
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

у І кварталі 2016 року  
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

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 першого кварталу 2016 року Шепетівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 10 виїздів 
мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги, зокрема: 

- проведено 3 виїзні прийоми громадян м. Славути та Славутського району (24.01.2016 року, 
11.02.2016 року, 15.03.2016 року), 1 виїзний прийом громадян м. Нетішин (11.02.2016 року), 3 
виїзні прийоми громадян м. Полонного та Полонського району (19.01.2016 року, 12.02.2016 року, 
18.03.2016 року), 1 виїзний прийом громадян Ізяславського району (10.02.2016 року), 1 виїзний 
прийом громадян Білогірського району (10.02.2016 року) та здійснено виїзд мобільного 
консультаційного пункту до Пліщинської сільської ради Шепетівського району; 

 
- здійснено виїзди мобільного консультаційного пункту громадян до Білогірського (10.02.2016 

року) і Полонського (19.01.2016 року) будинків-
інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, та 
до Ізяславської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернат І-ІІ ступенів (19.02.2016 року). Під час 
виїздів до вищевказаних закладів забезпечено роботу 
дистанційних пунктів доступу для громадян похилого 
віку, інвалідів та дітей сиріт. З  працівниками та 
особами, що перебувають в них, проведено зустрічі, 
поширено інформаційні матеріали про роботу 
Шепетівського місцевого центру та доведено до 
відома порядок звернення до центру. 

Під час проведення виїзних прийомів громадян до 
мобільного консультаційного пункту звернулося 44 
особи, 17 з яких потребували призначення адвоката за 
рахунок держави для захисту порушених прав у 
судовому порядку. Іншим громадянам було надано 
необхідні консультації та роз'яснення. 

З метою поширення інформації щодо порядку 
отримання безоплатної правової допомоги серед 
населення Шепетівським місцевим центром 
проведено 9 вуличних інформувань в м. Славута 
(24.01.2016 року, 11.02.2016 року, 15.03.2016 року), м. Нетішин (11.02.2016 року), м. Полонне 
(19.01.2016 року, 12.02.2016 року, 16.03.2016 року), м. Ізяслав (10.02.2016 року) та смт. Білогір'я 
(10.02.2016 року) під час яких працівники центру розповідали громадянам про їх право на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях, цивільних 
та адміністративних справах, роз'яснювали умови та порядок отримання безоплатної вторинної 



правової допомоги, перехожим надавались друковані матеріали про систему безоплатної 
вторинної правової допомоги з адресами розташування центрів БВПД та номерами засобів 
зв'язку. 

Також, під час колегії Шепетівської районної державної адміністрації 01 лютого 2016 року та 
колегії Полонської районної державної адміністрації 25 лютого 2016 року працівниками центру 
роздано під розпис головам сільських та селищної ради Шепетівського району, та головам 
об'єднаних територіальних громад Полонського району інформаційні матеріали про порядок 
доступу до безоплатної правової допомоги та засоби зв'язку з Шепетівським місцевим центром. 

 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

Здійснюється Регіональним центром. 
 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

З метою визначення тематики семінару, відділом організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами розроблено анкети та проведено анкетування серед 
адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

29 березня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль, начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Марина Поліщук та головний 
спеціаліст цього відділу Євген Оніщук, за участі начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області провели у приміщенні Шепетівського 
місцевого центру семінар з адвокатами, на якому були присутні 11 адвокатів, на тему: «Порядок 
надання безоплатної вторинної правової допомоги». На семінарі розглядали питання щодо 
продовження співпраці Центру з адвокатським середовищем для розвитку системи безоплатної 
правової допомоги, а також обговорювали  робочі моменти щодо організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та опрацювання документів для оплати послуг 
адвокатів за надану безоплатну вторинну правову допомогу. Також, акцентувалась увага на 
правильності та повноті оформлення адвокатами документів для оплати послуг за надану 
безоплатну вторинну правову допомогу та необхідності дотримання вимог Наказу Міністерства 
юстиції України від 30 квітня 2015 року № 634/5 та Постанови Кабінету Міністрів України від 
17.09.2014 №465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу”. Семінар пройшов у формі конструктивної бесіди, 
учасники поділились досвідом адвокатської практики та обговорили шляхи подальшої співпраці.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На виконання завдання плану щодо висвітлення кращих практик роботи адвокатів,  залучених 
до надання безоплатної вторинної правової допомоги, на сторінці центру у Facebook 17 січня 
2016 року та 29 січня 2016 року опубліковано успішні справи щодо захисту прав та інтересів 
клієнтів з метою відновлення свого порушеного права на житло та оскарження рішення 
Держгеокадастру. 

 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 

Для здійснення аналізу доступу громадян до безоплатної правової допомоги 22 січня 2016 
року розроблено паспорт територіальних громад міст та районів, які обслуговуються 
Шепетівським місцевим центром та 11 лютого 2016 року здійснено аналіз доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги в територіальних громадах, які обслуговуються центром. 

 
Для забезпечення інтеграції первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад, налагодження взаємодії та співпраці з місцевими органами державної виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування Шепетівським місцевим центром розроблено 
Програми надання безоплатної правової допомоги населенню м. Славути, м. Нетішин, 
Шепетівського, Славутського, Полонського та Ізяславського районів. 

З метою прийняття вищевказаних програм Директором та працівниками Шепетівського 
місцевого центру здійснено ряд заходів, зокрема: 

12 січня 2016 року в.о. директора центру Володимир Бузиль провів робочу зустріч з головою 
Славутської районної державної адміністрації Богданом Маршуком та першим заступником 
голови адміністрації Олександром Мельником, в процесі якої обговорювалась необхідність 
прийняття Програми безоплатної правової допомоги  населенню Славутського району на 2016-
2017 роки. За наслідками робочої зустрічі досягнуто домовленості щодо необхідності прийняття 
такої програми, узгоджено основні її заходи та обсяги фінансування. Зазначену програму 
районною державною адміністрацією внесено на розгляд сесії районної ради, засідання якої 
відбудеться 22 січня 2016 року. 

15 січня 2016 року в.о. директора центру Володимирем Бузилем проведено зустріч з головами 
Шепетівської районної державної адміністрації та районної ради. 

19 січня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання  безоплатної первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу  зустріч з головою Полонської районної ради 
Олегом Янчуком, в процесі якої обговорено організаційні питання щодо прийняття Програми 
безоплатної правової допомоги населенню Полонського району на 2016-2017 роки. За 
наслідками робочої зустрічі досягнуто домовленості про внесення в порядок денний чергової 
сесії районної ради питання щодо прийняття зазначеної програми. Пленарне засідання сесії 
районної ради відбудеться в лютому 2016 року. 

Також, 19 січня 2016 року Юлією Школьнік було проведено робочу зустріч із секретарем 
Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади  Ларисою Сосун, під час якої вони 
обговорили питання взаємодії та співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги, а 
також необхідності прийняття Програми безоплатної правової допомоги населенню Полонської 
об'єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки.  По завершенню зустрічі в  приміщенні 
міської ради розміщено інформаційні матеріали Шепетівського місцевого центру. 

21 січня 2016 року взято участь у засіданні сесії Шепетівської районної ради, на якій прийнято 
Програму безоплатної правової допомоги населенню Шепетівського району на 2016-2017 роки. 

22 січня 2016 року в.о. директора Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв 
участь у роботі другої сесії нового скликання Славутської районної ради, на якій розглядалось 
питання про Програму безоплатної правової допомоги населенню Славутського району на 2016-
2017 роки. Депутати районної ради одноголосно проголосували за прийняття цієї програми, на 
фінансування якої з районного бюджету буде виділено 12 тисяч гривень. 

28 січня 2016 року взято участь у засіданні сесії Славутської міської ради, на якій прийнято 
Програму безоплатної правової допомоги населенню м. Славута на 2016-2017 роки. 



12 лютого 2016 року проведено зустріч з головою Полонської районної державної 
адміністрації та районної ради. 

25 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданнях постійних комісій Нетішинської 
міської ради, на яких розглядалось питання  про Програму безоплатної правової допомоги 
населенню м. Нетішин на 2016-2017 роки. Вона обґрунтувала необхідність прийняття програми з 
метою наближення правової допомоги до людей, які її потребують, адже програма передбачає 
створення виїзних консультаційних пунктів, залучення до роботи в них працівників центру, 
адвокатів та представників усіх державних установ, які надають послуги населенню. 

26 лютого 2016 року сесія Нетішинської міської ради прийняла Програму безоплатної правової 
допомоги населенню міста Нетішин на 2016-2017 роки, в якій передбачено фінансування 
Шепетівського місцевого центру у сумі 8 тис.грн.  

01 березня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданнях постійних комісій 
Ізяславської районної ради, на яких розглядалось питання  про Програму безоплатної правової 
допомоги населенню Ізяславського району на 2016-2017 роки. У своєму виступі перед складом 
комісій Юлія Школьнік обґрунтувала необхідність прийняття програми з метою наближення 
правової допомоги до людей, які її потребують, оскільки програма передбачає створення виїзних 
консультаційних пунктів, залучення до роботи в них працівників центру, адвокатів та 
представників усіх державних установ, які надають послуги населенню. 

03 березня 2016 року  директор Шепетівського місцевого центру  Володимир Бузиль провів 
робочу зустріч з головою Ізяславської районної ради Сергієм Шлегелем щодо узгодження 
проблемних питань, пов'язаних з прийняттям Програми безоплатної правової допомоги 
населенню Ізяславського району на 2016-2017 роки. 

03 березня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль взяв участь у пленарному засіданні сесії 
Ізяславської районної ради, на якому презентував Програму безоплатної правової допомоги 
населенню Ізяславського району на 2016-2017 роки. 

 

Депутатським корпусом Ізяславської районної ради зазначену Програму підтримано 
одноголосно. 



На виконання заходів цієї Програми Ізяславська районна рада виділила з районного бюджету 
кошти в сумі 6 тис. грн., розпорядником яких визначено Шепетівський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

15 березня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданнях постійних комісій 
Полонської районної ради, на яких розглядалось питання про Програму безоплатної правової 
допомоги населенню Полонського району на 2016-2017 роки. У своєму виступі перед складом 
комісій Юлія Школьнік обґрунтувала необхідність прийняття програми з метою наближення 
правової допомоги до людей, які її потребують. 

18 березня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв 
участь у роботі шостої сесії VІІ скликання Полонської районної ради, на якій розглядалось питання 
про Програму безоплатної правової допомоги населенню Полонського району на 2016-2017 
роки. 

У своєму виступі перед депутатським корпусом районної ради Володимир Бузиль розповів 
про роботу системи безоплатної допомоги в Україні та перспективи її розвитку, а також 
обґрунтував необхідність прийняття програми. 

Депутати районної ради з розумінням підійшли до вирішення зазначених питань і 
одноголосно проголосували за прийняття цієї програми, на фінансування якої з районного 
бюджету буде виділено 6 тисяч гривень. 

Крім того, 10 лютого 2016 року начальником відділу взаємодії з суб'єктами надання  
безоплатної первинної правової допомоги Юлією Школьнік було проведено робочу зустріч із 
головами Білогірської районної державної адміністрації Романом Муляром та Білогірської 
районної ради Василем Мельником, під час якої обговорено порядок та процедуру оформлення 
пакету документів щодо прийняття районної програми безоплатної правової допомоги 
населенню на 2016-2017 роки для внесення її на розгляд сесії районної ради. 

Таким чином, в результаті проведеної Шепетівським місцевим центром роботи, прийнято 
6 програм надання безоплатної правової допомоги населенню, яке проживає на території, що 
обслуговується центром.  

 

На виконання завдання Плану надання безоплатної правової допомоги у Хмельницькій 
області щодо налагодження співпраці з провайдерами безоплатної первинної правової 
допомоги, Шепетівським місцевим центром налагоджено співпрацю з громадськими 
приймальнями, які надають безоплатну первинну правову допомогу, зокрема організовано 
проведення круглих столів, зустрічей тощо, укладено відповідні меморандуми, а саме: 

15 січня 2016 року Володимир Бузиль взяв участь у засіданні круглого столу на тему: 
“Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги незахищених верств населення через 
соціальне партнерство Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області та Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт”, 
який відбувся у м. Хмельницькому за участі керівництва регіонального та місцевих центрів з 
надання БВПД, головного управління юстиції у Хмельницькій області, обласного фонду “Хесед 
Бешт” та його районних представництв. 

За підсумками засідання круглого столу було укладено багатосторонній договір про співпрацю 
між Регіональним та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області та Хмельницьким благодійним фондом “Хесед Бешт”. Відповідно до цієї 
угоди у місцевих представництвах фонду запрацюють дистанційні консультаційні пункти, які 
будуть облаштовані меблями, комп'ютерною технікою з доступом до інтернет-мережі та 
телефонним зв'язком за рахунок зазначеного фонду. Виїзні прийоми громадян в цих пунктах 
будуть здійснювати працівники місцевих центрів з надання БВПД. 

19 січня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з менеджером по соціальній роботі з 
клієнтами Полонського представництва благодійного фонду “Хесед Бешт” Бертою Мельничук, 



під час якої обговорено практичні питання реалізації укладеної угоди про співпрацю щодо 
організації роботи дистанційного консультаційного пункту в місті Полонне. 

27 січня 2016 року на виконання заходів, передбачених договором про співпрацю між 
Хмельницьким благодійним фондом “Хесед Бешт” та регіональним, місцевими центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області начальником відділу 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлією Школьнік 
проведено семінар для осіб, які є клієнтами Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт”. 

 
Під час семінару, Юлія Школьнік розповіла про напрями роботи Шепетівського місцевого 

центру, зупинилася на роз'ясненні Закону України "Про безоплатну правову допомогу" в частині 
її надання соціально незахищеним верствам населення у цивільних та адміністративних справах, 
відповіла на запитання учасників семінару стосовно порядку звернень громадян до місцевого 
центру. 

29 січня 2016 року начальником відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Юлією Школьнік спільно із першим заступником голови Шепетівської 
райдержадміністрації Віталієм Янушевським за участю керівника апарату райдержадміністрації 
Наталії Лінник, керуючого справами виконавчого апарату районної ради Миколи Капелюха було 
проведено семінар-нараду із сільськими та селищним головами Шепетівського району. 

На семінарі Юлія Школьнік ознайомила присутніх з функціонуванням системи надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, а також, з роботою Шепетівського місцевого 
центру, переліком послуг та порядком їх отримання в Центрі. Крім цього, розглядалось питання 
про виконання п.8.6. Програми  безоплатної правової допомоги населенню Шепетівського 
району на 2016-2017 роки щодо обладнання у кожній сільській та селищній раді інформаційного 
стенду для розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

З метою розміщення на інформаційних стендах матеріалів про роботу Шепетівського 
місцевого центру сільським та селищним головам було передано інформаційні листівки, буклети 



та пам'ятки, які детально інформують сільських жителів про можливість безоплатно скористатися 
послугами адвоката у цивільних та адміністративних справах. 

10  лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з директором Ізяславського районного центру 
зайнятості Марією Літвінчук, на якій було вирішено здійснювати широкомасштабну 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед безробітних, шляхом проведення зборів та 
семінарів щодо можливості отримання цією категорією осіб безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Після зустрічі Юлія Школьнік взяла участь у семінарі із безробітними громадянами, які 
перебувають на обліку у Ізяславському районному центрі зайнятості, аби поінформувати їх про 
можливість доступу до якісної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах, відповіла на запитання учасників семінару стосовно порядку звернення громадян до 
місцевого центру. 

24 лютого 2016 року начальник відділу 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Шепетівського 
місцевого центру Юлія Школьнік в 
приміщенні Шепетівської центральної 
районної бібліотеки ім. Коцюбинського 
спільно із начальником відділу культури 
Шепетівської районної державної 
адміністрації Лідією Богурською та 
директором Шепетівської центральної 
районної бібліотеки ім. Коцюбинського 
Людмилою Везюк провели семінар для 
працівників бібліотек Шепетівського району, 
на якому було поінформовано присутніх з 
функціонуванням системи надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в 
Україні, а також, з роботою Шепетівського 
місцевого центру, переліком послуг та 
порядком їх отримання в Центрі. 

Враховуючи юридичну необізнаність 
громадян та фактор відсутності юристів у 
сільській місцевості, Юлія Школьнік 
запропонувала для обговорення можливість 
залучення бібліотечних працівників району до партнерства в якості параюристів, основні 
завдання яких полягають у інформуванні членів громади про послуги державної системи 
безоплатної правової допомоги та поширенні інформаційних матеріалів про її роботу. 

По завершенню обговорення цього питання, із 38 бібліотечних працівників району 24 виявили  
бажання співпрацювати із Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в якості параюристів в сільській місцевості. 

03 березня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Шепетівського місцевого центру Юлія Школьнік в приміщенні 
Шепетівського районного будинку культури спільно із начальником відділу культури 
Шепетівської районної державної адміністрації Лідією Богурською провели семінар для клубних 
працівників  Шепетівського району. 

 
З метою забезпечення вільного та рівного доступу малозабезпечених категорій громадян до 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік розповіла про напрями роботи Шепетівського 



місцевого центру та відповіла на запитання учасників семінару стосовно порядку звернення 
громадян до місцевого центру. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

На виконання завдання Плану надання безоплатної правової допомоги у Хмельницькій 
області щодо отримання Координаційним центром з надання правової допомоги актуальних, 
достовірних статистичних даних про стан надання в Україні БПД для потреб аналізу, планування 
та моніторингу системи БПД Шепетівським місцевим центром підготовлено та направлено до 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області звіти за формою статистичного спостереження за наданням вторинної правової допомоги 
(31.12.2015 року, 01.02.2016 року та 01.03.2016 року). 

З метою поширення кращих практик успішного захисту адвокатами БВПД міст та районів, на 
які поширюється юрисдикція місцевого центру Шепетівським місцевим центром направлено до 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області хроніки успішних справ за дорученнями виданими центром (05.01.2016 року, 08.02.2016 
року та 09.03.2016 року). 

На виконання доручення Міністра юстиції України від 13.07.2015 року № 12.0.1-1/4500 
Шепетівським місцевим центром щомісячно до 1 числа наступного за звітним періодом 
направлено звітну інформація про кількість осіб, які звернулися до Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у зв'язку з порушенням Російською 
Федерацією їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 
на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також південно-східних 
областях України. 

Також, директор центру 04 січня 2016 року взяв участь у засіданнях керівної ради 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 

З метою забезпечення комунікації центру з партнерами 19 січня 2016 року начальником 
відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Шепетівського 
місцевого центру Юлією Школьнік розроблено довідкову базу даних та засобів зв'язку з 
місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та всіма 
партнерами, з якими співпрацює центр. Цей матеріал розповсюджено між працівниками  відділу 
попередньої роботи з клієнтами для користування. Також, 28 березня 2016 року начальником 
відділу попередньої роботи з клієнтами Святославом Футієм розроблено Методичні 
рекомендації з питань доступу до безоплатної правової допомоги, які надіслані до Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, 
Хмельницькому місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
Кам'янець-Подільському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та Старокостянтинівському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Для розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги на сторінці центру у  
соціальній мережі Facebook працівниками центру здійснювалося надання консультацій з 
юридичних питань громадянам в режимі онлайн та запроваджено надання юридичних 
консультацій громадянам в режимі скайп-зв'язку та мобільного зв'язку. 

Крім того, з метою навчання та підвищення кваліфікації працівників центру, розроблено 
анкети для працівників центру щодо визначення тематики семінарських занять на 2016 рік. За 
результатами анкетування розроблено та затверджено план проведення навчань з працівниками 
центру на 2016 рік. Протягом І кварталу проведено 3 навчання з працівниками центру на теми: 

11 січня 2016 року щодо додаткового вивчення Закону України “Про безоплатну правову 
допомогу”; 



04 лютого 2016 року щодо вивчення наказу Міністерства юстиції України “Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції України та розвиток системи надання безоплатної 
правової допомоги”; 

09 березня 2016 року щодо вивчення Закону України “Про внесення змін до Цивільного 
процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на  тимчасово 
окупованій території України”. 

На виконання доручення першого заступника Міністра юстиції України Наталії Севостьянової 
від 20.01.2016 року №5/25/32-16 щодо належного виконання Плану заходів з реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції України та розвитку системи надання  безоплатної 
правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2015 року 
№2748/5 директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль спільно із головним 
бухгалтером центру Іриною Сташук та в.о. начальника відділу інформаційної та матеріальної 
інфраструктури Марією Луць здійснили виїзди до Білогірського та Ізяславського районних 
управлінь юстиції (10.02.106 року), Полонського районного та Шепетівського міськрайонного 
управлінь юстиції (11.02.2016 року), Славутського міськрайонного та Нетішинського міського 
управлінь юстиції (12.02.2016 року) де взяли участь у роботі  локальної робочої групи з 
фактичного обстеження основних засобів управлінь юстиції, а також їх структурних підрозділів. 
За наслідками обстежень складено відповідні акти.   

29 лютого 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль спільно з 
керівництвом Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області взяв участь у робочій 
зустрічі з керівництвом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 
питань узгодження пропозицій щодо передачі приміщень та інших основних засобів районних 
управлінь юстиції на баланс місцевих центрів  з надання БВПД,  

За наслідками робочої зустрічі досягнуто повного узгодження пропозицій щодо передачі 
приміщень та частково узгоджені пропозиції щодо передачі інших основних засобів, про що 
складено відповідні акти. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

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, яку обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Протягом І кварталу 2016 року працівниками центру здійснено комплекс заходів щодо 
висвітлення діяльності БПД в засобах масової інформації, а саме:  

22 січня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч з редактором обласного інформаційно-аналітичного 
тижневика “День за днем” Євгенієм Фрейліхманом, під час якої розповіла про діяльність системи 
безоплатної правової допомоги в Україні та Шепетівського місцевого центру. За наслідками цієї 
зустрічі 27 січня 2016 року в обласному інформаційно-аналітичному  тижневику “День за днем” 
опубліковано статтю на тему “Допоможемо захистити ваші права”. 

01 лютого 2016 року  начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч з директором телерадіокомпінії “Шанс” Алімом 
Штеном, яка розташована в м. Шепетівка. Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості щодо 
зйомки відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та висвітлення його в телеефірі. 

02 лютого 2016 року працівниками телерадіокомпанії “Шанс” в приміщенні Шепетівського 
місцевого центру за участю всіх працівників здійснено зйомку сюжету про роботу центру, в якому 
наглядно та в доступній формі висвітлено інформацію про порядок доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги. 

04 лютого 2016 року в телеефірі телерадіокомпанії “Шанс” у програмі місцевих новин 
здійснено трансляцію відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 



10 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч з головним редактором газети “Зоря Надгориння” 
Сергієм Охремчуком, яка видається у м. Ізяслав.  За наслідками цієї зустрічі 18 лютого 2016 року 
в газеті “Зоря Надгориння” опубліковано статтю, в якій висвітлено порядок надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в кримінальних, цивільних та адміністративних справах, 
інформацію про категорії осіб, яким надається така допомога, а також про порядок звернення 
громадян до місцевого та регіонального центрів та засоби зв'язку. 

10 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч із редактором газети “Життя і слово” Наталією Герман, 
яка видається у смт. Біологія. Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості про періодичне 
висвітлення в газеті інформації про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

11 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч із редактором газети “Новий шлях” Василем Миць, яка 
видається у м. Полонне.  Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості про періодичне висвітлення 
в газеті інформації про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

12 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч з головним редактором щотижневої регіональної 
газети “Вісті громади” Веронікою Чернегою, яка видається у м. Славута.  За наслідками цієї 
зустрічі 18 лютого 2016 року в щотижневій регіональній газеті “Вісті громади” опубліковано 
статтю, в якій висвітлено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
кримінальних, цивільних та адміністративних справах, інформацію про категорії осіб, яким 
надається така допомога, а також про порядок звернення громадян до місцевого та 
регіонального центрів та засоби зв'язку. 

12 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч із редактором газети “Нетішинський вісник” Галиною 
Косік. Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості про періодичне висвітлення в газеті інформації 
про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

12 лютого 2016 року  начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч з директором телерадіокомпанії “Контакт-Славута”, яка 
розташована м. Славута.  Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості щодо висвітлення в 
телеефірі відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

12 лютого 2016 року  начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з директором телерадіокомпанії “Лотел-СКТБ”, 
яка розташована м. Нетішин.  Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості щодо висвітлення в 
телеефірі відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

17 лютого 2016 року в телеефірі телерадіокомпанії “Контакт-Славута” у програмі місцевих 
новин здійснено трансляцію відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

17 лютого 2016 року в телеефірі телерадіокомпанії “Лотел-СКТБ” у програмі нетішинських 
новин здійснено трансляцію відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

19 лютого 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів 
зустріч із редактором газети “Життя і слово” Наталією Герман, яка видається у смт. Білогір'я.  За 
наслідками цієї зустрічі 26 лютого 2016 року в газеті опубліковано інтерв'ю на тему: “Якщо 
потрібен захист”, в якій висвітлено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
цивільних та адміністративних справах, інформацію про категорії осіб, яким надається така 



допомога, а також про порядок звернення громадян до місцевого та регіонального центрів та 
засоби зв'язку. 

19 лютого 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела зустріч із редактором газети “Новий шлях” Василем Миць, яка 
видається у м. Полонне. За наслідками цієї зустрічі 25 лютого 2016 року в газеті “Новий шлях” 
опубліковано статтю, в якій висвітлено порядок надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в кримінальних, цивільних та адміністративних справах, інформацію про категорії осіб, 
яким надається така допомога, а також про порядок звернення громадян до місцевого та 
регіонального центрів та засоби зв'язку. 

22 лютого 2016 року в телеефірі телерадіокомпанії “Полонський ТВ-канал” у програмі 
місцевих новин здійснено трансляцію відеоролика про діяльність Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

31 березня Шепетівським місцевим центром в  громадсько-політичній газеті Полонського 
району “Новий шлях” опубліковано статтю на тему: “Безоплатна правова допомога”, в якій 
висвітлено порядок звернення до центру. 

Крім цього, інформацію про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було висвітлено на сайтах: Шепетівської центральної районної 
бібліотеки ім. М.Коцюбинського; Шепетівської місцевої газети “День за днем”; Громадської 
організації “Самооборона Нетішина”. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

Протягом І кварталу 2016 року Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було прийнято 290 нових та 70 повторних клієнтів (всього 360 осіб), 
відомості про яких занесено до Блоку І Реєстраційної картки клієнта та зареєстровано відповідні 
звернення, що майже дорівнює кількості осіб прийнятих за весь 2015 рік (362 особи), у тому числі 
за метою звернення: 

1) отримання консультації, роз'яснення – 231 (64%); 

2) складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів особи в суді 
— 129 (36%). 

Більшість звернень надійшло від жінок — 225 звернень (63%), від чоловіків — 135 звернень 
(37%). 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 171 (47,5%), понад 60 років 
— 97 (27), від 18 до 35 років — 90 (25%),  до 18 років — 2 (0,5%). 

За результатами звернення працівниками центру надано 225 роз’яснень, консультацій (63%), 
прийнято 129 письмових звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги (36%) 
та 6 осіб спрямовано до установ, організацій, з якими центром організовано співпрацю для 
надання правової допомоги по суті порушеного питання (1%). 

В звітному періоді клієнти зверталися з питань: іншого цивільного 122 (34%) права, сімейного 
61 (17%), соціального забезпечення 50 (14%), спадкового 27 (7,5%), земельного 25 (7%), з питань 
виконання судових рішень 22 (6%), трудового 15 (4%), адміністративного 10 (2,5%),  з інших 
питань 9 (3%), договірного 7 (2%), житлового 6 (1,5%) та з неправових питань 6 (1,5%). 

В результаті перевірки належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, 
підтверджено належність 73 осіб, з яких за звітний період найбільше звернень було 
зареєстровано від малозабезпечених осіб 52 (71%), інвалідів 16 (22%), та ветеранів війни 5 (7%). 

За наслідками розгляду звернень Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги прийнято 73 рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та 6 рішень про відмову в наданні такої допомоги. 



Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 

 здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 
питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 44 особи, в тому числі 3 
особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до дистанційних 
пунктів доступу до БПД та 41 особа до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 45 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 видано 73 доручення для складання процесуальних документів та представництва інтересів 
у суді, що на 21 доручення менше ніж за весь 2015 рік; 

 за результатами виданих місцевим центром доручень завершено 32 справи, що на 13 справ 
більше ніж за 2015 рік (19 справ), 21 з яких завершена з позитивним результатом для клієнта, 
що на 7 справ більше ніж за 2015 рік (14 справ) та 2 справи вирішено в позасудовому порядку; 

 опрацьовано 193 акти надання БВПД, які  були подані адвокатами, з яких 17 Актів повернуто 
адвокатам на доопрацювання та 24 Акти прийнято повторно. За 2015 рік прийнято 295 Актів, 
з яких 284 Акти прийнято місцевим центром та передано до регіонального центру, 64 Акти 
повернуто на доопрацювання адвокатам та 51 Акт прийнято повторно, після усунення 
недоліків. 

 розміщено у ЗМІ 13 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 
 В.о. директора       Ю. Школьнік 

 


