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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану 

діяльності на 2018 рік  
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

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

фізичним особам — на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад, як за рахунок внутрішніх ресурсів 

системи, так і у співпраці з партнерами. 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 

злочинності неповнолітніх, протягом четвертого кварталу 2018 року 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено 26 правопросвітницьких заходів у навчальних 

загальноосвітніх закладах, зокрема: 

05 жовтня головний спеціалістКА  відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела вікторину з учнями 6-х класів Білогірського 

НВК на  тему: «Як не стати жертвою злочину», яка спрямована на розвиток 

правової культури дітей, виховання в них поваги до права в Україні, 

підвищення рівня правових знань та умінь, профілактики негативних проявів у 

дитячому середовищі. 

10 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів правовий тренінг  для учнів 8-Г класу ЗОШ 

№2 м. Нетішин  на тему: "Насильство у сім"ї". під час якого розповів про 

форми насильства, права та обов’язки дітей і батьків, допомогу потерпілим від 

домашнього знущання. По закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні 

інформаційні матеріали. 

11 жовтня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з учнями та вчителями 

Сьомаківської гімназії  на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”.  

По закінченню зустрічі присутніх проінформовано про правопросвітницький 

проект “Я МАЮ ПРАВО!”, розповсюджено буклети та інші матеріали.  

 11 жовтня фахівчиня 

“Славутського бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела урок-семінар з 

учнями 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. 

Славути  на тему: “Роль професії юриста 

у правовому житті суспільства та захисті 

прав людини”. По закінченню зустрічі 

присутніх проінформовано про 

правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”, розповсюджено буклети та 

інші матеріали.  
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01 листопада головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар з учнями Нетішинського 

професійного ліцею на тему :“ Твої права — твій надійний захист”. Присутнім 

надані інформаційні матеріали щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.  

15 листопада начальниця   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела семінар з учнями 8 класу  Довгалівського ліцею на 

тему: «СтопБулінг». Крім того, розповіла про правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!». По закінченню зустрічі роздано інформаційні буклети.   

16 листопада головна спеціалістка відділу правової інформації та 

консультацій Оксана Якубовська провела інформаційний семінар у 

Грицівському вищому художньому професійному училищі № 19 на тему: 

“Способи та засоби запобігання дискримінації та злочинності у навчальних 

закладах”, в ході якого розповіла присутнім, зокрема, про основні засади 

запобігання та протидії дискримінації, а також про види юридичної 

відповідальності, яку несуть неповнолітні за вчинені ними правопорушення. 

16 листопада Оксана Якубовська провела навчальний семінар для учнів 8 

класу Грицівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Стоп булінг”, під час якого 

розповіла що таке булінг, його види, детально зупинилась на формах шкільного 

булінгу та як уникнути цькування. 

16 листопада Оксана Якубовська 

провела інформаційний семінар у 

Грицівському вищому професійному 

училищі № 38 на тему: “Способи та 

засоби запобігання дискримінації та 

злочинності у навчальних закладах”, в 

ході якого розповіла присутнім, зокрема, 

про основні засади запобігання та 

протидії дискримінації, а також про види 

юридичної відповідальності, яку несуть 

неповнолітні за вчинені ними 

правопорушення. 

29 листопада  юристка “Славутського бюро правової допомоги” Тетяна 

Тертична провела урок-семінар з учнями Киликиївського НВК “Дошкільний 

навчальний заклад-середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.” Ганнопільської 

сільської ради Славутського району на тему: “Бути людиною — відчувати свою 

відповідальність”, під час якого розповіла про права дітей та запобігання 

насильства в сім”ї та школі. Також, присутніх проінформовали про 

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

інші матеріали. 

10 грудня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання первинної правової допомоги (далі – інтеграторка) Юлія Школьнік 

провела лекцію для учнів 9-х класів Судилківської загальноосвітньої школи I-III 
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ступенів на тему: “Запобігання насильства в сім'ї”, під час якої розповіла про 

систему  соціальних  і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і 

умов, які сприяють  вчиненню  насильства  в  сім'ї,  припинення насильства в 

сім'ї,  притягнення  до відповідальності осіб,  винних  у вчиненні насильства в 

сім'ї, медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї. 

10 грудня  начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела лекцію для учнів 7-В класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 

тему: “Як захистити свої права і не стати жертвою домашнього насильства”. 

Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

10 грудня фахівчиня “Ізяславського бюро правової допомоги” Зоя 

Гонтарук провела в Ізяславському навчально-виховному комплексі 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, гімназія” імені О.Онищука" лекцію 

для учнів 8 класу на тему: “Знай свої права та не порушуй права інших”. 

11 грудня інтеграторка Юлія Школьнік провела лекцію для учнів 9-го, 10-

го та 11-го класів Городнявської загальноосвітньої школи I-III ступенів на тему: 

“Запобігання насильства в сім'ї”, під час якої розповіла про систему  соціальних  

і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють  

вчиненню  насильства в сім'ї,  припинення насильства в сім'ї та притягнення  до 

відповідальності осіб,  винних  у вчиненні насильства. 

11 грудня юристка “Ізяславського бюро правової допомоги” Зоя Гонтарук 

провела в Ізяславській Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №1 лекцію для учнів 8-х 

та 9- х класів на тему: «Знай свої права та не порушуй права інших”. 

11 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія  Піхотинська провела в Білогірському ліцеї ім. І.О. Ткачука, гімназії  

тематичну зустріч з учнями 9А класу на тему: “Кожна людина має право на 

правову допомогу” та “Права людини”. 

12 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської гімназії, під час якого 

висвітлила основні положення Конвенції про права дитини.   

13 грудня в.о. начальника відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги”  

Євген Хмиз  провів лекцію в Мислятинській Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. для 

учнів 7,8,9 класів на тему: “Знай свої права та не порушуй права інших”. 

13 грудня заступниця начальника відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксана  Боденчук провела правову вікторину з членами клубу 

“Юність і закон” на тему: «Права дитини». 

13 грудня в.о. начальника відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги”  

Євген Хмиз провів лекцію в Ізяславській Загальноосвітній школі І-ІІ ст. №4  

для учнів 8,9 класів на тему: “Знай свої права та не порушуй права інших”. 

13 грудня головна спеціалістка відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела урок-семінар з учнями Берездівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат  Хмельницької області для дітей 

з вадами розумового розвитку на теми: “Права та обов'язки громадян. Діти та їх 
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права”, “Разом зупинемо “Булінг!”, під час якого розповіла про права та 

обов'язки громадян, дітей та запобігання насильства в сім”ї, в школі. Також, 

присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

13 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська, провела правову вікторину з учнями 6-х та 7-х класів 

Перерослівського ліцею Білогірської районної ради на тему: «Великі права 

маленького громадянина». 

13 грудня інтеграторка Юлія Школьнік провела лекцію для учнів 9-х 

класів Шепетівкого НВК №3 у складі “Загальноосвітня школа I-III ступенів ім. 

Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” на тему: 

“Запобігання насильства в сім'ї”, під час якої розповіла про систему  соціальних  

і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють  

вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї,  притягнення  до 

відповідальності осіб,  винних  у вчиненні насильства в сім'ї, медико-соціальної 

реабілітації жертв насильства в сім'ї. 

14 грудня інтеграторка Юлія Школьнік провела лекцію для учнів 9-х, 10-

х та 11-х класів Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 на 

тему: “Запобігання насильства в сім'ї”, під час якої розповіла про систему 

соціальних  і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які 

сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, 

притягнення  до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї. 

14 грудня заступник начальника відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксана  Боденчук  провела у Білогірській центральній районній 

бібліотеці правову вікторину з учнями 9 класу на тему: “Права дитини у сім’ї”. 

17 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела семінар з учнями Великокаленицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Полонської міської ради ОТГ щодо дії Конвенції про права дитини та її 

основних положень. В рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» учнів проінформовано щодо дії Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» та висвітлено основні його положення. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 

проведено 21 правопросвітницький захід, спрямованих на запобігання 

безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в 

Центрах зайнятості, зокрема: 

02 жовтня головна спеціалістка відділу правової інформації та 

консультацій Оксана Якубовська провела інформаційний семінар та 

консультування громадян, які перебувають на обліку в Шепетівському 

міськрайонному центрі зайнятості. Під час семінару до відома присутніх довели 

інформацію щодо доступу до безоплатної правової допомоги та 

проінформовано про дію проекту Міністерства юстиції України “Я маю 
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право!”. 

 По завершенню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні 

матеріали. 

 02 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 

в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Переваги легальної 

зайнятості. Види шахрайства при працевлаштуванні в Україні”. Присутнім 

надано інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 02 жовтня юристка відділу «Білогірське бюро правової  допомоги» Юлія 

Піхотинська провела семінар  для осіб, які перебувають на обліку в 

Білогірському районному центрі зайнятості на  тему: «Про субсидію».  Крім 

того, розповіла про правопросвітницький  проект  «Я МАЮ ПРАВО!». По 

закінченню зустрічі присутнім роздано інформаційні матеріали по безоплатній 

правовій допомозі.  

09 жовтня фахівчиня відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Ізяславському 

районному центрі зайнятості  на тему: «Чужих дітей не буває», під час  якого  

розповіла про зміни у законодавстві щодо захисту прав дітей та посилення 

відповідальності за несплату аліментів. 

19 жовтня начальниця  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають 

на обліку у Славутській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 

первинної та вторинної правової допомоги,  доступ до     он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції України.   

26 жовтня 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, в ході якого 

обговорено актуальні питання пенсійної реформи в Україні, також, висвітлено 

основні аспекти правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

06 листопада головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар для осіб, які перебувають на обліку 

в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему:“Як протидіяти 

домашньому насильству?”. Присутнім надані інформаційні матеріали щодо 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.  

06 листопада 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, в ході 

якого обговорені актуальні питання призначення субсидії на житлово-

комунальні послуги, також висвітлено основні аспекти правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
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06 листопада начальниця відділу «Білогірське бюро правової  допомоги» 

Юлія Піхотинська взяла участь у семінарі «Техніки пошуку роботи» 

організованому для безробітних, які перебувають на обліку в  Білогірському 

районному центрі зайнятості, спрямованого на запобігання  безробіттю та 

виступила перед присутніми  на тему: «Твої права твій захист», в ході якого 

розповіла про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”. 

09 листопада юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  

Зоя Гонтарук провела семінар для безробітних, які перебувають на обліку 

Ізяславському районному центрі зайнятості  на тему: «Чужих дітей не буває», 

під час  якого розповіла про зміни у законодавстві щодо захисту прав дітей та 

посилення відповідальності за несплату аліментів. 

09 листопада начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають 

на обліку у Славутській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого розповіла про безоплатну правову допомогу, надання 

первинної та вторинної правової 

допомоги,  доступ до он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції України.  

13 листопада фахівчиня 

Шепетівського місцевого центру  

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. По закінченню зустрічі передано відповідні інформаційні матеріали. 

15 листопада заступниця начальника відділу «Білогірське бюро правової  

допомоги» Оксана Боденчук взяла участь у засіданні «круглого столу» на тему: 

«Профорієнтація молоді-дієвий механізм формування свідомого професійного 

вибору». Мета заходу – сприяння узгодженню потреб ринку освітніх послуг, 

проведення комплексної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, 

підвищення якості професійної підготовки випускників навчальних закладів, 

посилення відповідності їх професійного рівня вимогам роботодавців. 

на впровадженні сучасних інформаційних ресурсів: популяризації та навчання 

ефективному використанню сучасних інформаційних ресурсів, нових 

технологій пошуку роботи. 

23 листопада   начальниця відділу «Білогірське бюро правової  

допомоги» Юлія Піхотинська взяла участь у засіданні круглого столу  за темою 

«Співпраця служби  зайнятості з сільськими  та селищними радами в частині 

виконання угод про співпрацю за 2018 рік». Виступила перед присутніми з 
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темою «Правові можливості об’єднаних громад», де зокрема зупинилась  на 

ролі системи БВПД у житті громад, ролі бюро у посиленні правової 

спроможності громад, підвела підсумки роботи Білогірського бюро правової 

допомоги  з січня по листопад 2018 року. 

04 грудня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів семінарі для осіб, які перебувають на обліку  

в Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Переваги легальної 

зайнятості. Види шахрайства при працевлаштуванні в Україні”. Присутнім 

надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

04 грудня головна спеціалістка відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоя Гонтарук спільно із представником Ізяславського районного 

центру зайнятості провели  семінар для безробітних, які перебувають на обліку 

в Ізяславському районному центрі зайнятості  на тему: “Чужих дітей не буває”, 

під час якого представник Бюро розповіла про зміни у законодавстві щодо 

захисту прав дітей та посилення відповідальності за несплату аліментів. 

04 грудня 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, в ході якого 

обговорені актуальні питання щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства», також висвітлено основні аспекти правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

04 грудня фахівчиня відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Білогірському районному центрі зайнятості на тему: «16 днів  проти 

насильства».  Також, розповіла про правопросвітницький  проект  «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

10 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія  Піхотинська провела інформаційний семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Білогірському центрі зайнятості на тему: “Права людини”. Також, під 

час семінару присутніх доведено до відома інформацію щодо доступу до 

безоплатної правової допомоги та 

проінформовано про дію проекту 

Міністерства юстиції України “Я маю 

право!”. 

11 грудня начальниця відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська взяла 

участь у семінарі для осіб, які 

перебувають на обліку у Славутській 

міськрайонній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час 

якого присутнім була доведена 
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інформація про безоплатну правову допомогу, надання первинної та вторинної 

правової допомоги,  доступ до он-

лайн сервісів Міністерства юстиції 

України. 

18 грудня інтеграторка Юлія 

Школьнік провела інформаційний 

семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в Шепетівському 

міськрайонному центрі зайнятості. 

Під час семінару до відома 

присутніх доведено інформацію 

щодо доступу до безоплатної 

правової допомоги та проінформовано про дію проекту Міністерства юстиції 

України “Я маю право!”. 

 З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

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

правопросвітницькі заходи, зокрема: 

12 грудня інтеграторка Юлія Школьнік провела для працівників та членів 

Шепетівської територіальної первинної організації УТОС на тему: 

“Забезпечення функціювання прав осіб із обмеженими можливостями та 

доступу їх до участі у всіх сферах суспільства”. 

13 грудня 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, під час якого висвітлено питання соціального захисту 

інвалідів за законодавством України. 

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

Євген Хмиз 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 всіх сферах суспільства». 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

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

колективах та територіальних громадах працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено 41 правопросвітницький захід, а саме:  

02 жовтня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  взяла участь у черговому засідання комісії з питань захисту 

прав дитини при Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.  

05 жовтня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Тетяна Бульбах  провела  семінар  з працівниками Білогірської  ЦБС 

на тему: «Як захистити та захиститися від домашнього насильства», під час 
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якого розповіла, що таке домашнє 

насильство, його види та як протидіяти 

цьому явищу. 

 05 жовтня в.о. начальника відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак прийняла участь у 

комплексній нараді, за участю начальника 

відділу соціальної роботи з населенням 

Виконавчого комітету Полонської міської 

ради ОТГ Людмилою Кравчук-Багінською, в ході якої обговорено питання 

спільної співпраці та взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з особами, які постраждали від домашнього насильства, 

надання комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, 

соціально – економічних, інформаційних, юридичних та інших послуг)  для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства. По закінченню зустрічі 

присутніх проінформовано про дію Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» та висвітлено основні його положення.      

11 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак, спільно з заступником начальника Головного управління юстиції 

у Хмельницькій області Нелею Продан у Полонському будинку-інтернаті для 

громадян похилого віку та інвалідів провели інформаційний семінар, під час 

якого розповіли присутнім про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”, його мету та завдання. По закінченню  зустрічі присутнім надано  

відповідні  інформаційні матеріали. 

 11 жовтня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з представниками с. Сьомаки на 

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

умови надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Також, 

присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали.   

  

11 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак взяла участь у робочій зустрічі заступника начальника Головного 

управління юстиції у Хмельницькій області Нелі Продан з нотаріусами 

Полонського нотаріального округу, в ході якої обговорено законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській 

місцевості».  

12 жовтня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками  Вікнинської сільської ради, 

спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. 

 18 жовтня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
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допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з представниками с.Мирутин на 

тему: “Новації законодавства — міфи чи реалії”, під час якого розповіла про 

умови надання безоплатної правової допомоги. 

22 жовтня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги»   Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками  В’язовецької 

сільської ради, спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення.     

30 жовтня заступниця начальника  відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Оксана Боденчук, спільно з заступником начальника Білогірського 

cервісного  центру ГУ ПФУ Людмилою Янишиною  провели  у Ямпільській 

спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів Хмельницької 

обласної ради «юридичний лікнеп» щодо актуальних питань законодавства 

соціальної сфери. 

15 листопада начальниця  відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела семінар з посадовими особами Довгалівської 

сільської ради на тему: «Безоплатна передача земельних ділянок у власність 

громадянам». 

23 листопада головна спеціалістка відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги» Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками Миклашівської 

сільської ради спрямований на роз'яснення змісту ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення.     

26 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з працівниками   

Старокривинського будинку-інтернату для людей похилого віку Славутського 

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

розповіла про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  

26 листопада начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела лекцію для голів сільських та селищних рад на тему:  

“Правові можливості об’єднаних громад”.  

28 листопада інтеграторка Юлія Школьнік, провела лекцію для 

посадових осіб Судилківської сільської об'єднаної територіальної громади 

Шепетівського району на тему: “Порядок отримання безоплатної правової 

допомоги населенням територіальної громади”, під час якої розповіла про 

умови та порядок отримання безоплатної правої допомоги, ознайомила 

присутніх із функціонуванням системи надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Україні, а також з роботою місцевого центру, переліком послуг та 

порядком їх отримання. 

30 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з  представниками с.Ногачівка на 

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

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Також, 

присутніх проінформовали про правопросвітницький проект. 
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04 грудня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук  провела лекцію для посадових осіб виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради на тему: “Як протидіяти домашньому насильству?”. 

Присутнім надані інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

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

Оксана Рибак на базі міської бібліотеки організувала книжкову виставку, 

презентацію видань про права людини та офіційних видань Міністерства 

юстиції України. 

11 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія  Піхотинська взяла участь у виховному заході для осіб, які засуджені до 

покарань не позбавлених волі на тему: “Права людини”. 

11 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія  Піхотинська спільно з працівниками  Білогірського районного сектору 

філії Державної установи “Центр пробації” в Хмельницькій області провела 

інформаційний семінар для осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі на тему: “Права людини”. 

12 грудня головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Оксана Якубовська провела інформаційний семінар для 

працівників Шепетівського  міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області на тему: “Право на безоплатну 

правову допомогу”,  під час якого розповіла про надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги.  

12 грудня  начальницею відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено круглий стіл з працівниками відділу надходжень 

управління Державної казначейської служби у м. Нетішин на тему: “Як 

захистити свої права і не стати жертвою домашнього насильства”. Крім того, 

поширено інформації щодо проекту Міністерства юстиції України “Я маю 

право!”, його мету та завдання. Для присутніх роздані інформаційні буклети. 

12 грудня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів лекцію на тему: “Загальна декларація прав людини” для 

осіб, які відбувають покарання в Замковій виправній колонії №58, під час якої 

розповів про зміни в законодавстві щодо порядку надання безоплатної 

вторинної правової допомоги засудженим. 

12 грудня головним спеціалістом  відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги»   Тетяною Бульбах спільно із працівниками Білогірської центральної 

районної бібліотеки організовано та проведено виставку юридичної літератури 

за темами: «Великі права маленької дитини», «Знай і поважай права», 

«Сторінками Законів України». 

12 грудня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів лекцію на тему: «Загальна декларація прав людини» для 

мешканців села Плужне Ізяславського району в приміщенні Будинку Культури. 

12 грудня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
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Любов Китюшко-Шатковська провела семінар з  представниками с.Довжки на 

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

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Також, 

присутніх проінформовали про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

12 грудня інтеграторка Юлія Школьнік провела тренінг з відвідувачами 

Шепетівської центральної районної бібліотеки ім. М. Коцюбинського на теми: 

“Порядок отримання безоплатної правової допомоги” та “Запобігання 

насильства в сім'ї”, в ході якого присутніх ознайомила із функціонуванням 

системи надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, роботою 

місцевого центру, переліком послуг та порядком їх отримання, а також 

розповіла про систему соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на 

усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення 

насильства в сім'ї та притягнення до відповідальності осіб,  винних  у вчиненні 

насильства. 

12 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела семінар з працівниками  с. Ставищани Білогірської 

ОТГ  спрямований на роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення. 

12 грудня інтеграторка Юлія Школьнік спільно із працівниками 

Шепетівської центральної районної бібліотеки ім. М. Коцюбинського 

організувала та провела виставку юридичної літератури на тему “Знай свої 

права”. По закінченню зустрічі присутнім роздано відповідні інформаційні 

матеріали. 

13 грудня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська спільно з начальником Славутського 

міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр пробації у 

Хмельницькій області” Вадимом Василюком, в.о. начальника Славутського 

міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області Максимом 

Данюком, заступником начальника Славутського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області Олегом Жилюком та з суб'єктами пробації (з особами, 

які є умовно засуджені) проведено семінар з питань реалізації і захисту прав 

людини. 

13 грудня юристка відділу “Славутське бюро правової допомоги” Тетяна 

Тертична провела семінар з вчителями Берездівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат  Хмельницької області для дітей з вадами 

розумового розвитку на тему: “Користуємося правом на безоплатну правову 

допомогу”, під час якого розповіла про надання безоплатної правової допомоги. 

13 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела засідання круглого столу для працівників Полонської 

райдержадміністрації на тему: “Права людини та громадянина”, в ході якого, 
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також висвітлено основні показники діяльності відділу “Полонське бюро 

правової допомоги” та основні завдання правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я  МАЮ ПРАВО!». 

13 грудня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів виставку юридичної літератури в 

Нетішинській міській бібліотеці для юнацтва. В ході проведення заходу 

поширено інформацію щодо проекту Міністерства юстиції України “Я маю 

право!”, його мету та завдання. Для присутніх роздані інформаційні буклети. 

13 грудня заступник начальника відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксана  Боденчук провела лекцію з відвідувачами Білогірської 

центральної районної бібліотеки на тему: “Жити за законами держави”. 

13 грудня заступниця начальника відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксаною Боденчук спільно з працівниками Білогірської центральної 

районної бібліотеки провела виставку юридичної літератури за темами: “Великі 

права маленької дитини”, “Знай і поважай права” та “Сторінками Законів 

України”. 

14 грудня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками Сушовецької 

сільської ради спрямований на роз’яснення змісту ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення. 

14 грудня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено круглий стіл з працівниками 

Нетішинського міського центру зайнятості на тему: “Як протидіяти 

домашньому насильству?”. Крім того, поширено інформації щодо проекту 

Міністерства юстиції України “Я маю право!”, його мету та завдання. Для 

присутніх роздані інформаційні буклети. 

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

Оксана Рибак взяла участь у сесії Полонської міської ради, в результаті якої 

рішенням шістдесят четвертої сесії Полонської міської ради ОТГ затверджено 

Програму правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню міста Полонне та Полонської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки. 

14 грудня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів інформаційний семінар для осіб, які відбувають 

покарання в Державній установі “Шепетівська виправна колонія №98” у 

Хмельницькій області на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під 

час якого розповів про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, 

порядок її отримання та розповсюдив зразки заяв (звернень), які були 

розроблені працівниками місцевого центру. 

14 грудня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук провела інформування відвідувачів центру з надання 

адміністративних послуг м. Нетішин, щодо правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України “Я маю право!” та доступу до БПД. 
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26 грудня заступником начальника відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Євгеном Хмизом із працівниками Ізяславського районного 

центру для сім'ї, дітей та молоді проведено круглий стіл з питань співпраці в 

наданні БВПД незахищеним верствам населення, зокрема дітям-сиротам та 

матерям-одиночкам. 

 28 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксаною Рибак проведено засідання круглого столу з працівниками 

Полонського НВК №1 «ЗОШ І ст. №5 – ДНЗ», в ході якого порушені питання 

ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, а 

також висвітлено основні засади  правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!».  

 

З метою проведення робочих зустрічей, навчальних семінарів з 

керівниками громадських організацій  (із громадськими організаціями, які 

представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, працівниками 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено захід, а саме: 

19 листопада  головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах взяла участь у нараді із учасниками АТО на тему: 

“Гарантії та пільги для учасників АТО”. 

 

З метою  проведення робочої зустрічі з начальником установи виконання 

покарань у Хмельницькій області:  

09 листопада начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій та начальник відділу представництва Олена Шевчук провели 

робочу зустріч з начальниками відділень соціально-психологічної служби ШВК 

№98, в ході якої обговорили порядок реалізації засудженими права на 

безоплатну вторинну правову допомогу та порядок її отримання. 

11 грудня в.о. начальника  відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги”  

Євген Хмиз провів робочу зустріч із колективом Ізяславської виправної колонії 

№31, під час якої  розповів про проведення Всеукраїнського тижня права у 2018 

році та історію прийняття і основні положення Загальної декларації прав 

людини. 

29 листопада директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та 

директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провели робочу 

зустріч з начальником Замкової виправної колонії №58 Олександром 

Новосядловим його заступником з соціально-виховної роботи Олександром 

Сопронюком, начальником Ізяславської виправної колонії №31 Павлом 

Довгополенком і його заступником з соціально-виховної роботи Вадимом 

Семенчуком, під час якої обговорили шляхи реалізації засудженими права на 

безоплатну вторинну правову допомогу та порядок її отримання відповідно до 

повноважень центрів. 
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  З метою створення спеціалізованих установ з надання БПД та залучення 

міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 

отримання фінансової підтримки надавачів БПД працівниками Центру 

організовано та проведено 6 навчальних семінарів з представниками органів 

місцевого самоврядування, які були передбачені у квартальному Плані роботи 

на IV квартал 2018 року та інші заходи, які працівниками були виконанні 

позапланово, а саме: 

 17 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела навчальний семінар з представниками Понінківської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади, щодо створення 

спеціалізованих установ з надання БПД. 

23 жовтня юристка відділу правової інформацій та консультацій Оксана 

Якубовська провела інформаційний семінар з посадовимим особами 

Плесенської сільської ради, в ході якого якого розповіла про порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги жителями територіальної 

громади,а також ознайомила з роботою місцевого центру, переліком послуг та 

порядком їх отримання. 

13 листопада заступниця начальника відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”  Оксана Боденчук провела навчальний семінар з працівниками 

Білогірської селищної об’єднаної громади на тему: «Земельні відносини, 

земельний податок», метою якого є підвищення рівня знань громадян  щодо 

своїх прав. 

04 грудня начальниця відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела робочу зустріч із посадовими особами виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради, на якій обговорено порядок інформування 

населення міста щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

маю право!”, його мету та завдання. Присутнім надані інформаційні матеріали, 

щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

10 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела семінар з представниками с.Малий Скнит 

на тему: “Створення спеціалізованих установ з надання безоплатної правової 

допомоги”, під ча проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!” та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

13 грудня в.о. начальника відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги” 

Євген Хмиз провів навчальний семінар для працівників Мислятинської 

сільської ради з питань створення на території сільської ради спеціальних 

установ надання правової допомоги. 

 

 З метою надання методичної допомоги представникам юридичних 

служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини працівниками 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведені семінари та робочі зустрічі, а саме: 

17 жовтня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
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Оксана Рибак провела семінар з посадовими особами юридичного відділу 

Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади  Полонського 

району 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.  

16 листопада начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з заступником голови 

Ганнопільської сільської ради  Валентиною Поногайбо, в ході якої обговорено 

питання виконання заходів Програми правової освіти та надання безоплатної 

правової допомоги населенню Ганнопільської сільської ради на 2018-2019 роки. 

 23 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою Крупецької 

сільської ради Валерієм Михалюком, в ході якої обговорено питання виконання 

заходів Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Ганнопільської сільської ради на 2018-2019 роки. 

30 листопада в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Євген Хмиз провів круглий стіл з працівниками юридичної служби 

Ізяславської міської ради на тему: "Реалізація і захист прав інвалідів-учасників 

АТО". 

14 грудня головна спеціалістка відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела круглий стіл з працівниками юридичної 

служби підприємств, установ, організацій району на тему: "Реалізація і захист 

прав людини". 

 З метою обговорення результатів роботи з надання БПД, створення 

мережі параюристів та залучення нових стейкхолдерів для забезпечення 

консультування громадян відповідних територіальних громад проведено  робочі 

зустрічі та наради з сільськими головами та головами територіальних громад, 

які були передбачені у квартальному Плані роботи на IV квартал 2018 року та 

інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

 01 жовтня начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія Піхотинська    провела робочу зустріч з  начальником Білогірського ВнП 

Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Сергієм Коржиньовським, 

під час якої розповіла про  дію 

правопросвітницького проекту  «Я 

МАЮ ПРАВО!». По закінченню 

зустрічі передала інформаційні 

матеріали по безоплатній правовій 

допомозі. 

 11 жовтня начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела робочу 
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зустріч з працівниками Білогірського  районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, метою якої була  

консолідації зусиль спрямованих на співпрацю та взаємодію в досягненні 

недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина, забезпечення 

рівного доступу громадян до правосуддя. По закінченню зустрічі підписано 

меморандум про співпрацю. 

 

 11 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела робочу зустріч з начальником Полонського районного 

сектору Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України 

Максимом Годзюрим, в ході якої обговорено питання співпраці у наданні 

правової допомоги особам, які її потребують, але обмежені в доступі до неї, в 

обміні інформацією, що має значення для обвинуваченого, проведенні спільних 

заходів, поширенні друкованих матеріалів про безоплатну правову допомогу. 

 11 жовтня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

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

Лідією Пашинською, в ході якої обговорено питання надання правової 

допомоги жителям територіальної громади та щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. По завершенню зустрічі 

досягнуто домовленості про співпрацю. 

 11 жовтня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з в.о. директора 

Сьомаківської гімназії Тетяною Сидорчук, в ході якої обговорено питання 

надання  правової допомоги дітям та щодо реалізацї правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. По закінченню зустрічі досягнуто домовленості 

про співпрацю.  

 12 жовтня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з начальником 

Славутського міськрайонного відділу з питань пробації Вадимом Василюком, в 

ході якої обговорено питання щодо співпраці  та надання методичної допомоги. 

 12 жовтня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська   провела  робочу зустріч  з секретарем Вікнинської сільської 

ради Надією Артемчук, під час якої обговорили питання співпраці щодо 

організації надання безоплатної правової допомоги жителям територіальної 

громади. 

 18 жовтня фахівчиня відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою Берездівської сільської 

об'єднаної територіальної громади Наталією Маліновською, в ході якої 

обговорено питання надання безоплатної правової допомоги жителям 

територіальної громади та щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”. По закінченню зустрічі досягнуто домовленості про 

співпрацю. 
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19 жовтня директор Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів робочу 

зустріч з працівниками Шепетівського  міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області,  наслідками якої стало  

створення дистанційного пункту доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги в Шепетівському МРВ філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій 

області та затвердження графіку роботи дистанційного пункту.  

          22 жовтня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська   провела  робочу зустріч  з головою В’язовецької сільської 

ради Володимиром Єрьоміним, під час якої обговорили питання співпраці   

щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 

Кур’янківської сільської ради. 

30 жовтня головний спеціаліст відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з секретарем Поліської 

сільської ради Людмилою Прокопивнюк , 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». 

31 жовтня в.о. начальника  відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз провів робочу зустріч з секретарем Кунівської   

сільської ради Наталією Бардашевською, під час якої обговорили питання 

співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги жителям 

територіальної громади, дотримання прав та свобод людини і громадянина. 

06 листопада начальниця 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 надання роз'яснень законодавства, присутнім та членам комісії, на     

засіданні роздано інформаційні матеріали, щодо загальнонаціонального    

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, повідомлено про графік 

роботи БПД. 

14 листопада в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Буртинського 

старостинського округу Понінківської ОТГ Станіславою Островською, в ході 

якої розповіла про діяльність Полонського бюро правової допомоги, а також 

висвітлено основні завдання правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

15 листопада начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела робочу зустріч  з головою Довгалівської сільської 

ради Галиною Бійчук, під час якої обговорили питання співпраці щодо       

організації надання безоплатної правової допомоги жителям Кур’янківської    

сільської ради.  

16 листопада юристка відділу правової інформації та консультацій 

Оксана Якубовська провела робочу зустріч з секретаром Грицівської селищної 
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ради Наталією Ленчук щодо надання методичної допомоги з питань прав 

людини, в ході якої проінформовано про дію загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту.  

16 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з заступником голови 

Ганнопільської сільської ради  Валентиною Поногайбо, в ході якої обговорено 

питання виконання заходів Програми правової освіти та надання безоплатної 

правової допомоги населенню Ганнопільської сільської ради на 2018-2019 роки. 

          19 листопада головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяня Бульбах провела робочу зустріч з головою ГО «Спілка 

учасників АТО Хмельниччини» Іллею Васюком, під час якої обговорили 

питання надання правової допомоги учасникам АТО, що проживають на 

території району. 

20 листопада інтеграторка Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 

начальником управління соціального захисту населення Шепетівської районної 

державної адміністрації Ганною Більчук, під час якої  обговорили та складено 

спільний план заходів з проведення щорічної Всеукраїнської акції “16 днів 

проти насильства”, яка буде проходити з 25 листопада по 10 грудня. 

21 листопада відбулася робоча зустріч інтеграторки Юлії Школьнік з 

начальником сектору превенції Шепетівського відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Хмельницькій області Володимиром 

Лебедем, під час якої обговорено порядок співпраці, спрямованої на 

запобігання та профілактику насильства в сім’ї.  

23 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з головою Крупецької 

сільської ради  Валерієм Михалюком, в ході якої обговорено питання 

виконання заходів Програми правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Ганнопільської сільської ради на 2018-2019 роки. 

23 листопада головна спеціалістка відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”   Тетяна Бульбах  провела  робочу зустріч  з головою Миклашівської 

сільської ради Василем Миханчуком, під час якої обговорили питання співпраці 

щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 

Миклашівської сільської ради. 

26 листопада начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з директором 

Старокривинського будинку-інтернату для людей похилого віку Славутського 

району  Оленою Сичевською, в процесі якої обговорено питання надання  

правової допомоги мешканцям будинку-інтернату та щодо 

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

домовленості про співпрацю. 

28 листопада інтеграторка Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 

Судилківським сільським головою Тетяною Котик, під час якої обговорено 
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питання розробки та прийняття Програми надання безоплатної правової 

допомоги населенню Судилківської ОТГ на 2019-2020 роки. 

29 листопада головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою с.Киликиїв  

Ганнопільської сільської ради Валентиною Аніковою, 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. 

29 листопада в.о. начальника  відділу  “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Євген Хмиз провів робочу зустріч із секретарем Христівської 

сільської ради Ізяславського району Наталією Романюк, під час якої 

обговорили питання співпраці в наданні безоплатної правової допомоги 

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

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

29 листопада юристка відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела робочу зустріч з директором Киликиївського НВК 

“Дошкільний навчальний заклад-середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.” 

Ганнопільської сільської ради Славутського району Любов Радченко, в процесі 

якої обговорено питання надання безоплатної правової допомоги  та щодо 

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

домовленості про співпрацю. 

29 листопада директор Регіонального центру Наталія Стьопіна та 

директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провели робочу 

зустріч з суддями Ізяславського районного суду Хмельницької області. Під час 

зустрічі обговорено зміни до Положення про центри з надання БВПД в частині 

залучення захисників та представників за ухвалою суду особам, засудженим до 

покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі. Крім цього, керівники центрів з 

надання БВПД також акцентували увагу суддів на порядку залучення 

представників в цивільних, адміністративних і кримінальних справах, 

відповідно до змін в чинному законодавстві. По закінченню зустрічі апарату 

суду були надані інформаційні матеріали для розміщення в приміщенні суду.  

30 листопада головний спеціаліст  відділу  “Ізяславське бюро правової 

допомоги”  Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із секретарем Дертківської 

сільської ради Раїсою Ліщук, під час якої обговорили питання співпраці в 

наданні безоплатної правової допомоги жителям  сіл, та дотримання прав та 

свобод людини і громадянина та співпраці у реалізації Всеукраїнського проекту 

«Маю Право»; 

 30 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксана Рибак провела робочу зустріч з головою Білецької сільської 

ради Полонського району Юрієм Бугайовим, в ході якої обговорено питання 

послуг, які надаються в системі безоплатної правової допомоги, про діяльність 

Полонського бюро правової допомоги, а також висвітлено основні завдання 
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правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

30 листопада начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги”  

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з секретарем 

Ногачівської сільської ради Наталією Власюк, в процесі якої обговорено 

питання надання  правової допомоги жителям громади та щодо 

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

домовленості про співпрацю. 

10 грудня в.о. начальника  відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги”  

Євген Хмиз провів робочу зустріч із працівниками Ізяславського районного 

сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, на 

якій також були присутні суб’єкти пробації. 

11 грудня фахівчиня відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела робочу зустріч з старостою сіл Малий Скнит, 

Шатерники Ганнопільської сільської ради Андрієм Білякевичем, 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. 

11 грудня інтеграторка оги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 

Городнявським сільським головою Миколою Ткачуком, в ході якої обговорено 

питання щодо співпраці з приводу надання безоплатної правової допомоги 

жителям села, розповіла про дію проекту Міністерства юстиції України “Я маю 

право”. 

12 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела  робочу зустріч  з старостою с. Ставищани 

Білогірської ОТГ Сергієм Козловським, під час якої обговорили питання 

співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям с. 

Ставищани. 

12 грудня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела робочу зустріч з старостою села Довжки 

Ганнопільської об”єднаної сільської територіальної громади Валентиною 

Бабицькою, в процесі якої обговорено питання надання безоплатної правової 

допомоги жителям  громади. Також, присутніх проінформовали про 

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

інші матеріали. 

13 грудня головна спеціалістка відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела робочу зустріч з заступником директора  

Берездівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Хмельницької 

області для дітей з вадами розумового розвитку Тамарою Задворною, в процесі 

якої обговорено питання надання  правової допомоги дітям, що перебувають в 

школі-інтернаті та щодо правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, в 

процесі якої досягнуто домовленості про співпрацю. 
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14 грудня юристка відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Тетяною Бульбах провела робочу зустріч з головою Сушовецької сільської ради 

Галиною Наголюк, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги жителям Сушовецької сільської ради. 

17 грудня начальниця відділу "Нетішинське бюро правової допомоги" 

Світлана Бащук провела робочу зустріч із членами міської міжвідомчої 

координаційно-методичної ради, на якій обговорено порядок інформування 

населення міста щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я 

маю право!”, його мету та завдання. Присутнім надані інформаційні матеріали, 

щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

17 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Великокаленицького 

старостинського округу Полонської ОТГ Валентиною Хомюк, в ході якої 

обговорено питання послуг, які надаються працівниками місцевого центру 

безоплатної правової допомоги, про діяльність Полонського бюро правової 

допомоги, а також висвітлено основні завдання правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я  МАЮ ПРАВО!». 

17 грудня фахівчиня відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Тетяна Тертична провела  робочу зустріч із завідувачем сектору прийому 

відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту 

населення Славутської районної державної адміністрації Ольгою Дербуговою в 

процесі якої обговорено питання надання безоплатної правової допомоги та 

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

досягнуто домовленості про співпрацю. 

26 грудня головний спеціаліст відділу  «Ізяславське бюро правової     

допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч з секретарем Тернавської            

сільської ради Тетяною Дмитрук, під час якої обговорили питання співпраці 

щодо надання безоплатної правової допомоги жителям                    

територіальної громади, дотримання прав та свобод людини і громадянина та 

співпраці у реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

27 грудня начальницею відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено робочу зустріч з посадовими особами відділу  

соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю управління соціального захисту 

ВК НМР. 

 

 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 ІV кварталу 2018 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 

засобах масової інформації, а саме: 
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 01 жовтня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Ізяславської районної державної адміністрації опубліковано статтю на 

тему: «Здійснено робочий візит до Ізяславської виправної колонії №31». 

 04 жовтня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

в районній громадсько-політичній газеті опубліковано статтю на тему: «Зміни 

до закону про безоплатну правову допомогу».   

 04 жовтня здійснено трансляцію на ТОВ ТРК “Лотел-СКТБ” м. Нетішин 

відеороликів щодо можливостей отримання в Україні безоплатної правової 

допомоги для вразливих категорій громадян. 

 11 жовтня в газеті “Трудівник Полісся” опубліковано статтю на тему: 

“Чи можуть селяни звернутися до суду?“, про розірвання договору оренди 

землі, підготовлену головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною. 

 

 11 жовтня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації      розміщено  публікацію на тему:  «Яким чином оформити право 

власності на земельну ділянку у порядку спадкування за законом та 

заповітом?», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової допомоги».  

 11 жовтня на офіційному сайті Білогірської районної ради   розміщено  

публікацію на тему: «Яким чином оформити право власності на земельну 

ділянку у порядку спадкування за законом та заповітом?», підготовлену 

відділом «Білогірське бюро правової допомоги».  

19 жовтня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію 

на тему: «Права захисників», 

спрямовану на інформування 

учасників бойових дій про їхні 

права, підготовлену відділом 

“Полонське бюро правової 

допомоги”. 

26 жовтня на офіційному 

сайті Полонської районної 

державної адміністрації розміщено 

інформацію на тему: «Хто має право 

на соціальну стипендію в 2018 році» ,  підготовлену відділом “Полонське бюро 

правової допомоги”. 

З 22 по 29 жовтня 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. 

26 жовтня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено  публікацію на тему:  «Чи зміниться  з 1 листопада  
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процедура оформлення спадщини», підготовлену відділом «Білогірське бюро 

правової допомоги». 

02 листопада  на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації  розміщено  публікацію на тему: «Переважне право на     

поновлення договору оренди землі добросовісним орендарем», підготовлену 

відділом «Білогірське бюро правової допомоги». 

08 листопада на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено  публікацію на тему:  «Відкриті бази даних, реєстри та 

корисні посилання», підготовлену відділом «Білогірське бюро правової 

допомоги».  

08 листопада в громадсько-політичній газеті Полонського району 

«Новий шлях» розміщено статтю «Призначення аліментів на період навчання 

дитини», підготовлену  відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 

08 листопада на офіційному сайті Білогірської районної ради              

розміщено публікацію на тему: «Переважне право на поновлення договору 

оренди землі добросовісним орендарем», підготовлену відділом «Білогірське 

бюро правової допомоги». 

08 листопада на офіційному сайті Білогірської районної ради              

розміщено  публікацію на тему: «Відкриті бази даних, реєстри та корисні 

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

09 листопада  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 

рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію на тему: 

“Зняття з реєстрації місця проживання особи”, підготовлену начальником 

відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською.

 09 листопада на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації опубліковано статтю на тему: “Успішна практика безоплатної 

правової допомоги”, подану Шепетівським місцевим центром. 

09 листопада на сайті Славутської районної державної адміністрації в 

рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено  інформацію на тему “Нові 

правила виїзду дитини за кордон” підготовлену начальником відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

09 листопада на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо кримінальної відповідальності за 

несплату аліментів, підготовлену  відділом “Полонське бюро правової 

допомоги”. 

09 листопада  на сайті Славутської районної державної адміністрації в 

новинах розміщено  оголошення про конкурс з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, подане 

відділом “Славутське бюро правової допомоги”. 

09 листопада на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога”  розміщено  інформацію на тему: “Зняття з реєстрації місця 

проживання особи”, підготовлену начальником відділу “Славутське бюро 

правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 
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 09 листопада на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога”  розміщено  інформацію на тему: “Нові правила виїзду 

дитини за кордон ”, підготовлену начальником відділу “Славутське бюро 

правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

09 листопада на сайті Славутської районної ради в новинах розміщено  

оголошення про конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, подане відділом “Славутське бюро 

правової допомоги”.  

13 листопада на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації  розміщено  інформацію  про проведення конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, подану відділом «Білогірське бюро правової допомоги».  

14 листопада на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

інформацію про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги,  подану відділом 

«Білогірське бюро правової допомоги».  

15 листопада на офіційному сайті Шепетівської районної ради 

опубліковано статтю на тему: “Успішна практика безоплатної правової 

допомоги”, подану Шепетівським місцевим центром.  

15 листопада на офіційному сайті Шепетівської районної ради 

опубліковано статтю на тему: “Оголошено 11 конкурс з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги”, подану 

Шепетівським місцевим центром. 

 16 листопада на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо порядку визнання особи безвісно 

відсутньою,  підготовлену відділом “Полонське бюро правової допомоги”. 

16 листопада на сайті Ізяславської районної державної адміністрації 

опубліковано статтю на тему: «Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання БВПД», подану відділом «Ізяславське бюро правової 

допомоги». 

20 листопада на офіційному сайті Шепетівської міської ради 

опубліковано інформацію щодо оголошення  XI конкурс з відбору адвокатів, 

які залаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

20 листопада на офіційному сайті Шепетівської міської ради 

опубліковано успішну практику, підготовлену Шепетівським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

26 листопада на офіційних сайтах Полонської районної державної 

адміністрації та Полонської міської ради розміщено інформації щодо 

оголошення ХІ конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 
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27 листопада на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщено 

статті на теми: “Порядок встановлення (зміни) національності особи”, 

“Порядок зміни прізвища дитини її батьками” та “Ввезення та оподаткування 

медичного обладнання”, підготовлені працівниками відділу “Нетішинське бюро 

правової допомоги”. 

29 листопада в громадсько-політичній газеті Полонського району 

«Новий шлях» розміщено інформацію про проведення конкурсу з відбору 

адвокатів. 

29 листопада на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Які податки та збори необхідно 

сплатити при укладені  договору купівлі-продажу земельної ділянки для 

ведення ОСГ”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

29 листопада в інформаційно-аналітичному тижневику “Сьогодення 

громади” розміщено інформацію про оголошення ХІ конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

29 листопада на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 

статтю на тему: “Які податки та збори необхідно сплатити при укладені  

договору купівлі-продажу земельної ділянки для ведення ОСГ”, підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

06 грудня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації опубліковано успішну практику, підготовлену Шепетівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

06 грудня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 

успішну практику, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

06 грудня на офіційному сайті Шепетівської районної ради опубліковано 

інформацію про проведений захід працівниками Шепетівського місцевого 

центру для внутрішньо переміщених осіб. 

06 грудня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

успішну практику, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 07 грудня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо проведення в період з 10 грудня по 

14 грудня 2018 року Всеукраїнського тижня права, підготовлену в.о. 

начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” Оксаною 

Рибак. 

10 грудня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію на тему: “10 грудня – 

Міжнародний День захисту прав людини”, підготовлену в.о. 

начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” Оксаною 

Рибак. 
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10 грудня на офіційному сайті Полонської міської ради 

об’єднаної територіальної громади розміщено інформацію щодо 

проведення Всеукраїнського тижня права, підготовлену в.о. начальника 

відділу “Полонське бюро правової допомоги” Оксаною Рибак.  

11 грудня на офіційному сайті Білогірської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Сьогодні - Міжнародний день прав 

людини”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”. 

12 грудня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації опубліковано успішну практику, підготовлену Шепетівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

12 грудня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

успішну практику, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

12 грудня на офіційному сайті обласного інформаційно-аналітичного 

тижневика “День за Днем” опубліковано успішну практику, підготовлену 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

13 грудня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 

успішну практику, підготовлену Шепетівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

13 грудня в інформаційно-аналітичному тижневику “Сьогодення 

громади” розміщено інформацію про проведення Всеукраїнського тижня права,  

підготовлену в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксаною Рибак. 

 14 грудня на офіційному сайті Ізяславської районної державної 

адміністрації опубліковано статтю: “Тиждень права в ЗВК-58”, підготовлену 

працівниками відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”. 

14 грудня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 

рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено методичні рекомендації з 

питань надання безоплатної правової допомоги, підготовлені начальником 

відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

14 грудня в газеті “Життя і слово” опубліковано статтю на тему: “Рік, що 

минає: як працювали”, в якій висвітлено діяльність та результати роботи бюро 

правової допомоги, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

14 грудня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 

рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено інформаційний матеріал на 

тему: “Як дитині отримати правову допомогу”, підготовлений головним 

спеціалістом відділу “Славутське бюро правової допомоги” Тертичною 

Тетяною. 

14 грудня  на сайті Славутської районної державної адміністрації  в 

рубриці “Безоплатна правова допомога”  розміщено інформаційний матеріал на 
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тему: “Разом зупинемо “Булінг!”, підготовлений головним спеціалістом відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Тертичною Тетяною. 

14 грудня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” розміщено методичні рекомендації з питань надання 

безоплатної правової допомоги, підготовлені начальником відділу “Славутське 

бюро правової допомоги” Любов Китюшко-Шатковською. 

14 грудня  на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” розміщено інформаційний матеріал на тему: “Як дитині 

отримати правову допомогу”, підготовлений головним спеціалістом відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” Тертичною Тетяною. 

14 грудня  на сайті Славутської районної ради  в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” розміщено інформаційний матеріал на тему: “Разом 

зупинемо “Булінг!”, підготовлений головним спеціалістом відділу “Славутське 

бюро правової допомоги” Тертичною Тетяною. 

17 грудня на офіційному сайті Нетішинської міської ради опубліковано 

інформацію про засідання ММКМР, в якому взяли участь працівники відділу 

“Нетішинське бюро правової допомоги”. 

27 грудня в газеті "Нетішинський вісник" №52 від 27.12.2018 

опубліковано статтю на тему: ”Організація надання первинної правової 

допомоги органами місцевого самоврядування”.   

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook та на 

офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області 21 листопада 2018 року та             

07 грудня 2018 року опубліковано успішні справи на теми: "Визнання права 

власності на спадкове майно за малолітньою дитиною" та "Стягнення 

моральної, матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням". 

 

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

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено  правопросвітницький захід, а саме: 

04 грудня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання первинної правової допомоги Юлія Школьнік провела для працівників 

Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної 

адміністрації Хмельницької області та внутрішньо переміщених осіб лекцію на 

тему: «Реалізація та захист прав внутрішньо переміщених осіб». Також, 

присутніх проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ 

ПРАВО!”, розповсюджено буклети, анкети та інші матеріали. 

17 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела для працівників управління соціального 

захисту Славутської районної державної адміністрації та внутрішньо 
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переміщених осіб, які перебувають на обліку семінар на тему: “Реалізація та 

захист прав внутрішньо переміщених осіб”, де розповіла про права внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

 На виконання завдання квартального плану щодо проведення семінарів, 

лекцій, бесід, спрямованих на вирішення правових проблем учасників АТО: 

 26 грудня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світланою Бащук  проведено зустріч з представниками ГО “Нетішинське міське 

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

учасника АТО, зокрема, оплати за харчування в ДНЗ. 

28 грудня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксаною Рибак проведено семінар з учасниками Полонської спілки бійців АТО 

на тему «Соціально-правові гарантії учасників АТО». Також висвітлено основні 

завдання правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». 

 

На виконання завдання плану щодо проведення правових тренінгів із 

особами, які шукають роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 

проведено наступні заходи: 

05 жовтня  начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела тренінг з особами, які перебувають на 

обліку в Славутській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 

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

присутніх ознайомлено з  видами правової допомоги, які  можна отримати у 

бюро правової допомоги, порядком звернення до бюро та порядком 

призначення адвоката, коли в цьому є потреба. Також, розповіла присутнім про 

права осіб, які зареєстровані як безробітні.  По закінченю зустрічі присутніх 

проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!”  та 

розповсюджено буклети та інші матеріали серед учасників заходу.  

06 листопада головний спеціаліст 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». 

13 листопада 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!”. 

 11 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела правовий тренінг на тему: «Права людини та 

громадянина» для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

 14 грудня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 
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допомоги” Максимом Дмітрієвим  проведено правовий тренінг в 

Нетішинському міському центрі зайнятості на тему: “Як протидіяти 

домашньому насильству?”. 

17 грудня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової  

допомоги» Зоя Гонтарук спільно із представником Ізяславського районного 

центру зайнятості провела   тренінг  для безробітних, які перебувають на обліку  

Ізяславському районному центрі зайнятості  на тему: «Професії XXI століття». 

 

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 четвертого кварталу 2018 року Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 37 виїздів 

мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 

територіальних громад, надано адресну допомогу 1 громадянину та 

забезпечено роботу 19 дистанційних пунктів консультування в центрах 

зайнятості, Центрі надання адміністративних послуг, Центрах пробації та 

інших установах: 

02 жовтня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного центру зайнятості, 

під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу трьом 

громадянам.   

 02 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максим Дмітрієв провів прийом громадян у дистанційному пункті  

консультування, створеному на базі Нетішинського міського центру зайнятості, 

під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам. 

02 жовтня головний спеціаліст  відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі.  

 02 жовтня юристка відділу правової інформації та консультацій Оксана 

Якубовська провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Шепетівського міськрайонного центру зайнятості, під час 

якого надала первинну правову допомогу одній особі. 

03 жовтня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 

послуг м.Славути, під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу 

одній особі. 

08 жовтня 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 
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допомогу одній особі. 

 09 жовтня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районного центру зайнятості, 

під час якого надано безоплатну правову допомогу двом громадянам. 

11 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в Полонському будинку-інтернаті для 

громадян похилого віку та інвалідів,  під час якого надано безоплатну первину 

правову допомогу трьом особам. 

 11 жовтня начальник  відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

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

Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу п”яти 

особам. 

 12  жовтня начальник   відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська  провела виїзний прийом громадян у Вікнинській сільській 

раді, під час якого надано  правову допомогу  п’ятьом  громадянам. 

17 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в смт. Понінка Понінківської 

ОТГ, під час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам.  

  18 жовтня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с.Мирутин 

Славутського району, під час якого надано первинну правову допомогу шести 

особам. 

22 жовтня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у В‘язовецькій 

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

23 жовтня головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Оксана Якубовська провела виїзний прийом громадян у 

Плесенській сільській раді Шепетівського району, під час якого надано правову 

допомогу одній особі. 

26 жовтня начальник відділу 

правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний 

прийом громадян у с. Мокіївці 

Ленковецької об'єднаної 

територіальної громади, під час якого 

надано правову допомогу двом 

громадянам. 

29 жовтня заступник начальника 

відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Оксана Боденчук провела виїзний прийом громадян у Ямпільській 

спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів Хмельницької 

обласної ради, під час якого надано правову допомогу чотирьом  громадянам.  
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  29 жовтня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Бражинці Полонської 

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

одній особі. 

30 жовтня  головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги”  Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у Поліській 

сільській раді Ізяславського району, під час якого надано правову допомогу 

трьом громадянам. 

31 жовтня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”  

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у Кунівській сільській раді 

Ізяславського району, під час якого надано правову допомогу двом громадянам. 

02 листопада головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською 

проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Шепетівського 

міськрайонного відділу філії державної 

установи “Центр пробації” у Хмельницькій 

області, під час якого надано первинну 

правову допомогу одній особі. 

05 листопада 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 листопада головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного 

відділу Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області з питань 

пробації. 

06 листопада 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 листопада 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 
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правову допомогу одній особі.  

06 листопада 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 правову допомогу двом 

громадянам.  

06 листопада 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. 

07 листопада головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною  проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Славутської міської ради. 

09 листопада заступник начальника відділу “Білогірське бюро правової  

допомоги” Оксана Боденчук провела виїзний прийом громадян у Білогірському 

будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів, під час якого надано 

правову допомогу двом громадянам. 

12 листопада головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано правову 

допомогу одній особі. 

13 листопада головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 

надано первинну правову допомогу одній особі. 

14 листопада начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у Рилівській сільській раді 

Шепетівського району, під час якого надано правову допомогу двом 

громадянам.  

14 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Буртин 

Понінківської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано правову 

допомогу трьом громадянам.  

15 листопада начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Довгалівській сільській 

раді, під час якого надано правову допомогу чотирьом громадянам. 

22 листопада начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Хролин Судилківської 

об'єднаної територіальної громади, під час якого надано правову допомогу двом 
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громадянам. 

23 листопада головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

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

Білогірського району, під час якого надано правову допомогу п’ятьом  

громадянам. 

26 листопада начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у 

Старокривинському будинку-інтернат для людей похилого віку та інвалідів, під 

час якого надано правову допомогу чотирьом громадянам. 

28 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Кустівці 

Полонського району, під час якого надано правову допомогу двом громадянам. 

29 листопада в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Христівка 

Ізяславського району, під час якого надано правову допомогу двом громадянам. 

29 листопада головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с. Киликиїв 

Славутського району, під час якого надано правову допомогу п'ятьом 

громадянам. 

30 листопада головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

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

Ізяславського району, під час якого надано правову допомогу трьом громадянам. 

30 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Білецьке 

Полонського району, під час якого надано правову допомогу чотирьом 

громадянам. 

30 листопада начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

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

Славутського району, під час якого надано правову допомогу трьом громадянам. 

03 грудня 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. 

04 грудня 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. 

04 грудня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районної філії Хмельницького 

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

04 грудня головним спеціалістом відділу “Нетішинське бюро правової 

допомоги” Максимом Дмітрієвим проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано правову 

допомогу двом громадянам. 

04 грудня 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. 

04 грудня 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. 

05 грудня головним спеціалістом відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяною Тертичною  проведено прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному на базі центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Славутської міської ради. 

07 грудня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівського 

міськрайонного відділу філії державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області, під час якого надано первинну правову допомогу одній 

особі. 

10 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у с.Малий Скнит 

Славутського району, під час якого надано правову допомогу шістьом 

громадянам. 

12 грудня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у с. Ставищани Білогірської 

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

чотирьом громадянам. 

12 грудня головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславського районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано правову допомогу чотирьом 

громадянам. 

12 грудня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

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

Славутського району, під час якого  надано правову допомогу семи громадянам. 

13 грудня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Перерослівському ліцеї, під 

час якого надано правову допомогу двом громадянам. 
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13 грудня  в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”    

Євген Хмиз провів виїзний прийом громадян у с. Мислятин Ізяславського 

району, під час якого надано правову допомогу двом громадянам. 

13 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у Берездівській 

спеціальній загальноосвітній школі-інтернат Хмельницької області для дітей з 

вадами розумового розвитку, під час якого надано правову допомогу п'яти 

громадянам. 

14 грудня начальник відділу правової інформації та консультацій 

Святослав Футій провів виїзний прийом громадян у с. Рожична Грицівської 

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

трьом громадянам. 

14 грудня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Сушовецькій 

сільській раді, під час якого надано правову допомогу п’ятьом   громадянам. 

17 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги”  

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Великі Каленичі 

Полонської об'єднаної територіальної громади, під час якого надано  правову 

допомогу трьом громадянам. 

18 грудня головним спеціалістом відділу правової інформації та 

консультацій Оксаною Якубовською проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 

надано первинну правову допомогу одній особі. 

26 грудня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 

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

Ізяславського району, під час якого надано правову допомогу чотирьом 

громадянам. 

26 грудня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 

допомоги»  Тетяна Бульбах  провела виїзний прийом громадян у  Сушовецькій 

сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу  п’ятьом  

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 

IV квартал 2018 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано             

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

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерів мережі 

системи БПД 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи: 

11 жовтня начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами Марина Поліщук провела 

навчальний семінар з працівниками Шепетівського місцевого центру щодо 

додаткового вивчення Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність”. 

Марина Поліщук акцентувала увагу присутніх на правах та обов'язках 

адвоката, дисциплінарній відповідальності за не виконання чи неналежне 

виконання своїх обов'язків. 

23 жовтня у Шепетівському місцевому центрі 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 9 місяців роботи у 2018 році. 

Після наради начальниця відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ірина Школьнік спільно з керівниками 

структурних підрозділів місцевого центру провела семінарське заняття для 

працівників бюро правової допомоги. Зокрема, під час семінару працівників 

ознайомлено з рекомендаціями Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 18.10.2018 №2559-34-18/21  для суб'єктів декларування до 

чергового етапу електронного декларування в Україні, розробле6ними 

Національним агентством з питань запобігання корупції. 

08 листопада у Шепетівському місцевому центрі за допомогою скайп-

зв’язку відбувся семінар 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 зі змінами до наказу Міністерства 

юстиції України “Про затвердження Положення про центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги” та змінами до  наказу Міністерства 

юстиції України “Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги”.  

13 листопада начальниця відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Марія Луць провела навчальний семінар з працівниками Шепетівського 

місцевого центру щодо додаткового вивчення Закону України “Про охорону 

праці”. 
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Марія Луць акцентувала увагу присутніх на правах та обов'язках 

працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці. 

14 листопада директор Шепетівського місцевого центру Володимир  

Бузиль здійснив робочу поїздку в «Білогірське бюро правової допомоги» з 

метою вирішення питань, що стосуються поточного ремонту приміщення 

відділу «Білогірське бюро правової допомоги». 

 29 листопада директор Шепетівського місцевого центру Володимир 

Бузиль, спільно з директором Регіонального центру Наталією Стьопіною та 

адвокатом  Мирославою Дацишиною провели навчальний семінар для 

працівників Шепетівського місцевого центру та відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги» на тему: «Особливості надання безоплатної правової 

допомоги засудженим особам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення 

волі». Під час семінару Наталія Стьопіна та Мирослава Дацишина поділились 

особистим досвідом надання правової допомоги особам, засудженим до 

позбавлення волі та розповіли про порядок підготовки процесуальних та інших 

документів особам, які відбувають покарання у виправних колоніях.  

04 грудня начальниця відділу підтримки та розвитку інфраструктури 

Марія Луць провела навчальний семінар з працівниками Шепетівського 

місцевого центру щодо додаткового вивчення Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. 

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: Будівельно-технічна експертиза: порядок та 

підстави проведення. 
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 IV квартал 2018 року центром надано 76  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. 

Так, 27 листопада та 18 грудня 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. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 

досвідом між ними: 

17 грудня у приміщенні Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувся семінар з адвокатами, у 

якому взяли директор Шепетівського місцевого центру з надання БВПД 

Володимир Бузиль, начальниця відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру Марина 

Митюк, а також адвокати, які надають послуги в системі безоплатної правової 

допомоги.  

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. 

 Марина Митюк ознайомила адвокатів зі станом виконання доручень для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 

адміністративних справах.  

 Семінар відбувся у формі вільного обміну думками, де всі учасники мали 

можливість висловити свої пропозиції щодо покращення взаємодії та співпраці 

адвокатів з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 1 жовтня по 31 грудня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1673 звернення клієнтів, що на 316 осіб 

менше ніж за аналогічний період минулого року (1989 звернень) та на 37 

звернень більше ніж за минулий квартал. Для 1435 громадян було надано 

первинну правову допомогу, а 238 громадян подали звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, що більше  на 54 особи ніж за 4 

квартал 2017 року та на 50 осіб більше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 

прийнято 236 рішень про надання БВПД, що на 59 рішень більше ніж за 

минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 33 доручення 

адвокатам та 204 - штатним працівникам для оформлення процесуальних 

документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 7 письмовим 

зверненням  у наданні БВПД було відмовлено. 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 
№ з/п Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перена-

правлень до 

інших провай-

дерів БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

209 97 112 0 

2 Відділ «Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

383 353 30 0 

3 Відділ «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

82 165 43 0 

4 Відділ 

«Нетішинське бюро 

правової допомоги» 

311 309 2 0 

5 Відділ «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

203 172 31 0 

6 Відділ «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

359 339 20 0 

 Разом по МЦ 1673 1435 238 0 
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного 350 (20,92 %), житлового 243 (14,52 %), іншого цивільного  223 

(13,33 %), спадкового 162 (9,68 %), соціального забезпечення 148 (8,85 %), 

земельного 111 (6,63 %), з інших питань 110 (6,58 %), з питань виконання 

судових рішень 103 (6,16 %), трудового 94 (5,62 %),договірного  73 (4,36 %), 

адміністративного 52 (3,11 %), медичного 4 (0,24 %) та з неправових питань 0  

(0,00 %). 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

сімейного

20,92%

з неправових 

питань

0,00%

медичного

0,24%
з питань 

виконання 

судових рішень

6,16%

з інших питань

6,58%

житлового

14,52%

іншого 

цивільного

13,33%

спадкового

9,68%

соціального 

забезпечення

8,85%

земельного

6,63%

договірного

4,36%

адміністративно

го

3,11%
трудового

5,62%

 
 

Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 887 

(53,02 %); від 18 до 35 років — 400 (23,91 %);  понад 60 років — 385 (23,01 %);  

до 18 років — 1 (0,06 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1673) надійшло від жінок 1035  —

звернень (62 %), від чоловіків — 638 (38 %). 

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) -  179 (76,17 %), інвалідів —46 (19,57 %), ветеранів війни – 7 (2,98%), 

внутрішньо переміщених осіб – 2 (0,85 %), особливі заслуги перед 

Батьківщиною 1  (0,43 %). 

Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 

років

23,91% від 35 до 60 

років

53,02%

до 18 років

0,06%

понад 60 років

23,01%

 
Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за 

статтю

чоловіки

38%

жінки

62%
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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 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  19 

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 155 особи, в тому числі 119 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 36 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано адресну допомогу 1 громадянину; 

● 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 253 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 
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● проведено 128 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 74 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 

● надано 41 клієнту 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-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електрон-

них сервісів 

МЮ 

1 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 

37/119 19/36 19 128 41 

2 Відділ 

«Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

9/32 2/11 6 29 15 

3 Відділ 

«Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

7/16 6/4 1 10 5 

4 Відділ 

«Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 2/5 1 16 8 

5 Відділ 

«Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

7/19 2/4 0 18 5 

6 Відділ 

«Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

8/41 3/7 8 31 7 

 


