безоплатну правову допомогу», під час  якого представник Бюро розповіла про 
зміни у законодавстві щодо надання безоплатної правової допомоги 
громадянам. 

 

 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: 
 

16 серпня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела 
семінар з особами, які перебувають на 
обліку в Славутському відділенні 
Шепетівської територіальної 
первинної організації УТОС на тему: 
“Основні законодавчі новації - міфи 
чи реальність”, під час якого 
роз’яснила зміст ключових реформ у 
сфері соціального захисту, охорони 
здоров’я, пенсійного забезпечення. 

31 серпня в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії  з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Якубовська провела семінар для працівників та осіб, які перебувають на обліку 
в Шепетівській територіальній первинній організації УТОС на тему: “Порядок 
вирішення правових проблем осіб з вадами зору”, під час якого розповіла про 
способи вирішення правових проблем, зокрема, було проінформовано про 
послуги, які надає Шепетівський місцевий центр з надання БВПД, порядок їх 
отримання особами з обмеженими фізичними можливостями.  

28 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»   
провів семінар для працівників  Ізяславського відділення Шепетівської 
територіальної первинної організації УТОС на тему: «Забезпечення 
функціювання прав осіб із обмеженими можливостями та доступу їх до участі у 
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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 було 
проведено 24 правопросвітницьких заходи, а саме: 

06 липня  головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  провела    семінар-діалог  з читачами де, зокрема,  наголошено про 
дію проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!»  Присутнім роздано 
інформаційні матеріали по безоплатній правовій допомозі та проінформовано 
про безоплатну правову допомогу, про зміни до Закону «Про безоплатну 
правову допомогу». 

06 липня за участі головного спеціаліста відділу «Білогірське бюро 
правової  допомоги» Оксани Боденчук в читальному залі бібліотеки для 
дорослих Білогірської ЦБС  відкрито виставку літератури  «Я МАЮ ПРАВО» та 
проведено семінар з відвідувачами Білогірської ЦБС, під час якого розповіла 
про дію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». По закінченню 
зустрічі  присутнім роздано інформаційні матеріали по безоплатній правовій 
допомозі. 

17 липня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками  Волицької 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також, присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”, розповсюджено буклети та інші матеріали. 

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

наголошено про дію правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

19 липня головний спеціаліст відділу 
правової інформації та консультацій Оксана 
Якубовська взяла участь у семінарі, 
організованому  працівниками 
Шепетівської центральної районної 
бібліотеки ім. М. Коцюбинського для 
жителів Ленковецької ОТГ на тему: 
“Децентрацізація влади”, в ході якого 
розповіла про правові аспекти 

децентралізації та щодо дії правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” . 
19 липня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 



 
 
9 

 

допомоги» Оксана Боденчук провела семінар з громадою  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!». 
 20 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела семінар з громадою Воробіївської 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!». 
 01 серпня головний спеціаліст 
відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська взяла 
участь у круглому столі, 
організованому директором 
центральної районної бібліотеки ім.     
М. Коцюбинського Людмилою Везюк, 
на тему: “Протидія торгівлі людьми”. В 
ході зустрічі обговорено засади 
протидії торгівлі людьми, переваги 

легального працевлаштування за кордоном, а також порядок надання статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 
 08 серпня  в. о. начальника відділу правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська провела семінар з працівниками Вовківецького будинку-
інтернат для осіб похилого віку та інвалідів, під час якого розповіла про 
порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також, присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО” та розповсюджено інформаційні матеріали про безоплатну правову 
допомогу. 
 13 серпня за участі головного спеціаліста відділу «Білогірське бюро 
правової допомоги» Оксани Боденчук, начальника Білогірського управління 
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області Людмили  Янишиної та  начальника  Білогірського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Зої Басок відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні 
питання- професійні відповіді».  У заході взяли участь соціальні працівники та 
підопічні центру.  
 13 серпня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової  
допомоги» Оксана Боденчук провела тренінг для працівників Білогірського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) на тему: «Як захистити та захиститися від домашнього 
насильства». По закінченню зустрічі присутнім роздано інформаційні матеріали    
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в рамках правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!». 

22 серпня головний спеціаліст   
відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги» Оксана Боденчук в  
Білогірському управлінні обслуговування 
громадян Головного управління Пенсійного 
фонду України в Хмельницькій області 
взяла участь у засіданні «круглого столу»,  
спрямованого на роз’яснення змісту 
ключових реформ у сфері соціального 
захисту. У цьому заході також взяли участь 

працівники управління, представники сільських рад та громадськості. 
Присутнім було наголошено про дію правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

29 серпня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з громадою  Йосиповецької сільської ради 
спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення . Крім того, було 
наголошено про дію правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!». 

29 серпня начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з працівниками  Йосиповецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів на тему: «СтопБулінг». Крім того, було наголошено про дію 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!». 
Також між присутніми були поширені інформаційні буклети, які надіслані в 
рамках проекту «Я маю право!». 

10 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками  Хоровецької 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також, присутніх було проінформовано про правопросвітницький проект “Я 

МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети 
та інші матеріали. 

13 вересня головний спеціаліст відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Тетяна 
Тертична провела семінар з представниками 
с. Клепачі на тему: “Основні законодавчі 
новації — міфи чи реалії”, 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. 
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18 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з громадою с. Юрівка Білогірської 
об’єднаної територіальної громади спрямований на роз'яснення змісту 
ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та 
пенсійного забезпечення. Крім того, було наголошено про дію проекту 
Міністерства юстиції України «Я маю право!». 
 18  вересня начальником відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 
Світланою Бащук проведено круглий стіл з працівниками  реєстраційного 
відділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на тему: “Як 
протидіяти домашньому насильству?”. Фахівець роздав присутнім інформаційні 
матеріали щодо загальнонаціонального правопросвітницького  проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”. 

19 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з громадою  Юрівської сільської ради 
спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення . Крім того, було 
наголошено про дію правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!». 

20 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками  Улашанівської 
сільської ради на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також, присутніх було проінформовано про правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

27 вересня начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська, провела семінар з громадою  Йосиповецької сільської ради 
спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення . Крім того, було 
наголошено про дію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

27 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз спільно із директором Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Наталією Стьопіною, 
першим заступником начальника Головного територіального управління 
юстиції в Хмельницькій області Нелею Продан та начальником Ізяславського 
відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 
області Оксаною Закревською, здійснили виїзд до Ізяславської виправної 
колонії №31, під час якого працівникам колонії та засудженим, що відбувають 
покарання провели лекцію з питань історії створення системи БВПД та 
актуальних змін в системі Міністерства юстиції України. 

28 вересня головний спеціаліст відділу представництва Оксана 
Якубовська провела інформаційний семінар з педагогічним колективом  
Шепетівської загальноосвітньої школи №6 I-III ступенів , в ході якого розповіла 
про порядок отримання безоплатної правової допомоги та щодо дії закону “Про 
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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. 

28 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз провів робочу зустріч із керівником відділу освіти, молоді та 
спорту Ізяславської районної державної адміністрації Валентиною Пилипчук, 
під час якої обговорили питання співпраці у здійсненні правопросвітньої роботи 
в навчальних закладах Ізяславського району та забезпечення прав та свобод 
неповнолітніх осіб. 

 
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 захід, а саме: 
 20 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз провів робочу зустріч із представником  громадської організації 
«Ізяславської районної спілки воїнів-учасників АТО» Володимиром Павлюком  
з метою підвищення якості захисту прав осіб, які мають статус учасника 
бойових дій та вирішення проблемних питань та налагодження співпраці у 
підвищенні ефективності забезпечення прав учасників бойових дій та їх сімей. 
 

З метою  проведення робочої зустрічі з начальником установи виконання 
покарань у Хмельницькій області:  
 27 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Євген Хмиз провів робочу зустріч із першим заступником начальника 
Замкової виправної колонії №58 Павлом Друченком під час якої обговорили 
питання забезпечення вільного доступу засуджених до безоплатної правової 
допомоги та захисту їх прав, а також домовились про подальшу співпрацю з 
метою належної право роз'яснювальної роботи серед засуджених та персоналу.  
 

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 5 навчальних семінарів з представниками органів 
місцевого самоврядування, які були передбачені у квартальному Плані роботи 
на III квартал 2018 року та інші заходи, які працівниками були виконанні 
позапланово, а саме: 

15 серпня  начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела навчальний семінар з працівниками  Ямпільської 
селищної ради, спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері 
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соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення .    
Крім того, розповіла про дію правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

29 серпня в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Якубовська провела навчальний семінар з посадовими особами Пліщинської 
сільської ради, в процесі 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. По 
закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні матеріали. 

14 вересня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела 
навчальний семінар з представниками        
с. Дяків на тему: “Створення 
спеціалізованих установ з надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги”, 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. 
25 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  

Євген Хмиз, провів навчальний семінар із працівниками Білогородської 
сільської ради з питання можливості створення на території, підконтрольній 
сільській раді спеціалізованого органу з надання безоплатної правової 
допомоги,у співпраці з підвищення ефективності надання правової допомоги 
мешканцям підпорядкованих сільській раді сіл, підвищенню їх правової 
свідомості та захисту прав та свобод в рамках загальнонаціонального проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!». Також представник бюро спільно із секретарем 
Щурівецької сільської ради Томчук Тетяною Іванівною, обговорили питання 
співпраці у наданні правової допомоги мешканцям села. Також надано 
методичні рекомендації для працівників сільської ради з питань надання 
безоплатної правової допомоги. 
 28 вересня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено навчальний семінар з посадовими особами 
Нетішинської міської ради. на тему:”Відповідальність за порушення вимог 
закону  про запобігання корупції”. Присутнім надані інформаційні матеріали, 
щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”. 

З метою надання методичної допомоги представникам юридичних служб 
органів державної влади та ОМС з питань прав людини працівниками 
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Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведені семінари та робочі зустрічі, а саме: 

22 серпня  в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Якубовська провела семінар з посадовими особами юридичного відділу 
Судилківської об’єднаної територіальної громади щодо надання методичної 
допомоги з питань прав людини, в ході якого проінформовано про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, який 
покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 
життя, правової свідомості та спроможності громадян захищати свої права.   

30 серпня  в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Якубовська провела семінар з посадовими особами юридичного відділу 
Ленковецької об’єднаної територіальної громади щодо надання методичної 
допомоги з питань прав людини, в ході якого проінформовано про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, який 
покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 
життя, правової свідомості та спроможності громадян захищати свої права.  

21 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з посадовими особами 
юридичного відділу Берездівської сільської об’єднаної територіальної громади 
щодо надання методичної допомоги з питань прав людини, в ході якого 
проінформовано про дію загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
“Я МАЮ ПРАВО!”, який покликаний підвищити рівень знань українців щодо 
своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості та спроможності 
громадян захищати свої права.  

21 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з посадовими особами 
юридичного відділу Славутської районної ради щодо надання методичної 
допомоги з питань прав людини, в ході якого проінформовано про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, який 
покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 
життя, правової свідомості та спроможності громадян захищати свої права.  

 
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 III квартал 2018 року та 
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 
 03 липня  начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук взяла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради. Крім 
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надання роз'яснень законодавства, присутнім роздано інформаційні матеріали 
щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 
та повідомлено про графік роботи бюро правової допомоги. 
 13 липня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з в.о. начальника Управління соціального 
захисту населення Полонської районної державної адміністрації Олександром 
Лобаєм щодо  інформаційної кампанії за напрямком «Стоп Насильство». В ході 
зустрічі обговорено питання проведення спільних інформаційних та 
правопросвітницьких заходів у сфері соціально-правового забезпечення та 
підписано Меморандум про взаємне співробітництво з метою забезпечення 
доступу до безоплатної правової допомоги постраждалих осіб від домашнього 
насильства. 
 17 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська   провела  робочу зустріч  з  головою Залузької сільської ради 
Аллою Ковцун , під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Залузької сільської ради. 
 17 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з сільським головою 
с.Волиця Іваном Косіком, в процесі якої обговорено питання щодо надання  
правової допомоги жителям територіальної громади та досягнуто домовленості 
про співпрацю. 
  19 липня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська  провела робочу зустріч із працівниками 
Вербовецької сільської бібліотеки, в ході якої розповіла про умови та порядок 
отримання безоплатної правової допомоги та про діяльність Шепетівського 
місцевого центру з надання БВПД. 
 20 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з головою Воробіївської сільської ради 
Василем Кордонцем, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям Воробіївської 
сільської ради. 
 27 липня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з секретарем Михнівської 
сільської ради Зоєю Франковою, 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!». 
 30 липня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Великоберезнянського  
старостинського округу Полонської ОТГ Ніною Дончук, в ході якої обговорено 
порядок надання  безоплатної правової допомоги, а також висвітлено основні 
завдання правопросвітницького проекту «Я  МАЮ ПРАВО!». 
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 31 липня начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з  юристом  Білогірської районної 
державної адміністрації Олегом Мичко. За результатами робочої зустрічі 
досягнуто домовленості про співпрацю та проведення спільних заходів 
спрямованих на захист прав людини.  
 01 серпня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги”  Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою сіл Великий 
Скнит, Рівки та Нараївка Ганнопільської об’єднаної територіальної громади 
Славутського району, в процесі якої обговорено напрямки співпраці та шляхи 
посилення правової спроможності мешканців сіл. 

  03 серпня в.о. начальника відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» Оксана 
Рибак провела робочу зустріч з секретарем 
Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади, під час якої досягнуто 
домовленості про проведення спільних 
інформаційних та правопросвітницьких заходів 
у сфері соціально-правового забезпечення осіб, 
постраждалих від домашнього насильства та 
підписано Меморандум про взаємне 
співробітництво з метою забезпечення доступу 
до безоплатної правової допомоги 
постраждалих осіб від домашнього насильства. 
 07 серпня  начальник відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук  прийняла участь у черговому 
засідання комісії з питань захисту прав дитини 
при Виконавчому комітеті Нетішинської міської 
ради. Крім надання роз'яснень законодавства, 
присутнім  та членам комісії роздано 
інформаційні матеріали щодо 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
  08 серпня  в. о. начальника відділу правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська провела робочу зустріч з директором Вовківецького 
будинку-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів Валентиною Мороз, в ході 
якої обговорили порядок надання правової допомоги для осіб, які перебувають 
на утриманні в будинку-інтернаті.  
 08 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з начальником відділу соціальної роботи з 
населенням виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади Людмилою Кравчук-Багінською щодо початку дії в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» інформаційної кампанії за напрямком «Стоп 
Насильство». В ході зустрічі обговорено питання проведення спільних 
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інформаційних та правопросвітницьких заходів у сфері соціально-правового 
забезпечення осіб, постраждалих від домашнього насильства. 
 15 серпня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч з головою Ямпільської селищної ради 
Іваном Бурлакою, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Ямпільської селищної ради. 

 16 серпня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з секретарем Шепетівської 
територіальної первинної організації УТОС Майєю Швець, в процесі якої 
обговорено напрямки співпраці та шляхи посилення правової спроможності 
осіб з обмеженими можливостями, які перебувають на обліку в Славутському 
відділенні Шепетівської територіальної первинної організації УТОС, у 
вирішенні їх життєвих проблемних питань, порядок та умови надання їм 
безоплатної правової допомоги. 
 17 серпня головний спеціаліст відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із секретарем 
Ріпківської сільської ради Бондар Оленою Василівною, під час якої обговорили 
питання співпраці в наданні безоплатної правової допомоги жителям села, 
дотримання прав та свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

22 серпня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська  провела робочу зустріч з секретарем 
Судилківської сільської ради Аллою Товстюк щодо надання методичної 
допомоги з питань прав людини, в ході якої проінформовано про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, який 
покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 
життя, правової свідомості та спроможності громадян захищати свої права.   

23 серпня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Євген Хмиз провів робочу зустріч із секретарем Радошівської 
сільської ради Антоніною Конченко, під час якої обговорили питання співпраці 
в наданні безоплатної правової допомоги жителям села та дотримання прав та 
свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

28 серпня в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Якубовська провела робочу зустріч з секретарем Городищенської сільської ради 
Судилківської ОТГ Наталією Максимчук, під час якої обговорено питання 
співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної 
громади. По закінченню зустрічі передано відповідні інформаційні матеріали.
 29 серпня в. о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
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Якубовська провела робочу зустріч з секретарем Пліщинської сільської ради 
Наталією Желєзньовою, в ході якої  обговорено питання співпраці щодо 
поширення інформації про безоплатну правову допомогу жителям села, 
проінформовано про дію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 

29 серпня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела робочу зустріч  з головою Йосиповецької сільської ради 
Ніною Мінькевич, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги жителям Йосиповецької сільської ради. 

04 вересня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при ВК НМР. Після засідання комісії начальником відділу бюро 
була провела робочу зустріч із працівниками Служби в справах дітей ВК НМР, 
на якій обговорено порядок інформування населення міста щодо 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його 
мету та завдання.  

05 вересня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Роговичівського 
старостинського округу Полонської ОТГ Тамарою Голота, в ході якої 
обговорено питання послуг, які надаються в системі безоплатної правової 
допомоги, про діяльність Полонського бюро правової допомоги, а також 
висвітлено основні завдання проекту «Я  МАЮ ПРАВО!». 

10 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з сільським головою        
с. Хоровець Яковом Поліщуком, в процесі якої обговорено питання надання  
правової допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту    
“Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

12 вересня начальник  відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела спільну  робочу 
зустріч  за участю Людмили Янишиної 
начальника Білогірського Управління 
обслуговування громадян ГУ ПФУ в 
Хмельницькій області,  Алли Грень 
начальника Білогірського відділу РАЦС 
ГУЮ у Хмельницькій області 
представників громадськості,  під час якої 
обговорили питання співпраці щодо 
проведення спільних правопросвітницьких 

заходів, інформування жителів району про їх права, порядок захисту, в 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям Білогірського 
району. 

13 вересня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою с. Клепачі 
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Анатолієм Клімчуком, в процесі якої обговорено питання надання безоплатної 
правової допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

14 вересня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою с. Дяків, с. 
Красносілка Валентиною Стасюк, в процесі якої обговорено питання надання 
безоплатної правової допомоги жителям громади та щодо 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто 
домовленості про співпрацю. 

14 вересня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з в.о. директора Дяківського 
НВК “Дошкільний навчальний заклад-школа І-ІІ ступенів” Берездівської 
сільської ради Славутського району Наталією Шурхно, в процесі якої 
обговорено питання надання безоплатної правової допомоги та щодо 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто 
домовленості про співпрацю. 

18 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела  робочу зустріч  з  старостою с. Юрівка Білогірської 
об’єднаної територіальної громади Олександром Начичко, під час якої 
обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 
допомоги жителям с. Юрівка Білогірської об’єднаної територіальної громади. 

18 вересня начальник відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засіданні міської міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення. В ході засідання 
була розглянута і взята до відома інформація про стан виконання членами 
координаційно-методичної ради програми 2018-2020 рр. Після засідання 
Світлана Бащук провела робочу зустріч із членами ММКМР, на якій обговорено 
порядок інформування населення міста щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, його мету та завдання.  

20 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з сільським головою с. 
Улашанівка, в процесі якої обговорено питання надання  правової допомоги 
жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в 
процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

20 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором 
Улашанівського НВК, в процесі якої обговорено питання надання  правової 
допомоги жителям громади та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!”, в процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 

24 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із секретарем Теліжинської 
сільської ради Любов'ю Троц, під час якої обговорили питання співпраці в 
наданні безоплатної правової допомоги жителям села, та дотримання прав та 
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свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я Маю Право». 

27 вересня начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська   провела  робочу зустріч  з  головою Кур'янківської сільської 
ради Білогірського району, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям с. Кур'янки 
Білогірського району. 

 
 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 ІІІ кварталу 2018 року працівниками центру та бюро правової 
допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 
 03 липня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації  розміщено  публікацію на тему: «З 1 липня змінилися розміри 
соцвиплат», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги» . 
  03 липня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  
публікацію на тему: «З 1 липня змінилися розміри соцвиплат», підготовлену 
відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 10-17 липня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася інформація щодо 
надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом “Славутське бюро 
правової допомоги”, подана начальником відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
 12 липня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адмінстрації опубліковано статтю на тему: “Виплата аліментів”, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
 17 липня на офіційному сайті 
Полонської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на 
тему: «Договір довічного утримання: 
особливості укладання», підготовлену 
відділом Полонське бюро правової 
допомоги. 
 25 липня на офіційному сайті 
Білогірської районної державної 

адміністрації   розміщено  публікацію на тему: «Зібралися за кордон?», 
підготовлену  відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 26 липня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 
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тему: «Зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів». 
           26 липня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Ізяславської районної державної адміністрації, опубліковано статтю: 
«Список контактів та рекомендації, що робити, якщо вас затримали на території 
іноземної країни або ж ви стали жертвою злочину». 
 01 серпня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  
публікацію на тему: «Зміни до порядку виїзду з дитиною за кордон», 
підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 02 серпня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної державної 
адміністрації в рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено 
інформаційний матеріал на тему: “Встановлення факту родинних відносин”. 
 02 серпня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної ради в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” розміщено інформаційний матеріал на тему: 
“Встановлення факту родинних відносин”. 
 03 серпня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено  публікацію на тему: «Чи можливо передати земельну 
ділянку в суборенду, якщо в договорі оренди таку умову не зазначено?», 
підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 
 03 серпня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською на сайті Славутської районної ради в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” розміщено   інформаційний матеріал на тему: 
“Встановлення факту родинних відносин”. 
  07 серпня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  

публікацію на тему: «Чи можливо 
передати земельну ділянку в суборенду, 
якщо в договорі оренди таку умову не 
зазначено?», підготовлену відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги». 
 09 серпня в газеті “Вісті 
громади”, яка виходить в м. Славута 
опубліковано статтю на тему: 
“Встановлення додаткового строку для 
прийняття спадщини”, підготовлену 
начальником відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковською.  
 13 серпня на офіційному сайті 
Білогірської районної державної 
адміністрації  розміщено  публікацію 
на тему: «Хто є платником земельного 
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податку у разі укладання договору суборенди?», підготовлену відділом 
«Білогірське бюро правової допомоги».   
 13 серпня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  
публікацію на тему: «Хто є платником земельного податку у разі укладання  
договору суборенди?», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової 
допомоги».   
 14 серпня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 
тему: «Ключові зміни до Закону України Про безоплатну правову допомогу». 
 16 серпня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо набрання чинності Закону України 
«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», підготовлену відділом 
“Полонське бюро правової допомоги”. 
 16 серпня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації опубліковано статтю на тему: “Дострокове розірвання договору 
оренди землі”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

22 серпня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Адвокат домігся визнання за спадкоємцем права власності на 
спадкове майно”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

22 серпня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Відведення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

22 серпня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Дострокове розірвання договору оренди землі”, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром. 

23 серпня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації опубліковано статтю на тему: “Успішна практика адвоката”, 
підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

25 серпня на офіційній сторінці щотижневої газети “День за днем” 
опубліковано статтю на тему: “Шепетівчанин відстояв право на спадщину в 
суді”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

30 серпня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено  публікацію  «Зміни до порядку виїзду з дитиною за 

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

30 серпня на офіційному сайті 
Шепетівської районної ради 
опубліковано статтю на тему: “Успішна 
практика адвоката”, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром. 

31 серпня на офіційному сайті 
Шепетівської районної ради 
опубліковано статтю на тему: 
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“Відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення”, 
підготовлену Шепетівським місцевим центром. 

31 серпня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 
статтю на тему: “Дострокове розірвання договору оренди землі”, підготовлену 
Шепетівським місцевим центром. 

31 серпня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо старту інформаційної компанії 
«СтопБулінг», підготовленої відділом «Полонське бюро правової допомоги». 

01 вересня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено  
публікацію на тему: «Зміни до порядку виїзду з дитиною за кордон», 
підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

06 вересня в інформаційно-аналітичному тижневику «Сьогодення 
громади» розміщено публікацію на тему «Булінг – це фізичний або 
психологічний тиск», підготовленої відділом «Полонське бюро правової 
допомоги». 

07 вересня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено інформацію щодо розширення прав жінок 
військовослужбовців, підготовленої відділом «Полонське бюро правової 
допомоги». 

07 вересня відділом «Білогірське бюро правової допомоги»  в районній 
газеті «Життя і слово»№ 71-72   розміщено публікацію на тему: «Як не стати 
жертвою шахраїв з банківськими картками». 

07 вересня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено  інформаційний матеріал на 
тему: “Нове у законодавстві захисту прав дитини”, підготовлений начальником 
відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

07 вересня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено  інформаційний матеріал на 
тему: “Додаткові штрафи для тих хто не платить аліменти”, підготовлений 
начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-
Шатковською. 

10 вересня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено  інформаційний матеріал на тему:  “Нове у 
законодавстві захисту прав дитини”, підготовлений начальником відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською. 

10 вересня на сайті Славутської 
районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено  
інформаційний матеріал на тему:  
“Додаткові штрафи для тих хто не 
платить аліменти”, підготовлений 
начальником відділу “Славутське бюро 



 
 

24 
 

правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
14 вересня на офіційному сайті Полонської міської ради ОТГ в рубриці 

«Безоплатна правова допомога» розміщено відеоролики «Безоплатна правова 
допомога – завжди поруч». 

17 вересня за матеріалами відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Ізяславської районної державної 
адміністрації, опубліковано статтю на 
тему: «Визнання особи безвісти 
відсутньою».   

17 вересня на офіційному сайті 
Білогірської районної державної 
адміністрації  відділом «Білогірське 

бюро правової допомоги» розміщено  відеоролик «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні». 

17 вересня на офіційному сайті Ізяславської районної державної 
адміністрації, опубліковано статтю на тему: «Поділ майна, набутого під час 
шлюбу», за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги».     

17 вересня на офіційному сайті Ізяславської районної державної 
адміністрації, опубліковано статтю на тему: «Порядок реєстрації народження 
громадян України за кордоном!», за матеріалами відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги». 
 17 вересня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – 
завжди поруч» розміщено ролик на тему: «Борись за права та гідність учасників 
АТО», підготовлений Координаційним центром з надання правової допомоги. 
 18 вересня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – 
завжди поруч» розміщено ролик на тему: «Захисти право на належні комунальні 
послуги», підготовлений Координаційним центром з надання правової 
допомоги. 

18 вересня на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено  посилання на ролики 
підготовлені Координаційним центром з надання правової допомоги,  на основі 
реальних історій людей в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова 
допомога – завжди поруч». 

18 вересня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено  посилання на ролики підготовлені 
Координаційним центром з надання правової допомоги,  на основі реальних 
історій людей в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова     допомога 
– завжди поруч». 

18 вересня на сайті управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради розміщено відеоролики 
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підготовлені Координаційним центром з надання правової допомоги,  на основі 
реальних історій людей в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова     
допомога – завжди поруч». 

19 вересня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації в межах інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – 
завжди поруч» розміщено ролик на тему: «Захисти себе від незаконного 
звільнення», підготовлений Координаційним центром з надання правової 
допомоги. 

20 вересня на офіційному сайті Шепетівської міської ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч» 
розміщено ролик на тему: «Борись за права та гідність учасників АТО», 
підготовлений Координаційним центром з надання правової допомоги. 

20 вересня на офіційному сайті 
Шепетівської районної ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна 
правова допомога – завжди поруч» 
розміщена інформація про посилання на 
10 відеороликів, підготовлений 
Координаційним центром з надання 
правової допомоги. 

20 вересня на офіційному сайті 
Білогірської районної державної адміністрації розміщено  публікацію на тему: 
«Реєстрація новонародженої дитини», підготовлену відділом «Білогірське бюро 
правової допомоги». 
 21 вересня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  
публікацію на тему: «Реєстрація новонародженої дитини», підготовлену 
відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

22 вересня на офіційній сторінці щотижневої газети “День за днем” 
опубліковано статтю на тему: “Правові наслідки визнання особи безвісно 
відсутньою”, підготовлену Шепетівським місцевим центром. 
 24 вересня на офіційному сайті Шепетівської міської ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч» 

розміщено ролик на тему: «Захисти 
право на належні комунальні послуги», 
підготовлений Координаційним 
центром з надання правової допомоги. 

24 вересня на офіційному сайті 
Шепетівської районної державної 
адміністрації в межах інформаційної 
кампанії «Безоплатна правова допомога 
– завжди поруч» розміщено ролик на 
тему: «Обмежені можливості не 
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обмежують права», підготовлений Координаційним центром з надання правової 
допомоги. 

25 вересня на офіційному сайті Шепетівської міської ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч» 
розміщено ролик на тему: «Захисти себе від незаконного звільнення», 

підготовлений Координаційним центром з 
надання правової допомоги. 

25 вересня на офіційному сайті 
Нетішинської міської ради опубліковано 
статтю на тему: “Два роки плідної роботи 
на теренах міста”, підготовлені відділом 
“Нетішинське бюро правової допомоги”. 

26 вересня на офіційному сайті 
Шепетівської міської ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна 
правова допомога – завжди поруч» 
розміщено ролик на тему: «Захисти права 
дітей та їх майбутнє», підготовлений 
Координаційним центром з надання 
правової допомоги. 

26 вересня в газеті “Трудівник 
Полісся”, яка виходить в м. Славута 
опубліковано статтю на тему: “Коли 
оформити спадщину стало проблемою”, 
підготовлену головним спеціалістом 

відділу “Славутське бюро правової допомоги” Тетяною Тертичною.  
27 вересня на офіційному сайті Шепетівської міської ради в межах 

інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч» 
розміщено ролик на тему: «Вимагай справедливих комунальних платежів», 
підготовлений Координаційним центром з надання правової допомоги. 
 27 вересня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено  

публікацію на тему: «Як правильно 
давати гроші в борг», підготовлену 
відділом «Білогірське бюро правової 
допомоги». 
 27 вересня в газеті 
"Нетішинський вісник" №39 
опубліковано стаття на тему: “Два роки 
плідної роботи на теренах міста”, 
підготовлені відділом “Нетішинське 
бюро правової допомоги”. 
 27 вересня на офіційному сайті 

Білогірської районної державної адміністрації розміщено  публікацію на тему: 
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«Як правильно давати гроші в борг», підготовлену відділом «Білогірське бюро 
правової допомоги». 

28 вересня на офіційному сайті Шепетівської міської ради в межах 
інформаційної кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч» 
розміщено ролик на тему: «Обмежені можливості не обмежують прав», 
підготовлений Координаційним центром з надання правової допомоги. 
 28 вересня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 
тему: «Здійснений робочий візит до Ізяславської ВК №31». 
 29-30 вересня за матеріалами відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” у ТОВ ТРК “Лотел-СКТБ” м. Нетішин в межах інформаційної 
кампанії «Безоплатна правова допомога – завжди поруч», транслювалися 
відеоролики підготовлені Координаційним центром з надання 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 та на 
офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області 08 серпня 2018 року,  09 серпня 2018 
року,  та 28 вересня 2018 року опубліковано успішні справи на теми: "Зняття 
арешту на відчуження з успадкованого майна", "Визнання права власності на 
спадкове майно" та "Щодо визнання виконавчого напису таким, що не підлягає 
виконанню". 
 

З метою проведеня семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на вирішення 
правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено  правопросвітницький захід, а саме: 
 06 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела лекцію для внутрішньопереміщених осіб на базі 
Управління соціального захисту населення Полонської райдержадміністрації на 
тему: «Відновлення паспортів та інших документів ВПО». Крім цього,  
висвітлено основні аспекти правопросвітницького проекту  «Я МАЮ ПРАВО!». 
 
 На виконання завдання квартального плану щодо проведення семінарів, 
лекцій, бесід, спрямованих на вирішення правових проблем учасників АТО: 
 20 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз провів семінар із представником  громадської організації 
«Ізяславської районної спілки воїнів-учасників АТО»  з метою підвищення 
якості захисту прав осіб, які мають статус учасника бойових дій та вирішення 
проблемних питань та налагодження співпраці у підвищенні ефективності 
забезпечення прав учасників бойових дій та їх сімей. 
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На виконання завдання плану щодо проведення правових тренінгів із 
особами, які шукають роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 
проведено наступні заходи: 

17 липня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська провела правовий тренінг на тему: “Легальна зайнятість”, 
під час якого присутнім доведено інформацію щодо переваг легального 
працевлаштування, розкрито суть та зміст правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!”, роздано відповідні інформаційні матеріали. 

16 серпня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги»  Зоя Гонтарук, спільно з представником Ізяславського районного 
центру зайнятості провели  правовий тренінг  для безробітних, які перебувають 
на обліку  Ізяславському районному центрі зайнятості на тему: «Ефективна 
модель поведінки на ринку праці». 

28 серпня в.о. начальника відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела правовий тренінг 
на тему: «Працевлаштування за 
кордоном» для осіб, які перебувають на 
обліку в Полонському районному 
центрі зайнятості . Присутнім було 
наголошено про дію 
правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

04 вересня начальник відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги» Юлія Піхотинська провела правовий 
тренінг  для безробітних, які перебувають на обліку  Білогірському районному 
центрі зайнятості на тему: «Знати і захищати свої права».   

07 вересня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела з особами, які перебувають на обліку в 
Славутському міськрайонному центрі зайнятості тренінг на тему: “Право на 
безоплатну правову допомогу”. На тренінгу 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 
проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”  та 
розповсюджено буклети та інші матеріали серед учасників даного заходу. 
 27 вересня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено правовий тренінг для осіб, які 
перебувають на обліку в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему:  
“Нові виклики сьогодення та успішна самореалізація в умовах соціальних 
криз””. Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
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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 третього кварталу 2018 року Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 35 виїздів 
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 липня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

03 липня головним спеціалістом відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

03 липня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 
зайнятості, під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

04 липня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 
послуг м.Славути, під час якого було надано первинну правову допомогу одній 
особі. 

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

17 липня головним спеціалістом 
відділу правової інформації та 
консультацій Оксаною Якубовською 
проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Шепетівського 
міськрайонного центру зайнятості, під 
час якого було надано первинну 
правову допомогу одній особі. 

17 липня начальник відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська провела виїзний 
прийом громадян у Залузькій сільській раді, під час якого було надано первинну 
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правову допомогу чотирьом громадянам. 
17 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов 

Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Волиця 
Славутського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 
десяти громадянам. 

18 липня начальник відділу правової інформації та консультацій Святослав 
Футій провів виїзний прийом громадян у с. Хролин Судилківської об'єднаної 
територіальної громади, під час якого було надано первинну правову допомогу 
чотирьом громадянам. 

19 липня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги» Оксана Боденчук  провела виїзний прийом громадян у с. Сивки 
Білогірського району, під час якого було надано  первинну правову допомогу  
п'ятьом  громадянам. 

19 липня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»   Оксана Боденчук  провела виїзний прийом громадян у приміщенні   
Білогірського районного територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), під час якого було надано  первинну правову 
допомогу  трьом  громадянам. 
 20 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська  провела виїзний прийом громадян у с. Воробіївка 
Білогірського району, під час якого було надано первинну правову допомогу  
чотирьом  громадянам. 
 27 липня начальник відділу правової інформації та консультацій  
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Городнявка 
Шепетівського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 
чотирьом громадянам. 
  27 липня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук  провела виїзний прийом громадян у  с. Михнів 
Ізяславського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 
чотирьом громадянам. 
 30 липня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги»  
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Велика Березна Полонської 
ОТГ, під час якого було надано первинну правову допомогу чотирьом 
громадянам. 
 30 липня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги»   
Євген Хмиз здійснив виїзний прийом громадян у  с. Білотин Ізяславського 
району, під час якого було надано первинну правову допомогу двом 
громадянам. 
  01 серпня 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 було надано безоплатну первинну правову допомогу 
двом громадянам. 
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 01 серпня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних послуг 
м.Славута, під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу одній 
особі. 
 07 серпня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с. Великий 
Скнит Славутського району, під час якого надала первинну правову допомогу 
п'ятьом особам. 
 07 серпня головний спеціаліст  відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  Оксана Боденчук  провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 
під час якого надано  безоплатну первинну правову допомогу чотирьом  
громадянам.   
 07 серпня 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 первинну 
правову допомогу двом особам. 
 07 серпня  головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична  провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 
зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу одній 
особі. 
 07 серпня в. о. начальника відділу правової інформації та консультацій 
Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного центру 
зайнятості, під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

  

 08 серпня в.о. начальника відділу 
правової інформації та консультацій 
Оксана Якубовська спільно з Першим 
заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Хмельницькій області Нелею Продан 
провела виїзний прийом громадян у 
Вовківецькому будинку-інтернаті для 
громадян похилого віку та інвалідів, під 
час якого було надано первинну 
правову допомогу одному громадянину. 
  10 серпня  в.о. начальника 

відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги»  Євген Хмиз  провів прийом 
громадян у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі. 
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 13 серпня головний спеціаліст  відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  Оксана Боденчук провела виїзний прийом громадян в Білогірському 
районному територіальному центрі соціального обслуговування  (надання 
соціальних послуг), під час якого надано  безоплатну первинну правову 
допомогу трьом  громадянам.   
 15  серпня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у смт. Ямпіль 
Білогірського району, під час якого було надано  первинну правову допомогу 
чотирьом  громадянам. 
  16 серпня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеного на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 
 17 серпня головний спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги»  Зоя Гонтарук  провела виїзний прийом громадян у  с. Ріпки 
Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 
трьом громадянам.  

21 серпня в.о. начальника відділу відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз здійснив виїзний прийом громадян у Ізяславській 
виправній колонії №31. 

22 серпня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у 
Судилківській сільській раді, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

23 серпня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”   
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Радошівка Ізяславського 
району, під час якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

28 серпня головний спеціаліст відділу правової інформації та 
консультацій Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у         
с. Городище Судилківської об'єднаної територіальної громади, під час якого 
було надано  правову допомогу двом громадянам. 

29 серпня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Йосиповецькій сільській раді, 
під час якого було надано правову допомогу п’ятьом громадянам. 

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

04 вересня начальником відділу правової інформації та консультацій 
Святославом Футієм проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Шепетівського міськрайонного центру 
зайнятості, під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

04 вересня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
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Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первинну правову допомогу трьом  громадянам. 

04 вересня 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 було надано первинну правову допомогу трьом 
громадянам. 

04 вересня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксаною Рибак проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первину правову допомогу двом громадянам. 

04 вересня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного центру 
зайнятості, під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

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

05 вересня начальником відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковською проведено прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 
послуг м.Славути, під час якого було надано первинну правову допомогу одній 
особі. 

10 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Хоровець 
Славутського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 

п'ятьом громадянам. 
13 вересня головний спеціаліст 

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

14 вересня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Тетяна Тертична провела 
виїзний прийом громадян у с.Дяків 
Славутського району, під час якого було 

надано первинну правову допомогу семи громадянам. 
18 вересня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 
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допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункту 
консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 
під час якого було надано первинну правову допомогу одній особі. 

19 вересня начальник  відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
провела виїзний прийом громадян у с. Юрівка Білогірської об’єднаної 
територіальної громади, під час якого було надано первинну правову допомогу  
п’ятьом  громадянам.	

20 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян в с. Улашанівка 
Славутського району, під час якого було надано первинну правову допомогу 
п’ятьом  громадянам. 

24 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук здійснила виїзнив прийом громадян у с. Ріпки 
Ізяславського району, під час якого було надано безоплатну правову допомогу 
п’ятьом  громадянам. 
 25 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги   Євген Хмиз  забезпечив роботу мобільного пункту консультування в  
Ліщанському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, 

громадяни за безоплатною правовою 
допомогою не зверталися. 
 25 вересня в.о. начальника 
відділу відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги»  Євген Хмиз  
здійснив виїзнив прийом громадян у  с. 
Білогородка Ізяславського району, під 
час якого було надано безоплатну 
правову допомогу трьом громадянам. 
 27 вересня головний спеціаліст 
відділу правової 
інформації та 
консультацій 

Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у 
Шепетівській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. 

27 вересня начальник відділу правової інформації 
та консультацій Святослав Футій провів виїзний прийом 
громадян с. Вербівці Ленковецької об'єднаної 
територіальної громади, під час якого було надано  
правову допомогу двом громадянам. 

27 вересня начальник  відділу «Білогірське бюро 
правової допомоги»    провела виїзний прийом громадян 
у Кур’янківській сільській раді, під час якого було надано 
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первинну правову допомогу  п’ятьом  громадянам. 
28 вересня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Михайлючка 
Шепетівського району, під час якого було надано  правову допомогу одному 
громадянину. 

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 III квартал 2018 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 55 
громадянам. 
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[1.2.] Створення системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі 

системи БПД 
 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 
працівників центру проведено наступні заходи: 

16 липня начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансів, 
контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Ірина Сташук провела 
навчальний семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру щодо 
вивчення Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року №511 
“Про внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 
року №465”. 

24 липня 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 заступник 
директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Хмельницькій області 
Олена Варфоломєєва, 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 
кожного бюро правової допомоги за І півріччя 2018 року. Директор місцевого 
центру розповів, що за вказаний період Шепетівський місцевий центр з надання 
БВПД разом із підпорядкованими йому бюро видав 391 наказ про надання 
БВПД, зокрема 149 доручень адвокатам для представництва клієнтів у судах, а 
також 247 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 третій квартал та для 
поліпшення якості надання громадянам безоплатної вторинної правової 
допомоги. Заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Хмельницькій області Олена Варфоломєєва розповіла про зміни до 
Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які 
нещодавно були затвердженні Міністерством юстиції України. 
 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 
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розглянуто зміни до Закону  України “Про безоплатну правову допомогу” в 
частині розширення категорій осіб, які мають право на таку допомогу, зміни до 
Постанови Кабінету Міністрів України № 465 від 17.09.2014 року щодо оплати 
послуг та відшкодування витрат адвокатам за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Крім цього, начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік провела практичне 
заняття щодо  попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законом 
України “Про запобігання корупції”, для посадових осіб Координаційного 
центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень-центрів з  
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

17 серпня начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік провела навчальний 
семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру щодо вивчення правил 
внутрішнього трудового розпорядку у Шепетівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

06 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
та головний спеціаліст відділу «Славутське бюро правової допомоги» Тетяна 
Тертична взяли участь у прес-конференції «Правова допомога поруч: два роки з 
дня відкриття бюро  правової допомоги на Хмельниччині», яка відбулася у 
Хмельницькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Також на цьому заході були присутні й інші керівники Центрів та 
працівники бюро правової допомоги  Хмельницької області, засоби масової 
інформації та клієнти  системи безоплатної правової допомоги, які розповіли 
власні історії боротьби за свої права, зазначили, що саме завдяки роботі центрів 
та бюро вони домоглися справедливості. 

07 вересня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 
працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 
директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 
місцевого центру та бюро правової допомоги.  

Володимир Бузиль ознайомив колег із показниками роботи центру та 
кожного бюро правової допомоги за 8 місяців роботи у 2018 році. 

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 зміни до Закону  України “Про безоплатну правову допомогу” в 
частині надання вторинної правової допомоги працівниками центрів, 
розширення категорій осіб, які мають право на таку допомогу,  та здійснено 
повторне вивчення Закону України «Про доступ до публічної інформації ». 

14 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
здійснив робочу поїздку в «Білогірське бюро правової допомоги» з метою 
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вирішення питань, що стосуються поточного ремонту приміщення відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги». 

На виконання наказу 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги від 09 листопада 
2016 року №190 “Питання розвитку 
довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій “WikiLegalAid”, 
доручення Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 11 
листопада 2016 року №29-3381,  

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, відповідно до наказу Шепетівського місцевого центру від 17.02.2017 
року №10-АГ, утворено робочу групу щодо підготовки правових 
консультацій”.Робочою групою, з урахуванням положень зазначеного наказу, 
розроблено консультаціЇ та здійснено інформаційне наповнення “WikiLegalAid” 
за темою: 

- Порядок та підстави проведення дактилоскопічної експертизи. 
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 III квартал 2018 року центром було надано 86  консультацій по телефону, які 
були зареєстровані в Журналі реєстру консультацій. 
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[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 
 
На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 

директором Центру взято участь у 2 засіданнях щодо розгляду актуальних 
питань діяльності. 

03 липня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області, яка відбулася у Хмельницькому 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На засіданні керівної ради розглянуто питання: 
1.Підведення підсумків діяльності Регіонального та місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за І півріччя 2018 року. 
2.Підготовка бюджетних запитів на  2019 рік. 
3. Різне. 
Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 

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

06 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   
взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області, яка відбулася у Хмельницькому 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

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

безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області за період 
з 01.01.2018 по 31.08.2018 року. 

2. Обговорення змін до законодавчих актів: 
2.1. Закону України «Про безоплатну правову допомогу», які вступили в 

законну силу 28.08.2018; 
2.2.  Наказ Міністерства юстиції України від 03.07.2018р., №2260/5 

«Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги»; 

2.3. Наказ Міністерства юстиції України від 21.08.2018р., №2745/5 «Про 
затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України». 

3. Про стан виконання листа Координаційного центру з надання 
правової допомоги від 13.07.2018 №1852-34-18/9. 

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. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 
між ними: 
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24 липня у приміщенні 
Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги відбувся семінар з 
адвокатами, у якому взяли участь 
заступник директора Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Хмельницькій області Олена 
Варфоломєєва, директор 
Шепетівського місцевого центру з 
надання БВПД Володимир Бузиль, 
головний бухгалтер Регіонального 

центру з надання БВПД у Хмельницькій області Наталія Купцова, головний 
спеціаліст відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 
обліку Ірина Папаш, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина 
Поліщук, а також адвокати, які надають послуги в системі безоплатної правової 
допомоги.  

Олена Варфоломєєва та Володимир Бузиль розповіли адвокатам про 
зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 465 від 17.09.2014 року, 
відповідно до якої здійснюється оплата послуг та відшкодування витрат 
адвокатам за надання безоплатної вторинної правової допомоги. Директор 
місцевого центру акцентував увагу присутніх на особливостях розрахунків 
винагороди за надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах, а також за надання правової допомоги свідкам та 
потерпілим у кримінальних провадженнях. 
 Зі станом оплати послуг та відшкодування витрат за надання безоплатної 
вторинної правової допомоги присутніх ознайомила Наталія Купцова. 
Головний бухгалтер Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій 
області також акцентувала увагу присутніх на особливостях розрахунку витрат 
на пально-мастильні матеріали під час надання  правової допомоги. 
 Марина Поліщук ознайомила адвокатів зі станом виконання доручень 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах.  
 Семінар відбувся у формі вільного обміну думками, де всі учасники мали 
можливість висловити свої пропозиції щодо покращення взаємодії та співпраці 
адвокатів з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 1 липня по 30 вересня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1636 звернень клієнтів, що на 59 осіб більше 
ніж за аналогічний період минулого року (1577 звернень) та на 464 звернення 
менше ніж за минулий квартал. Для 1448 громадян було надано первинну 
правову допомогу, а 188 громадян подали звернення про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, що більше  на 20 осіб ніж за 3 квартал 2017 року 
та на 63 особи менше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 
прийнято 177 рішень про надання БВПД, що на 21 рішення менше ніж за 
минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 15 доручень 
адвокатам та 163 - штатним працівникам для оформлення процесуальних 
документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 1 письмовому 
зверненю  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 

281 212 69 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

338 313 25 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

237 195 42 0 

4 Відділ 
«Нетішинське бюро 
правової допомоги» 

287 274 13 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

199 180 19 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

294 274 20 0 

Разом по МЦ 1636 1448 188 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
сімейного 327 (19,99 %), соціального забезпечення 280 (17,11%), іншого 
цивільного  271 (16,56 %), житлового 140 (8,56 %), спадкового 135 (8,25 %), 
земельного 101 (6,17 %), з питань виконання судових рішень 96 (5,87 %), 
трудового 84 (5,13%), з інших питань 77 (4,71 %),   договірного 67 (4,10 %), 
адміністративного 54 (3,30 %), медичного 4 (0,24 %) та з неправових питань 0 
(0,00 %). 

 
Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань 
 

сімейного
19,99%

з неправових 
питань
0,00%

медичного
0,24%

трудового
5,13%

з питань 
виконання 

судових рішень
5,87%

соціального 
забезпечення

17,11%іншого 
цивільного

16,56%

житлового
8,56%

спадкового
8,25%

земельного
6,17%

договірного
4,10%

адміністративно
го

3,30%
з інших питань

4,71%

 
Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 900 

(55,01 %); понад 60 років — 389 (23,78 %);  від 18 до 35 років —343 (20,97 %); 
до 18 років — 4 (0,24 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1636) надійшло від жінок  — 1068 
звернень (65 %), від чоловіків — 568 (35 %). 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від осіб 
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(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) - 125  (70,62 %), інвалідів — 35 (19,77 %), ветеранів війни - 15     
(8,47 %), внутрішньо переміщених осіб – 1 (0,56 %), діти, позбавлені 
батьківського піклування 1 (0,56 %). 

 
Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

понад 60 років
23,78%

від 35 до 60 
років

55,01%

до 18 років
0,24%

від 18 до 35 
років

20,97%

 
Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

чоловіки

35%

жінки

65%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

● здійснено 35 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  9 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 162 особи, в тому числі 126 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 36 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 19 органам місцевого самоврядування та 
установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

ветеранів війни
8,47%

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

мінімуму
70,62%

інвалідів
19,77%

внутрішньопер
еміщених осіб

0,56%

діти, 
позбавлені 

батьківського 
піклування

0,56%



 
 

45 
 

● опрацьовано 175 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 106 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 66 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 55 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до електрон-них 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

35/126 9/36 19 106 55 

2 Відділ 
«Білогірське 

бюро правової 
допомоги» 

9/38 1/10 6 28 14 

3 Відділ 
«Ізяславське 

бюро правової 
допомоги» 

9/19 1/4 1 16 6 

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 

допомоги» 

0/0 1/7 1 11 11 

5 Відділ 
«Полонське 

бюро правової 
допомоги» 

3/12 1/6 0 11 5 

6 Відділ 
«Славутське 

бюро правової 
допомоги» 

6/41 2/6 9 24 12 

 

 


