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Інформаційна довідка 
щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги квартального плану діяльності  
на 2019 рік у IІІ кварталі 

 
Розділ І. 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. 
 

Посилення правової спроможності та правових можливостей населення 
необхідно задля того, щоб люди могли отримати правові знання і навички для 
захисту своїх прав, використовувати наявні правові можливості для пошуку 
конкретних шляхів розв’язання щоденних правових проблем, а також для 
посилення відповідальності й підзвітності влади.  

Система БПД сприяє сталому розвитку громад через збільшення 
можливостей її членів для захисту своїх прав. З огляду на зазначене, 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги забезпечується постійна робота з надання правової допомоги, 
посилення правових можливостей вразливих верств населення, проведення 
освітніх та інформаційних заходів, надання методичних рекомендацій органам 
місцевого самоврядування для вирішення проблем у правовий спосіб. 
 
[1.1] Проведення правопросвітницьких заходів для жителів громади 
 

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 2019 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено 12 планових та 16 позапланових правопросвітницьких 
заходи  у навчальних загальноосвітніх закладах, зокрема: 

02 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатно правової допомоги Юлія 
Школьнік провела тематичний урок для учнів 5 класу 
Шепетівського НВК №1 на тему: “Я МАЮ ПРАВО!”, 
під час якого розповіла дітям про гарантовані права, 
шляхи їх реалізації  та захисту. 

 
02 вересня  начальник відділу «Білогірське 

бюро правової допомоги»   Юлія  Піхотинська провела  
тематичний урок з учнями 8-10  класів Яровецького 
ліцею на тему: «Я МАЮ ПРАВО!», під час якого 
розповіла про права  дітей, шляхи їх реалізації та 
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захисту.   
03 вересня заступник 

начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги 
Юлія Школьнік провела 
тематичний урок для учнів 5-х 
класів Шепетівкого НВК №3 у 
складі “Загальноосвітня школа 
I-III ступенів ім. Н.Рибака та 
ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою” на 
тему: “ Я МАЮ ПРАВО!”, під 

час якого розповіла дітям про гарантовані права, шляхи їх реалізації  та захисту. 
 

          
 
04 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік спільно з провідним 
спеціалістом Шепетівського міськрайонного відділу реєстрації актів цивільного 
стану Головного управління юстиції у Хмельницькій області Мариною Раєвою 
провели тематичний урок для учнів 
6-х класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №1 ім.  М. Островського на 
тему: “Я МАЮ ПРАВО!”, під час 
яких розповіли дітям про 
гарантовані права, шляхи їх 
реалізації  та захисту. Під час 
проведення уроку учні заповнювали 
карту “прав дитини”,  тим самим 
поглибили свої знання про їхні 
права, аналізували юридичні тексти, 
висловлювали власну позицію, розглядали різні ситуації в яких порушуються 
права та шляхи їх вирішення.  
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05 вересня начальник 
відділу «Білогірське бюро 
правової допомоги»  Юлія  
Піхотинська провела  
тематичний урок з учнями 10-
А класу  Білогірського ліцею  
ім. І.О.Ткачука на тему: «Я 
МАЮ ПРАВО!», в ході якого 
розповіла про гарантовані 
права дітей, шляхи їх реалізації 

та захисту.   
05 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела тематичний 
урок для учнів Ленковецької ЗОШ на тему: “Я МАЮ ПРАВО!”, під час якого 
розповіла дітям про гарантовані права, шляхи їх реалізації  та захисту. 

06 вересня в.о. 
начальника відділу «Ізяславське 
бюро правової допомоги»  
Євген Хмиз провів тематичний 
урок на тему: «Я МАЮ 
ПРАВО!» для учнів 4 класу 
Білогородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Ізяславської районної 
ради, під час якого в 
інтерактивній формі повідомив 
учнів про гарантовані права 
дітей, шляхи їх реалізації та 
захисту.  

 
06 вересня начальник  

відділу “Славутське бюро 
правової допомоги”  Любов 
Китюшко-Шатковська провела 
урок з учнями Улашанівського 
НВК на тему: “Я МАЮ 
ПРАВО!”, по закінченні 
зустрічі розповсюджено 
буклети та інші матеріали.  

 
 
 
 

 



6 
 

 
06 вересня  начальником 

відділу "Нетішинське бюро 
правової допомоги" Світланою 
Бащук проведено тематичний урок 
з учнями 10-Б класу Нетішинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на тему: "Мої 
права". По закінченню зустрічі 
учням роздано інформаційні 
матеріали в рамках 
загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту " Я 
МАЮ ПРАВО!". 

 
06 вересня в.о. 

начальника відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Євген Бондар 
провів семінар з учнями 
філії № 2 «Прислуцький 
НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 
на тему  «Гарантовані 
права дітей, шляхи їх 
реалізації та захисту» в 
рамках просвітницького 
проекту Мін’юсту «Я 
МАЮ ПРАВО!». 

 
06 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік спільно з провідним 
спеціалістом Шепетівського міськрайонного відділу реєстрації актів цивільного 

стану Головного управління 
юстиції у Хмельницькій 
області Мариною Раєвою 
провели тематичні уроки для 
учнів 4 х класів Шепетівської 
спеціалізованої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів  на 
тему: “Я МАЮ ПРАВО!”, під 
час яких розповіли дітям про 
гарантовані права, шляхи їх 
реалізації  та захисту.  
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10 вересня начальник відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія Піхотинська провела в 
Білогірському ліцеї  ім. І.О.Ткачука  урок-
гру з учнями 2-А класу на тему: «Права 
маленьких громадян великої держави 
України», під час якого розповіла  про 
права дітей закріплені в Конституції 
України, Декларації прав дитини, 
Конвенції прав дитини, та шляхи їх 
реалізації і захисту. 

11 вересня головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Оксана 
Якубовська провела тематичні уроки для 
учнів 5-10 класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

на тему: “Правова допомога для дітей”, під час яких розповіла дітям про 
можливості дітей отримати безоплатну вторинну правову допомогу в системі 

надання БПД.  
11 вересня начальником 

відділу "Нетішинське бюро 
правової допомоги" Світланою 
Бащук проведено тематичну 
зустріч з учнями Нетішинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 щодо 
поширення інформації про 
можливості дітей отримати 
безоплатну правову допомогу в 
системі надання БПД та 
підвищення їх загальної 
правової обізнаності. 
 

12 вересня в.о. начальника 
відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Євген Бондар провів семінар 
з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 
на теми «Протидія та запобігання 
булінгу» та «Гарантовані права дітей, 
шляхи їх реалізації та захисту» в рамках 
просвітницького проекту Мін’юсту «Я 
МАЮ ПРАВО!»  
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          13 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги»  Зоя Гонтарук провела тематичний урок для учнів 6,7 класів 
Мокрецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» на тему: «Булінг», під 
час якого розповіла про те, що таке булінг та як з ним боротися. 

 
13 вересня начальник  відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела 
інформаційний семінар з учнями 
Губелецького НВК на теми: “Як 
дитині отримати правову допомогу?”, 
“Права дитини”.  
16 вересня начальник відділу 
«Білогірське бюро правової 
допомоги»   Юлія  Піхотинська  в 
Білогірському ліцеї  ім. І.О. Ткачука 

провела тематичний урок з учнями 
10-Б  класу  на тему:  «Протидія 
Булінгу», в ході якого розповіла 
учням що таке булінг, які його 
прояви, як відрізнити булінг від 
сварки, куди звертатися за 

допомогою, якщо дитина стала жертвою 
булінгу. 

16 вересня головний спеціаліст 
відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів 
тематичну зустріч з директором та учням 
Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на тему: 
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“Що треба знати про булінг”. По закінченню зустрічі присутнім надано 
відповідні інформаційні матеріали. 

17 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія  Піхотинська провела семінар для працівників Кур’янківської сільської 
ради та жителів  с. Кур’янки,  спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!»  та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 

 
17 вересня в.о. начальника 
відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги» Євген 
Хмиз провів тематичний урок 
для учнів 7 класу 
Ріпківського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів дитячий садок» на 
тему: «Доступ до безоплатної 
вторинної правової 
допомоги», під час якого 
розповів про порядок доступу 
неповнолітніх до безоплатної 
вторинної правової 
допомоги. 
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18 вересня 
в.о. начальника 
відділу «Полонське 
бюро правової 
допомоги» Євген 
Бондар провів 
семінар з учнями 
Полонського НВК 
№ 2 «ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 7 – ДНЗ» на 
тему «Стоп 
Булінг!» в рамках 
просвітницького 
проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!».  

 
18 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік спільно з провідним 
спеціалістом Шепетівського 
міськрайонного відділу реєстрації актів 
цивільного стану Головного управління 
юстиції у Хмельницькій області Мариною 
Раєвою та завідуючою державною 
нотаріальною конторою Шепетівського 
міського нотаріального округу Оленою 
Камфорович провели тематичні уроки для 
учнів 6 х класів Шепетівкого НВК №3 у 
складі “Загальноосвітня школа I-III 
ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою” на тему: “СТОП Булінг!”, 
під час яких розповіли дітям про види 
відповідальності за вчинення булінгу, а 
також щодо обов'язків неповнолітніх. 
Також, присутніх поінформовано щодо 
законодавства України про права дітей, 
розкрито основні положення Конвенції 
про права дитини.  
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19 вересня 
начальник відділу 
«Білогірське бюро 
правової допомоги»   
Юлія Піхотинська 
провела семінар з 
учнями 8-10 класів 
Юровецького ліцею на 
тему: «Я МАЮ 
ПРАВО!», під час якого 
розповіла про права 
дітей закріплені в 
Конституції України, 
Декларації прав дитини, 
Конвенції прав дитини, та шляхи їх реалізації і захисту. 

 
 20 вересня головний 
спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги 
Оксана Якубовська провела 
тематичний урок для учнів  
Городищенської ЗОШ на тему: 
“СТОП Булінг!”, під час якого 
розповіла дітям про види 
відповідальності за вчинення 
булінгу, а також щодо обов'язків 
неповнолітніх. Також, присутніх 
поінформовано щодо законодавства 
України про права дітей, розкрито 
основні положення Конвенції про 
права дитини. 
 
 24 вересня заступник начальника 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатно правової 

допомоги Юлія Школьнік провела тематичний урок для учнів Михалюцької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Я МАЮ ПРАВО!”, під час яких розповіли дітям 
про гарантовані права, шляхи їх реалізації  та захисту.  
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25 вересня 
заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва 
та надання 
безоплатно правової 
допомоги Юлія 
Школьнік провела 
семінар для 
студентів 
Грицівського вищого 
художнього 
училища №19 на 
тему: “Я МАЮ 
ПРАВО!”, під час 
яких розповіли 
студентам про 
гарантовані права, 
шляхи їх реалізації та захисту, а також на семінарі розглядали різні ситуації, в 
яких порушуються права, та шляхи їх вирішення. 

 
26 вересня 

начальник  відділу 
“Славутське бюро 
правової допомоги”  
Любов Китюшко-
Шатковська провела 
інформаційний семінар 
з учнями Полянської 
гімназії на теми: “Як 
дитині отримати 
правову допомогу?”, 
“Права дитини”. По 
закінченню зустрічі  
розповсюджено буклети 
та інші матеріали. 

 
 
 

27 вересня начальником відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 
Світланою Бащук проведено тематичну зустріч з учнями Нетішинської ЗОШ І-
ІІІ ст. №1 щодо поширення інформації про можливості дітей отримати 
безоплатну правову допомогу в системі надання БПД та підвищення їх 
загальної правової обізнаності. 
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27 вересня головний 
спеціаліст відділу «Білогірське 
бюро правової допомоги» Тетяна 
Бульбах провела в Білогірському 
ліцеї  ім. І.О.Ткачука урок-гру з 
учнями 3-А класу на тему: 
«Дитино, знай свої права», під час 
якого розповіла про права дітей 
закріплені в Конституції України, 
Декларації прав дитини, Конвенції 
прав дитини, та шляхи їх реалізації 
і захисту. 

 
27 вересня в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Євген Бондар провів 
семінар з учнями Полонської 
гімназії на тему «Протидія та 

запобігання булінгу» в рамках просвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

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

02 липня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Білогірській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості та проінформувала 
присутніх про проведення інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» 
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та «Чесна платіжка». 
02 липня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 
тему: “Як реалізувати своє виборче право”. Також, присутніх проінформовали 
про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та кампанії 
“Відповідальне батьківство”, розповсюджено буклети та інші матеріали.  

02 липня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі, організованому 

Славутською міськрайонною 
філією Хмельницького 
обласного центру зайнятості 
для осіб, які перебувають на 
обліку. На семінарі присутнім 
була доведена інформація про 
безоплатну правову допомогу, 
надання первинної та 
вторинної правової допомоги,  
доступ до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України.  

Також, присутніх 
проінформовано про 
загальнонаціональний 

правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!!” та кампанію “Відповідальне 
батьківство”, питання протидії торгівлі людьми, а також  розповсюджено 
буклети та інші матеріали. 

09 липня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Чесна платіжка”, під час 
якого  розповіла про порядок дій громадян для того, щоб постачальники послуг 
перерахували ціни за опалення, а у разі відмови то порядок звернення до 
центрів з надання безоплатної правової допомоги за юридичною консультацією 
та правовою допомогою. 

10 липня 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: «Підстави 
та порядок нарахування аліментів», під час якого висвітлено основні положення 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство».  
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02 серпня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська 
взяла участь у семінарі 
організованого Славутською 
міськрайонною філією 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості  для осіб, які 
перебувають на обліку.  На 
семінарі присутнім була 
доведена інформація про 
безоплатну правову допомогу, 
надання первинної та вторинної 
правової допомоги,  доступ до 
он-лайн сервісів Міністерства 
юстиції України. 

Також, присутніх проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”, правопросвітницьку 
кампанію “Відповідальне батьківство”, питання протидії торгівлі людьми  та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

06 серпня начальник 
відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар 
для осіб, які перебувають на 
обліку в Білогірській  районній 
філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості 
та проінформувала присутніх 
про проведення інформаційної 
кампанії «Відповідальне 
батьківство». 

06 серпня головний 
спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Максим Дмітрієв 

провів семінар, організований для 
осіб, які перебувають на обліку в 
Нетішинській міській філії 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: “Захист прав 
споживача житлово-комунальних 
послуг”. Присутнім надані 
інформаційні матеріали, щодо 
проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна 
платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “ Я 
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МАЮ ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне батьківство”. 
14 серпня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук в приміщенні Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості провела тематичну зустріч із 
особами, які перебувають на обліку як безробітні в  Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості в рамка проекту «Відповідальне 
батьківство». 
 
15 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 
«Податкова знижка на навчання» та 
розповіла про основні положення 
правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство». 

16 серпня заступник 
начальника відділу 

правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлія Школьнік провела 
інформаційний семінар для осіб, 
які перебувають на обліку в 
Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: “Чесна 
платіжка”, під час якого  розповіла 
про порядок дій громадян для 
того, щоб постачальники послуг 
перерахували ціни за опалення, а у 
разі відмови то порядок звернення 
до центрів з надання безоплатної 

правової допомоги за юридичною консультацією та правовою допомогою. 
 
03 вересня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги»   Зоя Гонтарук в приміщенні  Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості провела семінар із особами, які 
перебувають на обліку як безробітні в Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Відповідальне 
батьківство», по закінченню зустрічі присутнім надано відповідні інформаційні 
матеріали. 
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03 вересня 
начальник відділу  
“Білогірське бюро правової 
допомоги” Юлія 
Піхотинська провела 
семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в 
Білогірській  районній філії  
Хмельницького обласного 
центру зайнятості, в ході 
якого проінформувала 
присутніх про мету та 
завдання інформаційної 
кампанії «Відповідальне 
батьківство».  

03 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі організованого  
Славутською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 
зайнятості  для осіб, які перебувають на обліку, в ході якого розповіла про 
безоплатну правову допомогу, надання первинної та вторинної правової 
допомоги,  доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

05 вересня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Євген Бондар провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Розмір 
аліментів на утримання дитини та порядок їх стягнення» та висвітлено основні 
положення правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство».  

10 вересня головний 
спеціаліст відділу 
“Нетішинське бюро 
правової допомоги” Максим 
Дмітрієв провів семінар, 
організований для осіб, які 
перебувають на обліку в 
Нетішинській міській філії 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості на тему : 
“Надання субсидій: що 
необхідно знати”. По 
закінченню зустрічі 
присутнім надані 

інформаційні матеріали щодо проекту "Чесна платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “ Я МАЮ ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне 
батьківство”. 
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13 вересня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ганна Паляниця провела інформаційний 
семінар для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Чесна платіжка”, під час 
якого  розповіла про порядок дій громадян для того, щоб постачальники послуг 
перерахували ціни за опалення, а у разі відмови - порядок звернення до центрів 
з надання безоплатної правової допомоги за юридичною консультацією та 
правовою допомогою. 

27 вересня  головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук в приміщенні Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості провела тематичну зустріч із 
особами, які перебувають на обліку як безробітні в  Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості в рамка проекту «Відповідальне 
батьківство». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 3 
правопросвітницьких заходи та 1 позапланово, 
зокрема: 
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06 серпня заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела інформаційний 
семінар для працівників та осіб, які 
перебувають на обліку в Шепетівській 
територіальній первинній організації 
УТОС на тему: “Чесна платіжка”, під 
час якого розповіла про запровадження 
Кабінетом Міністрів України програми 
«Чесна платіжка», яка передбачає 
впровадження механізмів установлення 
справедливих цін на тепло і гарячу воду, 
а відтак сприятиме викоріненню будь-яких схем з обрахуванням тарифів. 

08 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар з працівниками  та особами, які перебувають на 
обліку в Полонському відділенні Шепетівської територіальної первинної 
організації УТОС,  про впровадження урядової ініціативи «Чесна платіжка», яка 
реалізується в рамках просвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» 

04 вересня 
начальник відділу 
“Славутське бюро 
правової допомоги”  
Любов Китюшко-
Шатковська провела 
семінар  для 
представників 
громадської 
організації “Дакжест” 
на тему: “Право 
особи з вадами слуху 
на безоплатну 
правову допомогу”, 
під час якого 
обговорено питання 
співпраці для 

забезпечення доступу осіб з вадами слуху до безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги. 

30 вересня  в.о. начальника відділу « Ізяславське  бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провів семінар з працівниками  та особами, які 
перебувають на обліку в Ізяславському відділенні Шепетівської територіальної 
первинної організації УТОС на тему «Забезпечення функціонування прав осіб із 
обмежиними можливостями та доступу їх до участі у всіх сферах суспільства». 
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З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 
освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових колективах та 
територіальних громадах, в тому числі про виконання правопросвітницького 
проекту  «Я маю право» працівниками Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 6 планових та  
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

 

 
03 липня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для працівників управління соціального захисту населення Шепетівської 
районної державної адміністрації на тему: “Чесна платіжка”, під час якого 
розповіла про запровадження Кабінетом Міністрів України програми «Чесна 
платіжка», яка передбачає впровадження механізмів установлення справедливих 
цін на тепло і гарячу воду, а відтак сприятиме викоріненню будь-яких схем з 
обрахуванням тарифів.  

05 липня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками Дяківського 
старостату Берездівської об'єднаної територіальної громади на теми: 
“Спеціалізовані установи з надання безоплатної правової допомоги в органах 
місцевого самоврядування” та “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!” . 

 
10 липня заступник 

начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлія Школьнік спільно з 
начальником Шепетівського 
міськрайонного відділу 
ДРАЦС Оленою Кость провели 
інформаційний семінар для 
працівників відділу ДРАЦС на 

тему: “Відповідальне батьківство”.  
11 липня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела семінар з працівниками центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради на 
тему: “Захист прав споживача житлово-комунальних послуг”, висвітлено 
основні положення правопросвітницької кампанії "Чесна платіжка", 
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

15 липня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар з працівниками Білогірської бібліотеки для 
дорослих на тему: «Нове в законодавстві щодо соціального  захисту, освіти 
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охорони здоров’я та пенсійного забезпечення» та проінформувала присутніх 
про правопросвітницьку кампанію «Чесна платіжка». 

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

Оксана Рибак в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство» провела лекцію для внутрішньопереміщених осіб на базі 
Управління соціального 
захисту населення 
Полонської 
райдержадміністрації на 
тему: «Порядок отримання 
послуги «Муніципальна 
няня».   

18 липня начальником 
відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” 
Світланою Бащук проведено 
робочу зустріч з членами ГО 
“Нетішинське міське 
об'єднання воїнів АТО”, під 
час якої обговорено порядок 
отримання пільг членами сім'ї учасника АТО, зокрема, на послуги комунальних 
підприємств міста. Присутнім надані інформаційні матеріали в рамках проекту 
“Я МАЮ ПРАВО!” та кампанії “Чесна платіжка”. 

25 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками громади та жителями         
с.Мокроволя Білогірської селищної ОТГ спрямований на роз'яснення змісту  
проекту «Я маю право» та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 
Під час семінару розповіла про розмір, підстави та порядок нарахування 
аліментів, нові правила виїзду з дитиною закордон, порядок отримання 
податкової знижки на навчання, порядок отримання послуги «Муніципальна 
няня». 

25 липня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія  Піхотинська провела семінар з працівниками  старостату та жителями  с. 
Квітневе Білогірської селищної ОТГ, спрямований на роз'яснення змісту  
проекту «Я маю право» та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 
Під час семінару розповіла про розмір, підстави та порядок нарахування 
аліментів, нові правила виїзду з дитиною закордон, порядок отримання 
податкової знижки на навчання, порядок отримання послуги «Муніципальна 
няня». 

29 липня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук   проведено робочу зустріч  з посадовими особами 
Нетішинської міської ради. На зустрічі обговорено нову інформаційну кампанію 
Уряду та Мін'юсту "Чесна платіжка", яка реалізується в рамках 
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загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!”.  
Розглянуто питання щодо алгоритму дій, які допоможуть захистити права 
споживачів житлово-комунальних послуг. Присутнім надані інформаційні 
матеріали, щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю 
право!”. 

30 липня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв в рамках правопросвітницької кампанії 
“Відповідальне батьківство!” провів круглий стіл  з працівниками УДКСУ у 
місті Нетішині. Надані роз’яснення щодо роботи кампанії та проведено 

інформаційну роботу серед 
працівників управління. Присутнім 
надані інформаційні матеріали, щодо 
проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна 
платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю 
право!” та кампанії “Відповідальне 
батьківство”. 

30 липня  начальник  відділу 
“Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська взяла 
участь в семінарі, що проводився  з 
працівниками  управління культури 
виконавчого комітету Славутської 
міської ради спільно з начальником 
Славутського відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління 
юстиції у Хмельницькій області 

Вікторією Захарчук. 
Присутніх проінформовано про загальнонаціональний проект “ Я МАЮ 

ПРАВО!”, кампанію 
“Відповідальне 
батьківство”, “Чесна 
платіжка” та  
розповсюджено 
буклети та інші 
матеріали. 

06 серпня 
начальник відділу 
“Нетішинське бюро 
правової допомоги” 
Світлана Бащук 
провела робочу 

зустріч з працівниками відділу правового та кадрового забезпечення апарату 
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виконавчого комітету Нетішинської міської ради. На зустрічі обговорено 
порядок захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. Присутнім 
надані інформаційні матеріали, щодо проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна 
платіжка", загальнонаціонального правопросвітницького проекту “ Я МАЮ 
ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне батьківство”. 

08 серпня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська спільно з працівниками Білогірської  бібліотеки для дорослих  
провела правознавчий калейдоскоп  «Правопросвітницька робота є важливою та 
необмеженою» для працівників бібліотечної системи та читачів. 

13 серпня в.о. начальника відділу Євген Хмиз провів бесіду із особами, 
які перебувають на обліку в Ізяславському районному секторі філії Державної 
установи «Центр пробації» у Хмельницькій області з питань дотримання їх 
прав як осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. 

14 серпня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для провела інформаційний семінар для відвідувачів Шепетівської районної 
бібліотеки ім. М. Коцюбинського на тему: “Чесна платіжка”, під час якого 
розповіла про запровадження Кабінетом Міністрів України програми «Чесна 
платіжка», яка передбачає впровадження механізмів установлення справедливих 
цін на тепло. 

15 серпня  начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками  Ямпільської селищної ОТГ, 
спрямований на роз'яснення змісту  проекту «Я МАЮ ПРАВО!»   та 
інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 

22 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак взяла участь в засіданні громадської ради при Полонській 
районній адміністрації. Присутніх ознайомлено про впровадження урядової 

ініціативи «Чесна 
платіжка», яка 
реалізується в 
рамках 
просвітницького 
проекту Мін’юсту 
«Я МАЮ ПРАВО!» 

 
23 серпня 

начальник відділу 
“Нетішинське бюро 
правової допомоги” 
Світлана Бащук  
провела круглий 
стіл  з працівниками 
служби у справах 
дітей виконавчого 
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комітету Нетішинської міської ради, в ході якого роз’яснено мету та завдання 
інформаційної кампанії “Відповідальне батьківство” та проведено 
інформаційну роботу серед працівників управління. По закінченню зустрічі 
присутнім надано інформаційні матеріали щодо проекту "Чесна платіжка", 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” та 
кампанії “Відповідальне батьківство”. 

02 вересня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками  старостату та жителями  с. 
Юрівка Білогірської селищної ОТГ  спрямований на роз'яснення змісту  проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»  та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство». 

05 вересня 
заступник 
начальника 
відділу 
правопросвітницт
ва та надання 
безоплатної  
правової 
допомоги Юлія 
Школьнік провела 
навчальний 
семінар з 
працівниками 

Ленковецької ОТГ на тему: “Правова допомога представникам юридичної 
служби”, під час якого розповіла про порядок надання правової допомоги для 
жителів Ленковецької ОТГ, зокрема про види правових послуг, а також щодо 
перенаправлення клієнтів. 

06 вересня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги»  Євген Хмиз провів семінар для працівників Білогородської сільської 
ради Ізяславського району щодо створення на території сільської ради 
спеціалізованих установ з 
надання безоплатної правової 
допомоги. 

06 вересня начальник  
відділу “Славутське бюро 
правової допомоги”  Любов 
Китюшко-Шатковська провела 
семінар з працівниками  
Улашанівської об'єднаної 
територіальної громади на 
тему:  “Право на безоплатну 
правову допомогу”, де 
розповіла про порядок надання 
безоплатної первинної та 
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вторинної правової допомоги.  
12 вересня  начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела інформаційний семінар  з головою Білогірського 
відокремленого підрозділу ГО «Спілка учасників АТО Хмельниччини» Іллею 
Васюком та учасниками спілки на тему: «Правовий захист учасників АТО та 
членів їх сімей». 

17 вересня  заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги 
Юлія Школьнік взяла участь у 
семінарі на тему: 
«Нововведення у законодавстві 
про запобігання домашнього 
насильства та протидії 
булінгу». У семінарі також 
взяли участь представники 

управління соціального захисту населення, служби у справах дітей, відділу 
освіти, культури, молоді, спорту та туризму районної державної адміністрації, 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, сектору превенції 
Шепетівського ВП ГУНП у 
Хмельницькій області, 
Шепетівського міськрайонного 
суду, психологи, що працюють 
у школах, спеціалісти селищної 
та сільських рад району, які 
надають соціальні послуги. Під 
час семінару обговорено 
алгоритм реагування та взаємодії між службами та організаціями, з метою 
надання якісних комплексних послуг постраждалим особам та забезпечення 
вчасного реагування на випадки насильства, проведено аналіз ситуації щодо 
зафіксованих випадків насилля в сім’ях Шепетівського району з початку року. 
 

 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 IІІ квартал 2019 року та 
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 
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02 липня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини виконавчого комітету Нетішинської міської ради.  

03 липня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела робочу  з заступником 
міського голови Шепетівської міської ради Наталією Стасюк, під час якої 
обговорити питання щодо реалізації програми запровадженої Кабінетом 
Міністрів України “Чесна платіжка”.  

05 липня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела 
робочу зустріч з старостою с.Дяків, 
с.Красносілка Берездівської об”єднаної 
територіальної громади Валентиною 
Стасюк, під час якої обговорено питання 
надання правової допомоги жителям 
громади та досягнуто домовленості про 
співпрацю.  

 
10 липня начальник відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела 
робочу зустріч з головним спеціалістом 
с.Вачів Улашанівської об”єднаної 
територіальної громади Тетяною 

Парфенюк, під час якої обговорено питання надання правової допомоги 
жителям громади та досягнуто домовленості про співпрацю.  

25 липня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія  
Піхотинська  провела  робочу зустріч  з в.о. старости с. Квітневе Білогірської 
селищної ОТГ Наталею Пензеник, під час якої обговорили питання співпраці 
щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

25 липня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія  
Піхотинська  провела  робочу зустріч  з в.о. старости с. Мокроволя Білогірської 
селищної ОТГ Тетяною Лісняк, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

26 липня в.о. начальника відділу Євген Хмиз провів робочу зустріч із 
головою Радошівської сільської 
ради Володимиром 
Годованцем, під час якої 
обговорили питання 
забезпечення доступу 
мешканців села до безоплатної 
правової допомоги. 

06 серпня заступник 
начальника відділу 
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правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік 
провела робочу зустріч із Шепетівським міським головою Михайлом 
Полодюком,  під час якої  розповіла про запровадження Кабінетом Міністрів 
України програми «Чесна платіжка», яка передбачає впровадження механізмів 
установлення справедливих цін на тепло. 

 
06 серпня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук прийняла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при ВК НМР. Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо 
проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “ Я МАЮ ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне 
батьківство”. 

13 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. 

19 липня в.о. 
начальника відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак 
провела засідання круглого 
столу з працівниками 
Полонського районного 
відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного територіального 
управління юстиції у 
Хмельницькій області про 
впровадження урядової 
ініціативи «Чесна платіжка», 

яка реалізується в рамках просвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

19 липня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з в.о. старости  
с.Марачівка Улашанівської сільської ради Ілоною Шеренгівською, в процесі 
якої обговорено питання надання  правової допомоги жителям громади, проекту 
“Я МАЮ ПРАВО!”, кампанії “Відповідальне батьківство”,  “Чесна платіжка”. В 
процесі зустрічі досягнуто домовленості про співпрацю. 

22 серпня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак взяла участь в засіданні громадської ради при Полонській 
районній адміністрації. Присутніх ознайомлено з діяльністю відділу 
«Полонське бюро правової допомоги», його основні напрямки та завдання. 

 27 серпня головний спеціаліст відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із секретарем 
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Лютарської сільської ради Наталією Риженковою з питань забезпечення 
доступу мешканців села до безоплатної правової допомоги. 

28 серпня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
начальником Шепетівського відділу поліції Головного управління національної 
поліції у Хмельницькій області Юрієм Краковецьким, під час якої обговорили 
питання щодо інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема порядок 
призначення захисника іноземцям та особам без громадянства, затриманим з 
метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення у випадку їх 
адміністративного затримання. 

 
02 вересня начальник 

відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги” Юлія  
Піхотинська провела  робочу 
зустріч з в.о. старости с. Юрівка 
Білогірської селищної ОТГ 
Олександром Начичком, під час 
якої обговорили питання 
співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової 
допомоги жителям громади.  

03 вересня начальник 
відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Світлана Бащук прийняла 
участь у черговому засідання комісії з питань захисту прав дитини при ВК НМР. 
Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо проекту Уряду та Мін'юсту 
"Чесна платіжка", загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 
МАЮ ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне батьківство”. 

04 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головним спеціалістом  
юридичного відділу Улашанівської об”єднаної територіальної громади Оксаною  
Самчук з   питань надання  безоплатної правової допомоги. 

05 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної  правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
Ленковецьким сільським головою Юрієм Криворчуком, під час якої розглянули 
остаточний проект Програми правової освіти населення та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Ленковецької ОТГ на 2019-2021 роки, а також 
прийняли рішення про винесення її на депутатські комісїї та сесію 
Ленковецькою сільської ради. 
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10 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 
провів робочу зустріч з головним лікарем Хмельницької обласної психіатричної 
лікарні №3 Ларисою Спекторук, під час якої розповів про систему безоплатної 
правової допомоги, порядок звернення до місцевого центру та ознайомив із 
переліком необхідних документів задля отримання такої допомоги. По 
завершенню зустрічі сторони підписали Меморандум про співпрацю між 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та Хмельницькою обласною психіатричною лікарнею №3, в якому 
визначенні мета та напрями співпраці, організація спільної роботи у напрямку 
захисту прав підопічних закладу та забезпечення проведення спільних заходів 
для фахівців системи безоплатної правової допомоги та працівників лікарні. 

17 вересня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія  Піхотинська провела робочу зустріч  з головою Кур’янківської сільської 
ради Миколою Павлюком, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

19 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної  правової допомоги Юлія Школьнік провела навчальний семінар з 
працівниками Судилківської ОТГ на тему: “Правова допомога представникам 
юридичної служби”, під час якого розповіла про порядок надання правової 
допомоги для жителів Судилківської ОТГ, зокрема про види правових послуг, а 
також щодо перенаправлення клієнтів. 
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[1.2] Проведення регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у місцевих ЗМІ З метою поширення 
інформації щодо функціонування системи БПД Шепетівським місцевим 
центром здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 

 
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 2019 року працівниками центру та бюро правової 
допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 

 
01 липня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 

успішну практику підготовлену працівниками Шепетівського місцевого центру. 
01 липня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено 

статтю на тему: “Спрощені процедури виїзду з дитиною за кордон”, 
підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

02 липня на офіційних сайтах Шепетівської районної державної 
адміністрації та Шепетівської міської ради опубліковано успішні практики 
підготовлені працівниками Шепетівського місцевого центру. 

02 липня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “Як розійтися: судовий та позасудовий порядок”,  підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

02 липня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Як розійтися: судовий та позасудовий 
порядок”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

03 липня на офіційному сайті Білогірської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено статтю на тему: “Як розійтися: судовий та 
позасудовий порядок”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”. 

05 липня в інтернет газеті “День за Днем” опубліковано статтю на тему: 
”Завдяки діям адвоката шепетівчанка отримає пенсію по втраті годувальника”, 
яку підготували працівники Шепетівського місцевого центру. 

08 липня на офіційному сайті Білогірської селищної ради  об’єднаної 
територіальної громади розміщено статтю на тему: “Чесна платіжка”, 
підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

08 липня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “Спрощені процедури виїзду з дитиною за кордон”, 
підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

09 липня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Чесна платіжка”,  підготовлену 
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працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
15 липня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Я маю право на чесну платіжку”, 
підготовлену працівником відділу “Полонське бюро правової допомоги”. 

16 липня на сайті Славутської районної державної адміністрації  
розміщено інформацію про Всеукраїнську правопросвітницьку кампанію 
“Чесна платіжка”. 

17 липня на сайті Славутської районної ради розміщено інформацію про 
Всеукраїнську правопросвітницьку кампанію “Чесна платіжка”. 

15 серпня в громадсько-політичній газеті Полонського району «Новий 
шлях» розміщено публікацію на тему «Виїзд дитини за кордон: нові правила».   

16 липня на офіційному сайті Славутської районної державної 
адміністрації опубліковано інформацію про Всеукраїнську правопросвітницьку 
кампанію “Чесна платіжка”. 

16 липня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації опубліковано інформацію про Всеукраїнську правопросвітницьку 

кампанію “Чесна платіжка”. 
17 липня на офіційному сайті 

Славутської районної ради 
опубліковано інформацію про 
Всеукраїнську правопросвітницьку 
кампанію “Чесна платіжка”. 

25 липня в газеті “Трудівник 
Полісся”, яка виходить в місті 
Славута, опубліковано інформацію 
щодо діяльності відділу 

“Славутське бюро правової допомоги”. 
31 липня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: «Поручительство по кредиту», 
підготовлену працівниками бюро. 

01 серпня на офіційному сайті Білогірської селищної ради об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області статтю на тему: «Поручительство 
по кредиту», підготовлену працівниками бюро. 

 16 серпня в районній газеті «Життя і слово» № 61-62   розміщено 
публікацію Білогірського бюро правової допомоги «Я маю право: якщо ви 
поручитель», підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

19 серпня за матеріалами відділу на сайті Ізяславської районної 
державної адміністрації, опубліковано статтю: «Деякі питання щодо оренди 
землі». 

31 серпня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Батько платитиме аліменти на 
утримання матері і дитини”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги”.  
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З 02 по 06 вересня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася інформація 
щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом “Славутське 
бюро правової допомоги”. 

04 вересня на сторінці Шепетівського міськрайонного відділу ДРАЦС у 
соціальній мережі  Facebook розміщено інформацію про проведені тематичні 
уроки на тему: “Я маю право!” . 

04 вересня на сторінці Шепетівської загальноосвітньої школи №1 у 
соціальній мережі Facebook розміщено інформацію про проведений тематичний 
урок на тему: “Я маю право!”. 

05 вересня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “Поручительство за кредитом”, підготовлену працівниками 
відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

05 вересня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в  
рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено інформацію на тему: “Що 
таке булінг?”, підготовлену відділом “Славутське бюро правової допомоги”. 

05 вересня  на сайті Славутської районної ради  в  рубриці “Безоплатна 
правова допомога”  розміщено інформацію на тему: “Що таке булінг?”, 
підготовлену відділом “Славутське бюро правової допомоги”. 

 05 вересня на сайті Нетішинської міської ради висвітлено інформацію 
щодо засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Нетішинської міської ради за участю начальника відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” Світлани Бащук. 

09 вересня по місцевому телебаченню ТРК “Лайк ТВ» транслювали 
відеосюжет про проведені місцевим центром тематичних уроків для дітей про 
їхні права. 

09 вересня на сайті Нетішинської міської ради у розділі “Нетішинське 
бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали на тему: 
“Порядок отримання послуги Муніципальна няня”, підготовлені відділом 
“Нетішинське бюро правової допомоги”. 

09 вересня на сайті Нетішинської міської ради у розділі “Нетішинське 
бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали на тему: 
“Відповідальне батьківство”, підготовлені відділом “Нетішинське бюро 

правової допомоги”. 
10 вересня на офіційному сайті 

Білогірської селищної ради - 
об'єднаної територіальної громади 
Хмельницької області  розміщено 
статтю на тему: «Успішна 
практика», підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги”. 

16 вересня на офіційному сайті 
Білогірської селищної ради - об'єднаної територіальної громади Хмельницької 
області розміщено статтю на тему: «Всеукраїнський тиждень  протидії булінгу», 
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підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
16 вересня на офіційному сайті Білогірської районної ради  розміщено 

статтю на тему: "Всеукраїнський тиждень  протидії булінгу", підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

16 вересня  на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Всеукраїнський тиждень протидії булінгу», підготовлену працівниками відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 

16 вересня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: "Всеукраїнський тиждень  протидії 
булінгу", підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

17 вересня на 
офіційному сайті 
Шепетівської районної 
державної адміністрації 
опубліковано інформацію 
про проведений семінар з 
питання запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та протидії 
булінгу. 

17 вересня на 
офіційному сайті Шепетівської районної державної адміністрації опубліковано 
інформацію про Всеукраїнський тиждень протидії булінгу. 

17 вересня директор Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль взяв участь у прямому 
ефірі регіонального каналу «Поділля-центр» на 
тему: «Безоплатна вторинна правова допомога. 
Наскільки вона ефективна в районах?». 

18 вересня на сторінці Шепетівського 
міськрайонного відділу ДРАЦС у соціальній мережі  
Facebook розміщено інформацію про проведені 
тематичні уроки на тему: “СТОП Булінг!”. 

 18 вересня на сайті Ізяславської районної державної адміністрації 
опубліковано статтю на тему: «Що таке кібербулінг та як йому протистояти», 
підготовлену відділом “Ізяславське бюро правової допомоги”. 

18 вересня в інтернет газеті “День за днем” опубліковано інформацію  про 
проведений семінар за участю працівників місцевого центру на тему: “Питання 
запобігання та протидії домашньому насильству обговорили на Шепетівщині”. 
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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 23 
вересня опубліковано 
інформацію про успішну 
справу на тему: "Клієнтці 
Білогірського бюро правової 
допомоги стягнули аліменти на 
власне утримання та утримання 
дитини", 24 вересня 

опубліковано інформацію про успішну справу на тему: "Протиправність 
звільнення клієнтки місцевого центру довели в суді" та 30 вересня  
опубліковано інформацію про 
успішну справу на тему: 
"Чоловік, який вчинив розбій, 
сплатить потерпілій 25 тисяч 
моральної шкоди". Крім того, 
19 вересня на офіційному 
сайті Ямпільської селищної 
ради розміщено статтю на 
тему: «Успішна практика: 
батько  платитиме аліменти на 
утримання і матері, і дитини». Аналогічна публікація  21 серпня розміщена на 
сайті Білогірської районної державної адміністрації. 
 

З метою проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на вирішення 
правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено  правопросвітницькі заходи, а саме: 

14 травня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  
Любов Китюшко-Шатковська провела для працівників управління соціального 
захисту населення Славутської районної державної адміністрації та внутрішньо 
переміщених осіб, які перебувають на обліку в управлінні  соціального захисту 
населення Славутської районної державної адміністрації семінар на тему: 
“Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого обговорено питання 
співпраці для забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Крім того, присутнім 
доведена інформація щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 
та розповсюджено буклети серед учасників семінару. 
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26 червня  в.о.начальника  відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Євген Хмиз провів бесіду для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають 
на обліку в управлінні  соціального захисту для працівників управління 
соціального захисту населення Ізяславської районної державної адміністрації з 
метою вирішення правових проблем цих осіб. 

 
[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД  

 
 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 2019 року Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 31 виїзд мобільних 
консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад 
та забезпечено роботу 23 дистанційних пунктів консультування в центрах 
зайнятості, Центрі надання адміністративних послуг, Центрах пробації та 
інших установах: 

 
01 липня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською  проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
надано правову допомогу двом громадянам. 

01 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

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

 
01 липня в.о. 

начальника відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак 
провела прийом громадян в 
дистанційному пункті 
консультування, створеному 
на базі Полонського 
районного сектору філії 
Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій 

області, під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу одній 
особі. 
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01 липня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час яких 
надано безоплатну первинну правову допомогу одному громадянину.  

02 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну 
первинну правову допомогу двом особам. 

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

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

02 липня 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 надано 
безоплатну первину правову 
допомогу одній особі. 

 
02 липня головний 

спеціаліст відділу 
“Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв 
провів прийом громадян у 
дистанційному пункті  
консультування, створеному 
на базі Нетішинської міської 
філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, 

під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу одному 



37 
 

громадянину.  
03 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого надано 
безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

05 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Дяків 
Берездівської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну 
правову допомогу чотирьом особам. 

05 липня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Оксаною Якубовською проведено прийом 
громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 
Шепетівського міськрайонного відділу філії державної установи “Центр 
пробації” у Хмельницькій області.  

 
05 липня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела 
виїзний прийом громадян в 
с.Велика Березна 
Полонської міської ради 
об’єднаної територіальної 
громади, під час якого 
надано первинну правову 
допомогу двом особам.  

09 липня 
заступником начальника 
відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги Юлією 
Школьнік проведено 
прийом громадян в 
дистанційному пункті 
консультування, створеному 
на базі Шепетівської 
міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано первинну 
правову допомогу одній особі.  

10 липня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с. Вачів 
Улашанівської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано 
первинну правову допомогу восьми особам. 

16 липня  в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному на базі Державної установи “Замкова виправна 
колонія (№58)”, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

17 липня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Роговичі Полонської 
міської ради об'єднаної територіальної громади, під час якого надано первинну 
правову допомогу двом особам.  

25 липня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською спільно з керівництвом ГУЮ у Хмельницькій області 
проведено виїзний прийом громадян у с. Квітневе Білогірської селищної ОТГ, 
під час якого надано правову допомогу чотирьом громадянам. 

25 липня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською спільно з керівництвом ГУЮ у Хмельницькій області 
проведено виїзний прийом громадян у с. Мокроволя Білогірської селищної ОТГ, 
під час якого надано правову допомогу чотирьом громадянам. 

26 липня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Радошівка Ізяславського 
району, під час якого надано правову допомогу одному громадянину. 

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

02 серпня начальник 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Святослав Футій 
провів виїзний прийом 
громадян у с.Корчик 
Шепетівського району, під 
час якого надано правову 
допомогу трьом громадянам. 

 
02 серпня начальником 

відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Любов 
Китюшко-Шатковською 

проведено прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії державної 
установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

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

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

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

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

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

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

12 серпня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Замкової виправної колонії №58, під час 
якого надано правову допомогу одній особі. 

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

13 серпня начальником 
відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 
Святославом Футієм 
проведено прийом громадян 
в дистанційному пункті 
консультування, створеному 
на базі Шепетівської 
виправної колонії № 98, під 
час якого надано первинну 
правову допомогу трьом 
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засудженим. 
 
13 серпня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євгеном Хмизом проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

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

14 серпня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. 

15 серпня начальник 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Святослав Футій 
провів виїзний прийом громадян 
у с.Велика Шкарівка Грицівської 
об'єднаної територіальної 
громади, під час якого надано 
правову допомогу двом 
громадянам. 

16 серпня заступником 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлією Школьнік проведено 
прийом громадян в 
дистанційному пункті 
консультування, створеному на 
базі Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого надано первинну правову допомогу одній особі. 

22 серпня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у 
с.Коськів Ленковецької об’єднаної територіальної громади Шепетівського 
району, під час якого надано правову допомогу одному громадянину. 

 23 серпня в.о. начальника  відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Котюржинці Полонської 
міської ради ОТГ, під час якого надано первинну правову допомогу двом 
громадянам.  
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28 серпня в.о. 
начальника  відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак 
провела виїзний прийом 
громадян в с.Онацьківці 
Полонської міської ради ОТГ, 
під час якого надано первинну 
правову допомогу трьом 
громадянам.  

 27 серпня головний 
спеціаліст відділу  
«Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги   Зоя 
Гонтарук здійснила прийом громадян у с. Михля Ізяславського району під час 
якого надано безоплатну правову допомогу трьом громадянам. 

30 серпня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги   Євген Хмиз здійснив прийом громадян у с. Ріпки Ізяславського 
району під час якого надано безоплатну правову допомогу одному громадянину. 

02 вересня  начальником 
відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”   Юлією 
Піхотинською проведено 
виїзний прийом громадян у с. 
Юрівка Білогірської селищної 
ОТГ, під час якого надано 
правову допомогу  чотирьом 
громадянам. 

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

02 вересня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області.  

02 вересня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

02 вересня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час якого 
надано безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам. 

03 вересня 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 надано безоплатну первину правову 
допомогу двом громадянам. 

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

03 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Славутської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну 
первинну правову допомогу одному громадянину.   

 03 вересня  головний спеціаліст відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Зоя Гонтарук здійснила прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано 
консультацію одному громадянину. 

 04 вересня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Славутської міської ради, під час якого надано безоплатну 
первинну правову допомогу одному громадянину.   

 05 вересня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги   Євген 
Хмиз здійснив прийом 
громадян в дистанційному 
пункті консультування, 
створеному на базі Замкової 
виправної колонії №58,  під 
час якого надано одну 
консультацію. 
05 вересня в.о. начальника 
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відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги   Євген Хмиз 
здійснив прийом громадян в дистанційному пункті консультування, створеному 
на базі Ізяславського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області, під час якого консультації не надавались. 

06 вересня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз здійснив прийом громадян у с. Білогородка 
Ізяславського району під час якого надано безоплатну правову допомогу двом 
громадянам. 

06 вересня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у 
с.Улашанівська Улашанівської об”єднаної територіальної громади, під час якого 
надано первинну правову допомогу п’яти громадянам. 

06 вересня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Євген Бондар провів виїзний прийом громадян в с.Прислуч Полонської міської 
ради ОТГ, під час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам.  

10 вересня начальником 
відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 
Святославом Футієм 
проведено прийом громадян 
в дистанційному пункті 
консультування, створеному 
на базі Шепетівської 
виправної колонії № 98, під 
час якого надано первинну 
правову допомогу двом 
засудженим. 

 
10 вересня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну правову 
допомогу одному громадянину.  

13 вересня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ганною Паляницею проведено прийом 
громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 
Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 
під час якого надано первинну правову допомогу одному громадянину. 

13 вересня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у с.Губельці 
Улашанівської  об”єднаної територіальної громади, під час якого надано 
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первинну правову допомогу п’яти громадянам. 
17 вересня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено виїзний прийом громадян у Кур’янківській 
сільській раді, під час якого надано правову допомогу  чотирьом громадянам. 

В Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови 
для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. За 
IІІ квартал 2019 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 31 
громадянину. 
 
Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД  
 

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

 
 01 серпня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 
відбулася нарада та семінар з 
працівниками Центру та бюро 
правової допомоги. Участь у 
заходах взяли директор 
Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Володимир Бузиль, керівники 
структурних підрозділів 
місцевого центру, зокрема й 
бюро правової допомоги. 

 
Володимир Бузиль ознайомив колег із показниками роботи центру та 

бюро правової допомоги за 1 півріччя 2019 року та обговорили питання 
поточної діяльності центру. 

Крім того, Володимир 
Бузиль наголосив на 
необхідності докласти максимум 
зусиль для виконання 
пріоритетних завдань на друге 
півріччя 2019 року та для 
поліпшення якості надання 
громадянам безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
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Після наради директор місцевого центру спільно з керівниками 
структурних підрозділів місцевого центру провели семінарське заняття для 
працівників бюро правової допомоги.  Зокрема, під час семінару розглянуті 
питання: вивчення Порядку надання  безоплатної правової допомоги 
працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 
допомоги 28.01.2019року №2 та Порядку внесення відомостей працівниками до 
спеціального програмного забезпечення «Комплексна інформаційно-аналітична 
система». 

 За результатами семінарського заняття працівники центру та бюро склали 
тестові завдання з Вивчення Порядку надання  безоплатної правової допомоги 
працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

12-13 серпня заступник 
директора Шепетівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги Олена 
Шевчук взяла участь у 
тренінгу «Робота з 
конфліктами у робочому 
середовищі: виявлення, 
управління, подолання», що 
проводився у правовому клубі 
«PRAVOKATOR» м.Київ. Під 
час тренінгу пройдено 
навчання та практичні 
завдання щодо ескалації 
конфлікту, поведінки під час 

конфлікту, конфлікт у робочому середовищі, ненасильницька комунікація, 
токсична комунікація, управління емоціями, підтримка ресурсного стану. 

 
    04 вересня директором 

Шепетівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 
Володимирем Бузилем  у Skype-
режимі проведено навчальний 
семінар з  працівниками бюро 
правової допомоги з приводу 
вивчення Методичних 
рекомендацій щодо організації 
надання безоплатної правової 
допомоги місцевими центрами з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених наказом 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 19  липня 2019 року 
№60. Під час семінару директором звернута увага працівників на внесення 
відомостей до реєстраційної картки клієнта за допомогою спеціального модуля 
комплексної інформаційно-аналітичної системи та заповнення відповідних 
розділів реєстраційної картки звернення клієнта; встановлення належності 
особи до відповідних категорій; підготовку проектів наказів про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  

 
17 вересня директор 

Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бузиль  взяв участь у 
пресконференції «Безоплатна 
правова допомога як інструмент 
соціальної справедливості», яка 
відбулась у місті Хмельницький. 

 
26 жовтня головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Євген 
Бондар взяв участь у тренінгу щодо 
основ функціонування Єдиних і 
Державних реєстрів, держателем яких є 
Міністерство Юстиції України та як 
отримати необхідну інформацію з 
Реєстрів, який відбувся у 
м.Хмельницький.  
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Розділ ІІІ. Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 
 
На виконання завдання плану щодо участі у засіданнях керівної ради, 

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

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

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

правової допомоги Хмельницької області за І півріччя 2019 року. 
2. Проведення правопросвітницької кампанії “Чесна платіжка” в рамах 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 
3. Внесення змін до регіонального плану надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області на 2019 рік та погодження змін до 
річних планів діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на 2019 рік. 

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. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 1 липня по 30 вересня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, зареєстровано 1481 звернення клієнтів, що на 155 осіб менше ніж 
за аналогічний період минулого року (1636 звернень) та на 82 звернення більше 
ніж за минулий квартал. Для 1311 громадянам надано первинну правову 
допомогу, а 170 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, що менше  на 18 осіб ніж за ІІІ квартал 2018 року та на 4 
особи більше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
157 рішень про надання БВПД, що на 12 рішень менше ніж за минулий квартал. 
На виконання зазначених рішень видано 72 доручення адвокатам та 90 наказів 
про уповноваження працівника для оформлення процесуальних документів та 
представництва інтересів клієнтів у суді. По 2 письмовим зверненням  у наданні 
БВПД відмовлено. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 
№ з/п Найменування відділу 

МЦ 
Кількість 
зареєстров

а-них 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перена-

правлень до 
інших провай-

дерів БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БВПД 

257 195 62 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

363 320 43 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

141 117 24 0 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

319 313 6 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

187 178 9 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

214 188 26 0 

Разом по МЦ 148
1 

1311 170 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 
сімейного 270 (18,23 %), житлового 250 (16,88 %), іншого цивільного 183  
(12,36 %), спадкового 160  (10,80%), з інших питань 157 (10,60 %), земельного 
100 (6,75 %),   адміністративного 116 (7,83 %),  соціального забезпечення 77 
(5,20 %), трудового 70 (4,73 %), з питань виконання судових рішень 63 (4,25 %), 
договірного  31 (2,09 %), медичного 4 (0,27 %) та з неправових питань 0 
(0,00%). 

 
Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань 

сімейного
18,23%

з неправових питань
0,00%

медичного
0,27%

з питань виконання судових 
рішень
4,25%

соціального забезпечення
5,20%

іншого цивільного
12,36%житлового

16,88%

3 інших питань
10,60%

спадкового
10,80%

земельного
6,75%

трудового
4,73% договірного

2,09%

адміністративного
7,83%

 
 

Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —
755(50,98 %); від 18 до 35 років —303(20,46 %);  понад 60 років —421 (28,43 
%);  до 18 років —2 (0,14 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1481) надійшло від жінок   — 867 (59 %), 
від чоловіків —614 (41 %). 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від осіб 
(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) - 95 (68,64 %), особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі - 23 (8,28 %),  особи з інвалідністю — 31 (15,58 %), ветеранів 
війни – 3 (1,51%), внутрішньо переміщених осіб – 4 (2,01 %), особливі заслуги 
перед Батьківщиною - 0 (0 %), діти - 1 (0,50%). 
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 років
20,46%

від 35 до 60 років
50,98%

до 18 років
0,14%

понад 60 років
28,43%

 
 

 
 
 
 

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

жінки

59%

чоловіки

41%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  

мають право на отримання БПД 

особливі заслуги перед 
Батьківщиною 0,00%

ветерани війни  1,56%

особи, 
середньомісячний 

дохід, яких не 
перевищує двох 

розмірів прожиткового 
мінімуму 68,64%

особи з інвалідністю 
16,14%

особи, засуджені до 
покарання у вигляді 

позбавлення волі, 
тримання в 

дисциплінарному 
батальйоні 

військовослужбовців 
або обмеження волі 

8,28%

внутрішньо переміщені 
осіб  2,08%

діти 0,52%

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

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

23 дистанційних пункти доступу до безоплатної правової допомоги; 
● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 139 осіб, в тому числі 95 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 44 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

● опрацьовано 137 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 98 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 50 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 31 клієнту доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

 
№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електрон-них 
сервісів МЮ 

1 Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

31/95 23/44 19 98 31 

2 Відділ 
«Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

6/24 4/12 6 19 17 

3 Відділ 
«Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

7/13 6/5 1 10 0 

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

0 2/6 1 14 9 

5 Відділ 
«Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

6/15 3/7 2 13 3 

6 Відділ 
«Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

6/33 3/7 7 17 2 

 

 


