
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

у ІІ 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 другого кварталу 2016 року Шепетівським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 21 виїзд 
мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 4 дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги, зокрема: 

- проведено 3 виїзні прийоми громадян м. Славути та Славутського району (12.04.2016 року, 
11.05.2016 року та 07.06.2016 року), 1 виїзний прийом громадян м. Нетішин (26.05.2016 року), 3 
виїзні прийоми громадян м. Полонного та Полонського району (19.04.2016 року, 17.05.2016 року 
та 17.06.2016 року), 3 виїзні прийоми громадян Ізяславського району (14.04.2016 року, 13.05.2016 
року та 16.06.2016 року), 1 виїзний прийом громадян Білогірського району (29.06.2016 року) та 
здійснено 10 виїздів мобільного консультаційного пункту до  сільських рад Шепетівського 
району, а саме: Городнявської (13.04.2016 року), Михайлюцької (20.04.2016 року), Плесенської 
(27.04.2016 року), Корчицької (29.04.2016 року), Рилівської (12.05.2016 року), Старобейзимьскої 
(19.05.2016 року), Ленковецької (25.05.2016 року), Коськівської (02.06.2016 року), Вовківецької 
(08.06.2016 року) та 
Великошкарівської (15.06.2016 
року); 

- здійснено виїзди мобільного 
консультаційного пункту 
громадян до Ліщанського 
(20.05.2016 року) і 
Старокривинського (26.05.2016 
року) будинків-інтернатів для 
громадян похилого віку та 
інвалідів, та Шепетівської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів (17.06.2016 року). 07 
червня 2016 року працівником центру проведено телефонну розмову із директором 
Берездівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернаті, під час якої було надано 
інформацію про роботу Шепетівського місцевого центру, контактна дані та доведено до відома 
порядок звернення до центру. Таким чином забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу 
для громадян похилого віку, інвалідів та дітей сиріт. Під час виїздів до вищевказаних закладів 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 47 громадян, 9 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 працівниками 
Шепетівського місцевого центру проведено 
11 вуличних інформувань в м. Славута 
(12.04.2016 року, 11.05.2016 року та 
07.06.2016 року), м. Нетішин (26.05.2016 
року), м. Полонне (19.04.2016 року, 
17.05.2016 року та 17.06.2016 року), м. 
Ізяслав (14.04.2016 року, 13.05.2016 року та 
16.06.2016 року) та смт. Білогір'я (29.06.2016 
року) під час яких вони 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 робочих зустрічей з керуючими справами Ізяславської районної ради 
(13.05.2016 року), Славутської районної ради (12.04.2016 року) та Білогірської районної ради 
(29.06.2016 року) було досягнуто домовленостей щодо поширення інформаційних матеріалів 
серед голів сільських рад Ізяславського, Славутського та Білогірського районів відповідно, 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. 
29 червня 2016 року Шепетівським місцевим центром проведено семінар з адвокатами на 

тему: «Порядок оформлення актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
методика обчислення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу». 

Семінар проведено за участю 8 адвокатів та начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації 
адвокатів Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Хмельницькій області. 

Під час семінару, обговорено особливості 
розрахунку розміру винагороди адвокатів за 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних 
справах. 

Крім цього, начальник відділу 
забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації адвокатів 
Регіонального центру з надання БВПД у 



Хмельницькій області Сергій Дрелінський відповів на питання адвокатів щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні. 

Наприкінці семінару учасники поділились досвідом адвокатської практики та обговорили інші 
питання щодо співпраці між Центром та адвокатами. 

 
На виконання завдання плану щодо висвітлення кращих практик роботи адвокатів,  

залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, на сторінці центру у Facebook 
17 травня 2016 року, 23 травня 2016 року та 29 червня 2016 року опубліковано успішні справи   
щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди внаслідок затоплення квартири, поділу майна 
подружжя та стягнення аліментів 

 
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 
З метою узагальнення інформації про “типового клієнта” місцевого центру, Шепетівським 

місцевим центром здійснено аналіз та узагальнено інформацію щодо звернень громадян до 
місцевого центру за І квартал 2016 року. 

 
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 Програму 
надання безоплатної правової допомоги населенню Білогірського району, для прийняття якої  
підготовлено всі необхідні документи та проведені відповідні заходи. 

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: 

01 квітня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела семінар із безробітними громадянами, які перебувають на 
обліку в Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості, на якому вона 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, а також відповіла на запитання учасників семінару 
стосовно порядку звернення громадян до місцевого центру. 

04 квітня 2016 року укладено меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 
безоплатної правової допомоги між Шепетівським місцевим центром та Білогірським районним 
центром зайнятості та розроблено  План 
заходів про його виконання. 

11 травня 2016 року начальник відділу 
взаємодії з суб'єктами надання первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік спільно з 
керівництвом Славутського міськрайонного 
центру зайнятості та представником 
Славутського військкомату провела семінар 
для учасників АТО, які перебувають на 
обліку в центрі зайнятості, аби 
поінформувати їх стосовно доступу до 
якісної безоплатної правової допомоги.  Під 
час семінару його учасники ознайомлені з  
реформами, що нині відбуваються у галузі 
юстиції, зокрема щодо створення бюро 
правової допомоги замість міськрайонного управління юстиції, а також з умовами відкритого 



конкурсу з відбору кандидатур на посади керівників та заступників керівників бюро правової 
допомоги. 

16 травня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 
у апаратній нараді Шепетівської районної державної адміністрації, яку провів голова 
райдержадміністрації В'ячеслав Петров, на якій  директор центру роз'яснив присутнім окремі 
положення Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, зокрема щодо видів правової 
допомоги, категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а 
також щодо порядку звернення до місцевого центру. Крім цього, Володимир Бузиль повідомив, 
що з 1 вересня 2016 року в кожному районі Хмельницької області запрацює бюро правової 
допомоги, де громадяни матимуть можливість отримати первинну правову допомогу (юридичні 
консультації), подати звернення на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, 
скористатися послугами фахівця для здійснення представництва їхніх інтересів в суді, а також 
матимуть доступ до електронних сервісів Мін’юсту (в подальшому – всіх державних електронних 
сервісів). 

20 травня 2016 року Юлія Школьнік відвідала з робочим візитом Ліщанську сільську раду, де 
зустрілася з сільським головою Олександром Лехом. Під час зустрічі вона розповіла про 
діяльність Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
можливості захисту порушених прав громадян в цивільному та адміністративному судочинстві, а 
також обговорила з сільським головою питання взаємодії та співпраці щодо надання безоплатної 
правової допомоги. По завершенню зустрічі в приміщенні сільської ради розміщено 
інформаційні матеріали Шепетівського місцевого центру. 

26 травня 2016 року Юлія Школьнік відвідала з робочим візитом Старокривинську сільську 
раду, де зустрілася із секретарем сільської ради.  Під час розмови вона розповіла про діяльність 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
можливості захисту порушених прав громадян в цивільному та адміністративному судочинстві, а 
також обговорила питання взаємодії та співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги. 
По завершенню зустрічі в приміщенні сільської ради розміщено інформаційні матеріали 
Шепетівського місцевого центру. 

30 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль в Шепетівському місцевому центрі 
провів ознайомчу екскурсію для учнів 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 з 
поглибленим вивченням економіки та правознавства. 



 

Директор центру розповів учням про діяльність системи безоплатної правової допомоги в 
Україні, реформування органів юстиції та створення бюро правової допомоги. Учні на практиці 
ознайомились з процесом прийому громадян в центрі та надання їм правової допомоги. Крім 
цього, вони ознайомились з функціями кожного структурного підрозділу центру. Учнів цікавили 
питання щодо здобуття професії юриста та отримання свідоцтва про право заняття  адвокатською 
діяльністю. На всі питання вони отримали кваліфіковані відповіді працівників центру. 

 

На виконання доручення Координаційного центру з надання правової допомоги від 
07.04.2016 року №25-1023 щодо інформування територіальних громад з питань проведення 
конкурсу на посади керівників бюро правової допомоги розроблено План з інформування 
територіальних громад щодо проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників 
бюро правової допомоги у Хмельницькій області, який затверджено директором 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  у Хмельницькій 
області 07.04.2016 року.  

З метою виконання цього доручення та Плану з інформування працівниками місцевого центру 
здійснено: 

06 квітня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік направила інформацію про проведення конкурсу на посади 
керівників бюро правової допомоги для її опублікування на офіційних веб-сайтах Славутської 
міської ради, Славутської районної державної адміністрації, Славутської районної ради, 
Нетішинської міської ради, Полонської районної державної адміністрації, Полонської районної 
ради, Ізяславської районної державної адміністрації, Ізяславської районної ради, Білогірської 
районної державної адміністрації, Білогірської районної ради. Інформація про проведення 
конкурсу опублікована на офіційних веб-сайтах зазначених органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 



12 квітня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів інформаційний семінар для осіб, які 
мають юридичну освіту та перебувають на обліку в Славутському міськрайонному центрі 
зайнятості, під час якого повідомив про реформування територіальних органів Міністерства 
юстиції України та створення бюро правової допомоги. Він детально розповів присутнім про 
відкритий конкурс претендентів на посади керівників та заступників керівників бюро правової 

допомоги, яке почне працювати в м. 
Славута з 1 липня 2016 року. 

Також, директор Шепетівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль в 
приміщенні Славутського 
міськрайонного управління юстиції  
провів зустріч з юристами, які 
працюють в органах місцевого 
самоврядування, державної влади, 
установах м. Славута та розповів їм 
про проведення конкурсу на посади 
керівників бюро правової допомоги.  

Крім того, 12 квітня 2016 року та 11 
травня 2016 року начальник відділу 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік 
зустрічалась з посадовими особами Славутської міської ради, ЦНАПу, суду, прокуратури, центру 
зайнятості та проінформувала їх про створення  в м. Славута бюро правової допомоги, а також 
розмістила в приміщеннях зазначених установ оголошення про проведення конкурсу. 

12 квітня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль в приміщенні Нетішинського міського 
управління юстиції провів інформаційний семінар для юристів, які працюють в органах місцевого 
самоврядування, державної влади, установах м. Нетішин. Він розповів про створення бюро 
правової допомоги, проведення відкритого конкурсу на посади керівників бюро та запросив 
присутніх  взяти участь у конкурсі.  

Крім цього, начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Юлія Школьнік, 12 квітня 2016 року та 26 травня 2016 року зустрічалась з посадовими 
особами Нетішинської міської ради, ЦНАПу, суду, прокуратури, центру зайнятості та 
проінформувала їх про створення  в м. Нетішин бюро правової допомоги, а також розмістила в 
приміщеннях зазначених установ оголошення про проведення конкурсу. 

14 квітня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів інформаційний семінар для осіб, які 
мають юридичну освіту та перебувають на обліку в Ізяславському районному центрі зайнятості, 
під час якого повідомив про реформування територіальних органів Міністерства юстиції України 
та створення бюро правової допомоги. Він детально розповів присутнім про відкритий конкурс 
претендентів на посади начальників та заступників начальників бюро правової допомоги, яке 
почне працювати в м. Ізяслав з 1 липня 2016 року.  

Також, директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль в приміщенні Ізяславського районного управління юстиції, провів 
зустріч з юристами, які працюють в органах місцевого самоврядування, державної влади, 
установах м. Ізяслав. Він розповів їм про порядок проведення конкурсу претендентів на посади 
начальників та заступників начальників бюро правової допомоги та  запросив присутніх  взяти 
участь у конкурсі. 



Крім того, 14 квітня 2016 року та 13 травня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік зустрічалась з посадовими 
особами Ізяславської районної державної адміністрації, ЦНАПу, суду, центру зайнятості та 
проінформувала їх про створення  в м. Ізяслав бюро правової допомоги, а також розмістила в 
приміщеннях зазначених установ оголошення про проведення конкурсу. 

15 квітня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль в приміщенні Білогірської районної державної 
адміністрації провів інформаційний семінар для юристів, які працюють в органах місцевого 
самоврядування, державної влади, установах смт. Білогір'я. Він розповів про створення бюро 
правової допомоги, проведення відкритого конкурсу на посади керівників бюро та запросив 
присутніх  взяти участь у конкурсі. В цей день, начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Юлія Школьнік зустрілась з посадовими особами 
ЦНАПу, суду, центру зайнятості та проінформувала їх про створення в смт. Білогір'я бюро правової 
допомоги, а також розмістила в приміщеннях зазначених установ оголошення про проведення 
конкурсу. 

19 квітня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів інформаційний семінар для осіб, які 
мають юридичну освіту та перебувають на обліку в Полонському районному центрі зайнятості, 
під час якого повідомив про реформування територіальних органів Міністерства юстиції України 
та створення бюро правової допомоги. Він детально розповів присутнім про відкритий конкурс 
претендентів на посади начальників та заступників начальників бюро правової допомоги, яке 
почне працювати в м. Полонне з 1 липня 2016 року. 

Також, директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бузиль провів інформаційний семінар в приміщенні Полонської районної 
ради для юристів, які працюють в органах місцевого самоврядування, державної влади, 
установах м. Полонне. Він наголосив, що метою конкурсу є відкритий та неупереджений відбір 
кваліфікованих і вмотивованих на роботу в сфері надання безоплатної правової допомоги 
кандидатур на посади керівників бюро правової допомоги на основі об'єктивних критеріїв та 
запросив присутніх  взяти участь у конкурсі. 

Крім того, 19 квітня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Юлія Школьнік зустрілась з посадовими особами Полонської 
районної державної адміністрації, ЦНАПу, суду, центру зайнятості, а 17 травня 2016 року з 
головою Полонської районної організації “Майдан”, та проінформувала їх про створення в м. 
Полонне бюро правової допомоги, а також розмістила в приміщеннях зазначених установ 
оголошення про проведення конкурсу. 

06 травня 2016 року начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Юлія Школьнік направила оновлену інформацію про проведення конкурсу на 
посади керівників бюро правової допомоги для її опублікування на офіційних веб-сайтах 
Славутської міської ради, Славутської районної державної адміністрації, Славутської районної 
ради, Нетішинської міської ради, Полонської районної державної адміністрації, Полонської 
районної ради, Ізяславської районної державної адміністрації, Ізяславської районної ради, 
Білогірської районної державної адміністрації, Білогірської районної ради. Інформацію про 
проведення конкурсу було опубліковано на офіційних веб-сайтах зазначених органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 

 
[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 
(01.04.2016 року, 29.04.2016 року та 01.06.2016 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 (08.04.2016 року, 06.05.2016 
року та 09.06.2016 року). 

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності системи безоплатної вторинної 
правової допомоги, запобігання та протидії корупції, Шепетівським місцевим центром, 
щопонеділка протягом кварталу до 09.30, забезпечено направлення до Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області оперативної 
інформації щодо видання доручень регіональними та місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

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 інформацію 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. 

31 травня 2016 року директор центру взяв участь у засіданні керівної ради Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,  у ході якої підбили підсумки роботи 
за п'ять місяців поточного року, обговорено заходи щодо підготовки до відкриття бюро правової 
допомоги та зміни до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Також, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з адвокатами Марина Поліщук взяла участь у семінарі на тему: “Проблемні питання 
оплати послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування 
витрат”, на якому, після засідання керівної ради, аналізували якість прийняття місцевими 
центрами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками до 
них, а також розглядали проблемні питання оформлення розрахунків оплати надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Особливу увагу зосередили на аспектах якісної 
співпраці центрів та адвокатів: дотриманні строків подання адвокатами актів надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та відповідних додатків до них, вимогах щодо 
дооформлення заяв про об'єднання справ, про припинення/скасування дії доручень, 
підготовці  додаткових договорів до контрактів з адвокатами.  

 
[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 
З метою забезпечення консультативно-методичної діяльності центру начальником 

відділу організації безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Мариною 
Поліщук підготовлено інформаційну листівку щодо порядку прийняття та оформлення спадщини. 

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



На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників центру, 
розроблено анкети для працівників центру щодо визначення тематики семінарських занять на 
друге півріччя 2016 року. За результатами анкетування оновлено план проведення навчань з 
працівниками центру на 2016 рік. Протягом ІІ кварталу проведено 3 навчання з працівниками 
центру на теми:  

27 квітня 2016 року щодо додаткового 
вивчення Закону України “Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність”; 

19 травня 2016 року щодо вивчення 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку; 

16 червня 2016 року для вивчення 
Методичних рекомендацій щодо 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги місцевими 
центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

З метою засвоєння навчальної 
програми вищевказаних семінарів, розроблено та проведено тестування працівників центру. 

Крім того, з метою запобігання проявам корупції серед працівників центру, на оперативних 
нарадах проводилась роз'яснювальна робота та 06 травня 2016 року проведено семінарське 
заняття щодо вивчення Закону України “Про запобігання корупції”.  

 
З метою вирішення питання щодо розширення приміщення центру та облаштування 

кабінетів для працівників та кімнат адвокатів, кімнати  конфіденційних побачень адвокатів 
з клієнтами та кімнати доступу клієнтів до електронних сервісів Мін'юсту, 05 квітня 2016 
року директором центру проведено робочу зустріч з начальником Головного управління 
статистики щодо укладення договору оренди на додаткову площу, і 06 червня 2016 року 
директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів робочу зустріч з 
начальником відділення фонду Держмайна України у Хмельницькій області Наталією Андрушко. 
За результатами цих зустрічей було укладено договір оренди приміщення Шепетівського 
місцевого центру. 

 

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: 

4 квітня 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 основних засобів районних управлінь юстиції на 
баланс місцевих центрів  з надання БВПД. За наслідками робочої зустрічі досягнуто повного 
узгодження пропозицій щодо передачі основних засобів на баланс місцевого центру, про що 
складено відповідні акти. 

 

На виконання доручення Міністра юстиції України П. Петренка від 29 квітня 2016 року №6-
32/14 щодо забезпечення бюро правової допомоги приміщеннями: 

06 травня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів 
робочу зустріч з начальником Головного управління статистики у Хмельницькій області 
Людмилою Хамською щодо надання в оренду  приміщення для  розміщення Білогірського бюро 



правової допомоги. Під час зустрічі досягнуто домовленості щодо надання в оренду приміщення 
загальною площею 55 кв.м., для розміщення Білогірського бюро правової допомоги. 23 червня 
2016 року укладено з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 
Хмельницькій області № 1805 договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, 
що належить до державної власності, для розташування Білогірського бюро правової допомоги. 

16 травня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів 
робочу зустріч з начальником управління Державної казначейської служби у Полонському районі 
Наталією Мохнач щодо надання в оренду приміщення для розміщення Полонського бюро 
правової допомоги. Під час зустрічі досягнуто домовленості про надання в оренду приміщення 
загальною площею 62 кв.м., для розміщення Полонського бюро правової допомоги. 

17 травня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів 
робочу зустріч з начальником управління Державної казначейської служби у Ізяславському 
районі Наталією Радіцею  щодо надання в оренду приміщення для розміщення Ізяславського 
бюро правової допомоги. Під час зустрічі досягнуто домовленості про надання в оренду 
приміщення загальною площею 85 кв.м., для розміщення Ізяславського бюро правової 
допомоги. 

01 червня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль провів 
робочу зустріч з начальником комунального підприємства Нетішинської міської ради 
Костянтином Калінським, в процесі якої було укладено договір оренди приміщення для 
розташування Нетішинського бюро правової допомоги. 

16 червня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль відвідав  
відділення Фонду державного майна України у Хмельницькій області де узгодив та подав повний 
пакет документів для укладення договору оренди приміщення для розташування Ізяславського 
бюро правової допомоги. 

30 червня 2016 року підготовлено пакет документів, які передані до відділення  ФДМУ по 
Хмельницькій області для укладення договору оренди приміщення, для розміщення в ньому 
Славутського бюро правової допомоги. 

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

01 квітня 2016 року Шепетівським місцевим центром в газеті “Нетішинський вісник” 
опубліковано статтю “Безоплатна правова допомога”, 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. 

14 квітня 2016 року в газеті “Вісті громади”, яка видається в м. Славута, Шепетівським 
місцевим центром опубліковано оголошення про проведення конкурсу на посади керівників 
Славутського бюро правової допомоги. 

21 квітня 2016 року в газеті “Новий Шлях”, яка видається в м. Полонне, Шепетівським 
місцевим центром опубліковано оголошення про проведення конкурсу на посади керівників 
Полонського бюро правової допомоги. 

06 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль провів зустріч з головним 
редактором газети “Життя і слово”, яка видається у смт. Білогір'я, Наталією Герман, під час якої 
розповів про діяльність системи безоплатної правової допомоги та про відкриття в смт. Білогір'я 
бюро правової допомоги. За наслідками цієї зустрічі 13 травня в газеті “Життя і слово” 
опубліковано інтерв'ю директора центру Володимира Бузиля, в якому висвітлено діяльність  
місцевого центру  та функції новостворюваного в смт. Білогір'я бюро правової допомоги. 



06 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль провів зустріч з головним 
редактором газети “Зоря Надгориння” Сергієм Охремчуком, яка видається у м. Ізяславі. За 
наслідками цієї зустрічі 12 травня в газеті “Зоря Надгориння” опубліковано інтерв'ю  директора 
центру  Володимира Бузиля, в якому висвітлено діяльність  місцевого центру  та функції 
новостворюваного в м. Ізяслав бюро правової допомоги. 

07 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль провів аналогічну зустріч з т.в.о. 
головного редактора щотижневої регіональної газети “Вісті громади”, яка видається у м. Славута, 
Веронікою Чернегою під час якої розповів про діяльність системи безоплатної правової допомоги 
та про відкриття в м. Славута бюро правової допомоги. За наслідками цієї зустрічі 12 травня в 
щотижневій регіональній газеті “Вісті громади” опубліковано інтерв'ю директора центру 
Володимира Бузиля, в якому висвітлено діяльність  місцевого центру  та функції 
новостворюваного в м. Славута бюро правової допомоги. 

20 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль провів зустріч з головним 
редактором Полонської газети “Новий Шлях” Василем Мицем. За наслідками цієї зустрічі 26 
травня в газеті “Новий Шлях” опубліковано інтерв'ю директора центру  Володимира Бузиля, в 
якому висвітлено діяльність системи безоплатної правової допомоги в Україні та Шепетівського 
місцевого центру, а також питання щодо реформування органів юстиції та створення бюро 
правової допомоги. 

27 травня 2016 року директор центру Володимир Бузиль в телеефірі на телеканалі TV7+ в 
програмі “Під прицілом” розповів про діяльність Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

15 червня 2016 року Шепетівським місцевим центром в обласному інформаційно-
аналітичному тижневику “День за Днем” опубліковано статтю “Як отримати свідоцтво про 
народження дитини”, в якій висвітлено процедуру отримання свідоцтва про народження дитини, 
яка народилася на тимчасово окупованій території України. 

16 червня 2016 року в газеті “Нетішинський вісник” опубліковано інтерв'ю директора центру 
під назвою “Замість управління юстиції — бюро правової допомоги”. 

22 червня 2016 року в обласному інформаційно-аналітичному тижневику “День за Днем” та 
на офіційній сторінці редакції «День за Днем» розміщено інтерв'ю директора центру під назвою 
“Права громадян гарантує Конституція”. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було прийнято 278 нових та 91 повторних клієнтів (всього 369 осіб), 
відомості про яких занесено до Блоку І Реєстраційної картки клієнта та зареєстровано відповідні 
звернення, що на 9 осіб більше ніж за минулий квартал цього ж року (360 особи), у тому числі за 
метою звернення: 

1) отримання консультації, роз'яснення – 261 (71%), що на 30 осіб більше ніж в минулому 
звітному періоді (231 клієнт — 64%); 

2) складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів особи в суді 
— 108 (39%), що на 21 особу менше ніж за минулий квартал цього ж року (129 клієнтів — 36%). 

 
Більшість звернень від нових клієнтів надійшло від жінок —  звернень 221 (60%), від чоловіків 

—  звернень 148 (40%). 

Залежно від віку, до центру звернулись особи: від 35 до 60 років — 180 (49%), понад 60 років 
— 111 (30), від 18 до 35 років — 78 (21%). 

В звітному періоді клієнти зверталися з питань: іншого цивільного 87 (24%) права, сімейного 
58 (16%), спадкового 47 (13%), соціального забезпечення 40 (11%), земельного 34 (9%), з інших 
питань 22 (6%), з житлового 20 (5,5%), трудового 18 (5%),  договірного 14 (3,5%), з питань 



виконання судових рішень 11 (2,5%),  адміністративного 11 (2,5%), медичного права 4 (1%) та 
представництва осіб, які мають статус потерпілих у кримінальних провадженнях 3 (1%) 

В результаті перевірки належності особи до вразливої категорії за прийнятими зверненнями, 
підтверджено належність 75 осіб, що на 2 особи більше ніж за минулий квартал, з яких за звітний 
період найбільше звернень було зареєстровано від малозабезпечених осіб 36 (48%), інвалідів 31 
(41%), та ветеранів війни 8 (11%). 

За наслідками розгляду звернень Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги прийнято 75 рішень про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (70% від прийнятих звернень) та 4 рішення про відмову в наданні такої допомоги (3,5% 
від прийнятих звернень). 

Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 

 здійснено 21 виїзд мобільних пунктів, що на 11 виїздів більше ніж за минулий звітний період, 
та забезпечено діяльність 4 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 
що на один більше ніж у І кварталі 2016 року; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 
питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 47 осіб (за І квартал 2016 
звернулось 44 особи),  в тому числі 8 осіб звернулися за отриманням правових консультацій 
та роз´яснень д 

 о дистанційних пунктів доступу до БПД та 39 осіб до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 98 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги, що в порівнянні з минулим звітним періодом на 53 методичні допомоги більше; 

 видано 77 доручень для складання процесуальних документів та представництва інтересів у 
суді, що на 4 доручення більше ніж за І квартал цього ж року; 

 за результатами виданих місцевим центром доручень завершено 52 справи, що на 8 справ 
більше ніж за минулий квартал, 32 з яких завершена з позитивним результатом для клієнта, 
що на 11 справ більше ніж за минулий звітний період, та 2 справи вирішено в позасудовому 
порядку; 

 опрацьовано 220 актів надання БВПД, які були подані адвокатами, що на 27 більше ніж за І 
квартал, з яких 20 Актів повернуто адвокатам на доопрацювання та 23 Акти прийнято 
повторно; 

 розміщено у ЗМІ 31 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, що на 18 матеріалів 
більше ніж за минулий звітний період. 

 
 В.о. директора       Ю. Школьнік 

 


