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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
З метою 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
2016  року  Шепетівським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  (далі  –  Шепетівський  місцевий  центр)  було  здійснено  17
виїздів мобільних консультаційних пунктів, зокрема:

-  здійснено  виїзди  мобільного  пункту  консультування  громадян  до  м.
Славути та Славутського району (31.10.2016 року, 22.11.2016 року та 05.12.2016
року),  м.  Полонного  та  Полонського  району  (05.10.2016  року,  27.10.2016  року,
21.11.2016  року  та  30.11.2016  року),  Ізяславського  району  (27.10.2016  року,
30.11.2016  року  та  26.12.2016  року),  Білогірського  району  (18.10.2016  року,
24.10.2016  року,  21.11.2016  року,  19.12.2016  року),  також  здійснено  3  виїзди
мобільного консультаційного пункту  до  сільських рад  Шепетівського району,  а
саме:  Коськівської  (24.11.2016  року),  Старобейзимської  (29.11.2016  року)  та
Серединецької (21.12.2016 року);

-  забезпечено виїзди мобільних консультаційних пунктів  до:  Ліщанського
будинку-інтернату  для  людей  похилого  віку  та  інвалідів  (27.10.2016  року),
Полонського  будинку-інтернату  для  громадян  похилого  віку  та  інвалідів
(19.10.2016 року), Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого
віку  та  інвалідів  (25.11.2016  року),  Білогірського  будинку-інтернату  для  людей
похилого віку та інвалідів (31.10.2016
року), Ямпільської  спеціалізованої
школи-інтернату  (10.10.2016  року),
Берездівської  спеціальної
загальноосвітньої  школи-інтернату
(12.12.2016  року),  Ізяславської
спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату  І-ІІ  ст.  (07.10.2016  року),
Шепетівської  спеціалізованої  школи
інтернату  І-ІІІ  ступенів  з
поглибленим  вивченням  окремих
предметів (07.12.2016 року),  під час яких із працівниками та мешканцями даних
закладів  проведено зустрічі, поширено інформаційні матеріали про роботу бюро
правової  допомоги  та  порядок  звернення  для  отримання  безоплатної  правової
допомоги.

З  28  вересня  2016  року  за  домовленістю  між  Шепетівським  місцевим
центром  та  Славутською  міською  радою  в  центрі  з  надання  адміністративних
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послуг  функціонує дистанційний консультаційний пункт, де протягом IV кварталу
2016 року було надано первинну правову допомогу 13 громадянам.

05 жовтня та 09 листопада 2016 року в режимі роботи дистанційного пункту
консультування,  що  функціонує  в  Михайлюцькій   сільській  бібліотеці
Шепетівського району, проведено консультування жителів села Михайлючка через
Skype-зв'язок,  під  час  якого  працівниками  центру  надано  консультації  та
роз'яснення 4 громадянам з питань спадкового та земельного законодавства.

01  листопада  та  18  жовтня  2016  року  проведено  Skype-консультування
жителям смт Гриців, під час якого працівниками центру  надано консультації та
роз'яснення  4  громадянам  з  питань  сімейного,  спадкового  та  пенсійного
законодавства.

Під час проведення виїзних прийомів громадян в  IV кварталі 2016 року до
мобільних консультаційних пунктів звернулося  190 громадян, яким було надано
необхідні консультації та роз'яснення.

 З  метою  поширення
інформації  щодо  порядку
отримання  безоплатної  правової
допомоги  серед  населення.
Працівниками  Шепетівського
місцевого  центру  проведено  12
вуличних  інформувань,  а  саме:  в
м.  Славута  (06.10.2016  року,
29.11.2016 року, 06.12.2016 року);
в  м.  Нетішин  (12.10.2016  року,
04.11.2016 року,  09.12.2016 року);  в  м.  Полонне;  в  м.  Ізяслав (18.10.2016 року,
01.11.2016  року,  06.12.2016  року)  та  смт  Білогір'я  (07.10.2016  року,  08.11.2016
року,  09.12.2016  року),  під  час  яких  працівники  центру  та  бюро  розповідали
громадянам  про  їхнє  право  на  отримання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у кримінальних провадженнях, цивільних та адміністративних справах,
роз'яснювали  умови  та  порядок  отримання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та надавали їм друковані матеріали про систему безоплатної вторинної
правової допомоги з адресами розташування центрів з надання БВПД, номерами
телефонів та інформацією про відкриття бюро правової допомоги. 

На  виконання  наказу  Міністерства  юстиції  України  від  17.06.2016  року
№1717/5  «Про  затвердження  пілотного  проекту  у  сфері  державної  реєстрації
громадських  формувань»  протягом  звітного  періоду  Шепетівським  місцевим
центром прийнято та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 12 пакетів документів щодо
державної реєстрації громадських формувань.
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У Шепетівському  місцевому та  в  усіх  бюро правової  допомоги  створено
необхідні  умови  для  доступу  громадян  до  електронних  сервісів  Міністерства
юстиції  України.  За  IV квартал  2016  року  доступ  до  електронних  сервісів
Мін'юсту надано  19 громадянам.

[1.2] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом
між ними

16 грудня 2016 року у Шепетівському місцевому центрі проведено семінар з
адвокатами  на  тему:  «Актуальні  проблеми  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги». 

У семінарі  взяли  участь  11  адвокатів,  директор  Шепетівського  місцевого
центру  Володимир Бузиль і   начальник відділу  організації  надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Марина Поліщук.

Під час  семінару директор центру  Володимир Бузиль розповів  адвокатам
про  спрощення  процедури  укладення  контрактів  з  адвокатами  на  2017  рік  та

оплати  їх  послуг,  а  також  про
можливість  укладення  контрактів
безпосередньо з місцевими центрами,
з якими співпрацює адвокат.

Крім  цього,  він  повідомив  про
впровадження  протягом  2017  року
моделі  офісів  громадського  захисту  в
межах окремих регіонів та акцентував
увагу  на  основних  перевагах  таких
офісів  як  для  адвокатів,  так  і  для
громадян.

Начальник  відділу  організації   надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та роботи з адвокатами Марина Поліщук обговорила з адвокатами стан
виконання  доручень  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
цивільних  та  адміністративних  справах  та  особливості  розрахунку  винагороди
адвокатів  за  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  за  цими
дорученнями.

На завершення семінару його учасники поділилися досвідом адвокатської
практики та обговорили інші питання співпраці між центрами та адвокатами.

На  виконання  завдання  плану  щодо  висвітлення  кращих  практик  роботи
адвокатів,  залучених  до  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  на
сторінці  центру  у  Facebook  27  жовтня  2016  року,  02  листопада  2016  року,  16
грудня 2016 року опубліковано успішні справи щодо відшкодування матеріальної
шкоди внаслідок затоплення квартири, позбавлення батьківських прав колишнього
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чоловіка,  оскарження  рішення  управління  Пенсійного  фонду  України  щодо
призначення пенсії по втраті годувальника. 

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

Для  посилення  правової  спроможності  територіальних  громад
Шепетівським місцевим центром, а саме начальником відділу правопросвітництва
та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, було
розроблено дорожню карту “Доступна безоплатна правова допомога у громаді” на
території обслуговування місцевого центру.

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги
начальниками відділів бюро правової допомоги в районах, на які  поширюється
юрисдикція  Шепетівського  місцевого  центру,   було  здійснено   низку   заходів,
зокрема:

05  жовтня   головний  спеціаліст  відділу  “Полонське  бюро  правової
допомоги”  Оксана  Дорошенко  здійснила  робочу  зустріч  з  працівниками
Понінківської  селищної  ради  Полонського  району,  під  час  якої  вона  розповіла
присутнім про систему безоплатної правової допомоги та порядок її отримання, а
також провела прийом громадян.

07  жовтня головний  спеціаліст  відділу  “Ізяславське бюро  правової
допомоги” Євген Хмиз провів в Ізяславській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІ
ст.  інформаційний семінар із  колективом та  вихованцями школи,  під  час  якого
розповів  присутнім  про  діяльність  системи  безоплатної  правової  допомоги  в
Україні  та  роботу  Ізяславського  бюро,  порядок  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  в  кримінальних,  цивільних  та  адміністративних  справах,  а
також про порядок звернення громадян до бюро.

Під  час  семінару  серед  педагогічних  працівників  та  учнів  навчального
закладу були поширені інформаційні листівки, буклети та пам'ятки, які роз'ясню-
ють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу.

07  жовтня головним  спеціалістом  відділу  “Славутське  бюро  правової
допомоги”  Тетяною  Тертичною
проведено зустріч в  м.  Славута  із
директором    навчально-виховного
комплексу «Спеціалізована школа І-
ІІІ ст., ліцей «Успіх» Інною Зайонц
та педагогічним колективом, в ході
якої  проінформовано  працівників
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школи  про  можливість  реалізації  їхніх  конституційних  прав  на  безоплатну
правову допомогу.

Тетяна Тертична також провела семінар-презентацію з учнівською молоддю.
До уваги учнів 9-х та 10-х класів навчально-виховного комплексу «Спеціалізована
школа І-ІІІ ст., ліцйю «Успіх»  було представлено дві теми: «Роль професії юриста
у правовому житті  суспільства та захисті  прав людини» і «Користуємось своїм
правом на безоплатну правову допомогу».

10  жовтня  заступник  начальника  відділу  “Нетішинське бюро  провової
допомоги”  Тарас  Бондарук  провів  інформаційний  семінар  для  осіб,  які
перебувають на обліку у Нетішинському міському центрі зайнятості на тему “Як
розпочати власний бізнес”, на якому було роз'яснено порядок реєстрації фізичної
особи-підприємця. По завершенню семінару присутнім була доведена інформація
про завдання та функції Нетішинського бюро правової допомоги.

10 жовтня  начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія
Піхотинська  провела  лекцію  для  працівників  Ямпільської  спеціалізованої
загальноосвітньої школи-інтернату, під час якої вона розповіла про роботу бюро
правової допомоги, його завдання і функції.

12 жовтня в.о. начальника відділу  “Ізяславське бюро правової допомоги”
Юлія  Дума  провела  семінар з  учнями  9  класу  навчально-виховного  комплексу
“Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 5 імені О.П. Онищука, гімназія”, під час
якого  вона  розповіла  про  систему  безоплатної  правової  допомоги  та  роботу
відділу  “Ізяславське  бюро  правової  допомоги”. Основним  завданням  семінару
було підвищення рівня правової освіти учнів. Учні та вчителі були ознайомлені зі
змінами у законодавстві.

18  жовтня  директор  центру  Володимир  Бузиль  спільно  із  заступником
директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  у  Хмельницькій  області  Оленою  Варфоломєєвою  та  начальником
Ізяславського  бюро  правової  допомоги  Юлією  Думою  провели  зустріч  із
засудженими, які відбувають покарання у виправній колонії № 58.

На семінарі Володимир Бузиль розповів про права засуджених, зокрема про
порядок  звернення  до  Шепетівського  місцевого  центру  з  питань
адміністративного та цивільного законодавства. 

По завершенню заходу для керівництва колонії передано зразки відповідних
заяв та інформаційні матеріали про надання безоплатної правової допомоги.

18 жовтня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія
Піхотинська  провела робочу зустріч у Юровецькій ЗОШ І-ІІІ ст.  Білогірського
району,  під  час  якої  розповіла  про  діяльність  бюро  та  можливості  захисту
порушених прав громадян.

18 жовтня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія
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Піхотинська провела виїзний прийом громадян в Юровецькій сільській раді, під
час  якого  надано  первинну  правову  допомогу  п'ятьом  жителям  місцевої
територіальної громади.

19  жовтня  заступник  начальника  відділу  “Нетішинське бюро  правової
допомоги” Тарас Бондарук зустрівся з учнями НВК №3.Тема бесіди: ''Юридична
відповідальність, її види, ознаки та підстави виникнення”.

19  жовтня  головний  спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро  правової
допомоги» Євген Хмиз провів семінар для учасників бойових дій, які перебувають
на  обліку  у  Ізяславському  районному  центрі  зайнятості,  на  якому  розповів
присутнім про особливості статусу «учасник бойових дій», права та пільги, які
передбачає цей статус, проблеми та шляхи реалізації  прав та інтересів учасників
бойових дій.

19  жовтня начальник  відділу  “Полонське  бюро  правової  допомоги”
Михайло Загоруйко провів інформаційний семінар з працівниками Полонського
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, під час якого розповів
працівникам  про  систему  безоплатної  правової  допомоги,  порядок  отримання
такої  допомоги  та  проінформував  працівників  інтернату  про  види  юридичних
послуг, які надає Полонське бюро правової допомоги.

24  жовтня  начальник  відділу  “Славутське  бюро правової  допомоги”
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі для осіб, які звернулися до
Славутського міськрайонного центру зайнятості у пошуку роботи. Присутнім на
семінарі  була  доведена  інформація  про  безоплатну  правову  допомогу,  порядок
такої  правової  допомоги,  доступ  до  он-лайн  сервісів  Міністерства  юстиції
України. 

24 жовтня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія
Піхотинська провела виїзний прийом громадян  у Денисівській  сільській раді, під
час якого було надано первинну правову допомогу дев’ятьом громадянам.

25  жовтня начальник  відділу  “Славутське  бюро правової  допомоги”
Любов Китюшко-Шатковська взяла участь у нараді  з соціальними робітниками
Славутського територіального центру соціального обслуговування. Під час наради
соціальним робітникам доведено інформацію про безоплатну правову допомогу
категорій  громадян,  які  мають  право  на  отримання  такої  допомоги,
проінформовано про доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України.

25  жовтня  головний  спеціаліст
відділу  «Білогірське бюро  правової
допомоги»  Тетяна  Бульбах  провела
урок-лекцію  для  учнів  10-11  класів
Гулівецької  сільської  школи  на  тему:
«Відповідальність  неповнолітніх»,  під
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час якої учнів ознайомлено із  основними нормами законодавства про цивільну,
адміністративну та кримінальну відповідальність.

25  жовтня головний  спеціаліст  відділу  “Полонське  бюро  правової
допомоги”  Оксана  Дорошенко  провела  інформаційний  семінар  для  колективу
Полонського професійного аграрного ліцею №35, під час якого вона розповіла про
новостворене  Полонське  бюро  правової  допомоги,  яке  надає  широкий  спектр
юридичних послуг.

27  жовтня головний  спеціаліст  відділу  «Білогірське бюро  правової
допомоги»  Тетяна  Бульбах  з  метою  надання  фахових  консультацій  з  правових
питань провела зустріч-навчання із працівниками ТОВ НВА «Перлина Поділля»
на тему: «Правове регулювання ненормованого робочого дня». Крім цього, вона
розповіла присутнім про можливість отримання безоплатної правової допомоги.

27 жовтня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”
Юлія Дума здійснила виїзний прийом громадян у с. Ліщани Ізяславського району,
під час якого  надано первинну правову допомогу сімом громадянам.

27 жовтня в.о. начальника відділу “Ізяславське  бюро правової допомоги”
Юлія Дума  провела виїзний прийом громадян у Ліщанському будинку-інтернаті
для  людей похилого  віку  та  інвалідів,  під  час  якого  надано  первинну правову
допомогу чотирьом громадянам.

27  жовтня начальник  відділу  “Полонське бюро  правової  допомоги”
Михайло  Загоруйко  провів  виїзний  прийом  громадян  у  Великокаленицькій
сільській раді, під час якого було надано первинну допомогу п’ятьом громадянам.

31  жовтня начальник  відділу  “Славутське  бюро  правової  допомоги”
Любов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян в с. Бачманівка
Славутського району, під час якого  надано первинну правову допомогу шістьом
громадянам.

31 жовтня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія
Піхотинська  провела  виїзний  прийом  у  Білогірському  будинку-інтернаті  для
людей  похилого  віку  та  інвалідів.  За  правовою  консультацією  звернулося  2
людини. 

07  листопада головний  спеціаліст  відділу  “Славутське  бюро правової
допомоги” Тетяна Тертична взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають на
обліку в Славутському міськрайонному центрі зайнятості. На семінарі присутнім
розповіли про завдання та функції Славутського бюро правової допомоги. Крім
цього,  керівництву  центру  передали  плакат  та  інформаційні  матеріали  для
розміщення в приміщенні центру.
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11  листопада начальник
відділу «Білогірське бюро правової
допомоги»  Юлія  Піхотинська
провела  бесіду  з  учнями  7
гімназійного  класу  Білогірського
НВК  “Середня  загальноосвітня
школа I-III ступенів ім. І.Ткачука” на
тему:  «Права  дитини,  цивільна
правоздатність  та  цивільна
дієздатність  малолітніх  та
неповнолітніх дітей».

21 листопада   начальник відділу “Білогірське бюро правової  допомоги”
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Ставищанській   сільській
раді, під час якого було надано первинну правову допомогу шістьом громадянам.

21  листопада начальник  відділу  “Полонське бюро  правової  допомоги”
Михайло  Загоруйко  провів  виїзний  прийом  громадян  у  Новоселицькій
сільській  раді, під час якого було надано первинну допомогу трьом громадянам.

22  листопада головний  спеціаліст  відділу  “Славутське бюро  правової
допомоги”  Тетяна Тертична провела виїзний прийом громадян у селі  Берездів
Славутського  району,  під  час  якого  надано  первинну  правову  допомогу
двадцятьом  громадянам.

22 листопада  начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»
Юлія  Піхотинська взяла участь у семінарі  з правових питань, організованому
Білогірським районним центром зайнятості для осіб, які перебувають на обліку у
центрі  зайнятості,  під  час  якого  проінформувала  присутніх  про  безоплатну
правову допомогу категорій осіб, які мають право на отримання такої допомоги,
та  про основні  завдання  відділу «Білогірське  бюро правової   допомоги».  Крім
цього,  Юлія  Піхотинська  провела з  присутніми семінар–тренінг  «Як захистити
своє право на працю». 

24  листопада  начальник  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Святославом Футій провів виїзний прийом громадян у Коськівській  сільській
раді, під час якого надано первинну правову допомогу трьом громадянам. 

24  листопада головний  спеціаліст  відділу  “Славутське бюро  правової
допомоги” Тетяна Тертична провела зустріч  з  колективом ЗОШ І-ІІІ  ст.  №1 м.
Славути, під час якої розповіла про забезпечення доступу громадян до безоплатної
правової допомоги.

28 листопада головний спеціаліст «Полонського бюро правової допомоги»
Оксана Дорошенко провела семінар в Полонському районному центрі зайнятості
для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, під час якого розповіла
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порядок  доступу  громадян  до  безоплатної  правової  допомоги   зокрема,  про
правові послуги, які надає Полонське бюро правової допомоги. 

29  листопада заступник
начальника  відділу  “Нетішинське
бюро  правової  допомоги”  Тарас
Бондарук провів семінар для осіб,
які  перебувають  на  обліку  в
Нетішинському  міському  центрі
зайнятості  на  тему:  “Офіційне
працевлаштування  -  захист
працівника”. Після закінчення семінару, на якому були присутні учасники бойових
дій, для них роз'яснили права та гарантії соціального захисту відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту». 

29  листопада  начальник  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Святослав Футій провів виїзний прийом громадян в Старобейзимській сільській
раді, під час якого надано первинну правову допомогу двом громадянам. 

З0  листопада в.о.  начальника  відділу  “Ізяславське бюро  правової
допомоги”  Юлія  Дума  здійснила  виїзний  прийом  громадян  у  с.  Кунів
Ізяславського  району,  під  час  якого   надано  первинну  правову  допомогу  9
громадянам.

30  листопада  начальник  відділу  “Полонське  бюро  правової  допомоги”
Михайло  Загоруйко  провів  виїзний  прийом  громадян  у  Прислуцькій
сільській  раді,  під  час  якого  було  надано  первинну  правову  допомогу трьом
громадянам. 

1 грудня  головним спеціалістом «Полонського бюро правової допомоги»
Оксаною Дорошенко був здійснений прийом громадян в Полонському районному
центрі зайнятості населення.

5 грудня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової допомо-
ги»  Євген Хмиз провів семінар з  учнями та  працівниками Ізяславської  спеці-
альної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів , головний спеціаліст роз-
повів  про  походження  щорічної  традиції  відзначати  тиждень  права,  історію
прийняття Загальної декларації прав людини, перелік основоположних прав люди-
ни, передбачених даною Декларацією, та порядок захисту цих прав. 

05 грудня  начальник відділу  “Славутське бюро правової допомоги”  Лю-
бов Китюшко-Шатковська провела виїзний прийом громадян у Варварівській сі-
льській раді, під час якого надано первинну правову допомогу п'ятьом громадя-
нам. 

05 грудня  начальником відділу «Білогірського бюро правової допомоги»
Юлією Піхотинською проведено в рамках засідання клубу «Юність і закон» Біло-



12

гірської центральної районної бібліотеки тренінг «Права дитини» за участю учнів
7 класу.

07  грудня начальник  відділу  “Полонське  бюро  правової  допомоги”
Михайло Загоруйко організував та провів екскурсію в Полонському бюро правової
допомоги для учнів Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, з метою ознайомлення учнів з
роботою бюро. 

13 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допомо-
ги” Тетяна Тертична взяла участь у семінарі для осіб передпенсійного віку, які
звернулися в Славутський міськрайонний центр зайнятості у пошуку роботи. На
семінарі присутнім була доведена інформація щодо надання безоплатної первин-
ної  та  вторинної  правової  допомоги,  проінформовано  про  доступ  до  он-лайн
сервісів Міністерства юстиції України.

16  грудня  головний  спеціаліст  відділу  «Білогірське бюро  правової
допомоги»  Тетяна
Бульбах.  З  метою
розширення  доступу  до
безоплатної  правової
допомоги  та  надання
фахових  консультацій  з
правових  питань,  які
виникають  у
населення, провела
зустріч-бесіду  із
працівниками  Карасихівської  загальноосвітньої  школи.  У  ході  зустрічі  за
юридичною  консультацією  звернулося  троє  громадян.  Питання,  із  якими
зверталися  працівники  ЗОШ,  стосувалася  процедури  отримання  у  власність
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, спадкового
законодавства та порядку призначення субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг.

21  грудня  начальником  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Святославом  Футієм проведено  виїзний  прийом  громадян  у  Серединецькій
сільській раді, під час якого надано первинну правову допомогу 5 громадянам. 

26  грудня  головний  спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро  правової
допомоги» Євген  Хмиз з метою надання правової допомоги жителям,  здійснив
прийом  громадян  в  Плужненській  сільській  раді  та  надано  первинну  правову
допомогу 10 громадянам.

26  грудня  головний  спеціаліст  відділу  «Ізяславське бюро  правової
допомоги» Євген Хмиз з метою надання правової допомоги жителям,  здійснив
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прийом  громадян  в  М'якотівській  сільській  раді,  надано  первинну  правову
допомогу 10 громадянам.

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 та укладено відповідні меморандуми, а саме:

6 жовтня в Нетішинському бюро правової
допомоги відбулася зустріч у форматі круглого
столу  з  провідними  юристами  міста.  Метою
зібрання  було  налагодження  комунікації  з
адвокатами, юристами, працівниками поліції та
іншими  органами  для  вирішення  питань,  з
якими до бюро звертаються жителі міста.

24 жовтня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”
Юлія Дума провела семінар для працівників Ізяславського відділення Білогірсько-
го  об’єднаного управління Пенсійного фонду,  під  час  якого  розповіла  про дія-
льність системи безоплатної правової допомоги в Україні та роботу Ізяславського
бюро, порядок надання безоплатної правової допомоги.

25 жовтня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов
Китюшко-Шатковська  взяла  участь  у  нараді,  яка  проводилася  з  соціальними
робітниками Славутського  територіального  центру  соціального  обслуговування.
Під  час  наради  соціальним  робітникам  доведено  інформацію  про  безоплатну
правову  допомогу  категорії  громадян,  які  мають  право  на  отримання  такої
допомоги, проінформовано про доступ до он-лайн сервісів Міністерства юстиції
України.

15 листопада в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомо-
ги»  Юлія Дума провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Службі у
справах дітей районної державної адміністрації. Присутнім доведено інформацію
про діяльність системи безоплатної правової допомоги в Україні та Ізяславського
бюро, про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, категорії
осіб,  яким надається така допомога,  та порядок їх звернення до бюро правової
допомоги.

21  листопада  начальник  відділу  “Славутське бюро  правової  допомоги”
Любов  Китюшко-Шатковська  взяла  участь  у  семінарі  з  працівниками
Славутського  районного  територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг). На семінарі працівникам була доведена інформація
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про  безоплатну  правову  допомогу,  порядок  надання  первинної  та  вторинної
правової допомоги, доступ до он-лайн сервісів Міністерства Юстиції України.

23 листопада в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомо-
ги”   Юлія  Дума  з  робочим  візитом  відвідала  управління  соціального  захисту
населення  Ізяславської  райдержадміністрації,  а  також  провела  зустріч  із
соціальними працівниками. Метою зустрічі  було донесення інформації про дія-
льність  Ізяславського  бюро  правової  допомоги,  порядок  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах,  категорії
осіб, яким надається така допомога, а також про порядок звернення громадян до
місцевого та регіонального центрів.

30 листопада начальником відділу "Нетішинське бюро правової допомоги"
Світланою Бащук проведено круглий стіл з юрисконсультами на тему: ''Звернення
громадян: види та терміни їх розгляду". На зустрічі були присутні юрисконсульти
від  управління  Пенсійного  фонду  України  в  м.  Нетішин,  Бюро  технічної
інвентаризації, управління соціального захисту міськвиконкому, а також адвокат
Процик В.В. 

30 листопада  заступник начальника відділу “Нетішинське бюро правової
допомоги” Тарас Бондарук провів семінар із працівниками управління Пенсійного
фонду України в м.Нетішин. На семінарі обговорювалися питання, що стосуються
соціального захисту потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та учасників АТО .

07 грудня начальник відділу “Славутське бюро правової допомоги” Любов
Китюшко-Шатковська взяла участь у семінарі, який проводився з працівниками
управління  соціального  захисту  населення  Славутської  районної  державної
адміністрації. Під час семінару працівникам управління розповіли про безоплатну
правову  допомогу,  категорії  громадян,  які  мають  право  на  отримання  такої
допомоги.

07 грудня   начальником відділу "Нетішинське бюро правової допомоги"
Світланою Бащук проведено  круглий стіл  з  працівниками управління  праці  та
соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на
тему: “Проблеми сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах”.

07  грудня  начальником  відділу  "Нетішинське бюро  правової  допомоги"
Світланою Бащук проведено семінар з працівниками Нетішинського міського від-
ділу державної виконавчої служби на тему: “Новели ЗУ “Про виконавче провадже-
ння”.

09 грудня в.о.начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги»
Юлія Дума провела інформаційний семінар з особами, які перебувають на обліку
в Ізяславській територіальній первинній організації УТОС, під час якого розповіла
присутнім про порядок отримання безоплатної правової допомоги.
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[1.4] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД
На  виконання  Плану  надання  безоплатної  правової  допомоги  у

Хмельницькій  області  щодо  необхідності  надання  Координаційному  центру  з
надання правової допомоги актуальних, достовірних статистичних даних про стан
надання  в  Україні  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  30.09.2016  року  №  03-10/589,
01.11.2016 року №03-10/762, 01.12.2016 року № 03-10/910.

З  метою  поширення  кращих  практик  адвокатів  щодо  успішного  захисту
Шепетівським місцевим центром направлено до Регіонального центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Хмельницькій  області  хроніки
успішних справ за дорученнями, виданими центром 06.10.2016 року № 03-07/611,
08.11.2016 року № 03-07/792, 09.12.2016 року №03-07/945.

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності системи безоплатної
вторинної  правової  допомоги,  запобігання  та  протидії  корупції  Шепетівським
місцевим центром  забезпечено щотижневе направлення до Регіонального центру
з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Хмельницькій  області
оперативної інформації щодо видання доручень, 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 їхніх  прав,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на
окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також в
південно-східних областях України. 

18 жовтня директор Шепетівського місцевого центру спільно з заступником
директора   Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Хмельницькій області Оленою Варфоломєєвою відвідали з робочим
візитом Ізяславське бюро правової допомоги і ознайомились з його роботою та
провели нараду з працівниками бюро.

На нараді було акцентовано увагу працівників бюро на недоліках в роботі,
зокрема  щодо заповнення  реєстраційних карток  клієнтів,  оформлення звернень
щодо  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  надано  практичні
поради щодо організації роботи бюро і уникнення помилок в роботі.
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20  жовтня директор  місцевого
центру  Володимир  Бузиль  спільно  з
заступником  директора  Регіонального
центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  у  Хмельницькій
області Оленою Варфоломєєвою провели
робочу  зустріч  з  начальником
Шепетівської  виправної  колонії  №98
Миколою  Мазанюком  та  його  першим
заступником Ігорем Михальчуком, під час
якої обговорили питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги
особам, які відбувають покарання в колонії.

02  листопада директор  місцевого  центру  Володимир  Бузиль  за  участю
начальника  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та  підвищення
кваліфікації  адвокатів  регіонального  центру  Сергія  Дрелінського  провів
навчальний семінар та нараду з працівниками Шепетівського місцевого центру та
підпорядкованих йому бюро правової допомоги.

На нараді обговорено практичні результати роботи бюро правової допомоги
за вересень та жовтень та завдання до кінця 2016 року.

На навчальному семінарі розглянуто типові недоліки і проблемні питання в
роботі бюро та шляхи їх вирішення. 

Учасникам  семінару  надано  практичні  поради  щодо  організації  роботи
бюро, консультування клієнтів та забезпечення їм доступу до електронних сервісів
Мін'юсту, здійснення правопросвітницької роботи.

11 листопада директор місцевого центру Володимир Бузиль та начальники
відділів  місцевого  центру   взяли  участь  у  робочій  зустрічі  із  заступником
директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  у  Хмельницькій  області  Оленою  Варфоломєєвою,  головним
бухгалтером  Наталією  Хомич,  заступником  начальника  відділу  організаційної
роботи,  юридичного  забезпечення  діяльності  та  інформації  Ольгою Чорною та
головним спеціалістом відділу  підтримки та  розвитку  інфраструктури Андрієм
Павлощуком.

В процесі робочої зустрічі проаналізовано організаційну та кадрову роботу
місцевого центру, видання наказів, ведення діловодства та бухгалтерського обліку,
здійснення матеріально-технічного забезпечення.

Крім цього, під час робочої зустрічі обговорено проблемні питання в роботі
Шепетівського місцевого центру, а також надано його працівникам методичну та
практичну допомогу у вирішенні зазначених питань.

02 грудня директор місцевого центру Володимир Бузиль провів навчальний
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семінар з працівниками центру та бюро правової допомоги щодо виконання плану
заходів в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

З  працівниками  бюро  правової  допомоги  обговорено,  зокрема,  питання
щодо організації в містах та районах семінарів, круглих столів, зустрічей та інших
правопросвітницьких  заходів  у  трудових  колективах,  навчальних  закладах  та
закладах культури.

Крім цього, на нараді підбито підсумки діяльності бюро правової допомоги
за перших три місяці роботи, після чого  проведено навчальний семінар з питань
представництва інтересів громадян працівниками бюро правової допомоги в суді
та інших органах.

06-08  грудня  директор  центру  Володимир  Бузиль  взяв  участь  у  робочій
зустрічі  керівного складу системи безоплатної  правової допомоги в м. Києві,  в
процесі якої здійснено напрацювання ідей та пропозицій щодо функціонування та
подальшого розвитку системи БПД для врахування їх під час підготовки планів
заходів на 2017 рік та в середньостроковій перспективі.

12 грудня директор центру Володимир Бузиль у режимі скайп-зв'язку  взяв
участь у нараді директорів регіонального та місцевих центрів з питань планування
діяльності  центрів на 2017 рік,  розроблення відповідних заходів та визначення
джерел їх фінансування.

[1.5]  Розвиток інституційної  спроможності,  ресурсів  місцевого  центру
для виконання його функцій

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 14.11.2016
року №49-АГ, утворено робочу групу для підготовки правових консультацій.

Робочою групою, з урахуванням положень зазначеного наказу, розроблено
консультації  та  здійснено  інформаційне  наповнення  “WikiLegalAid”  за  таким
переліком питань:

- “Ввезення та оподаткування медичного обладнання”;
- “Порядок державної реєстрації народження фізичних осіб”;
- “Порядок реєстрації народження громадян України за кордоном”;
- “Порядок проведення атестації працівників”;
- “Виділення майнового паю в натурі та визначення права власності на таке

майно”.
Для забезпечення онлайн-консультацій та функціонування постійних рубрик

у ЗМІ, Шепетівським місцевим центром на постійній основі здійснюється надання
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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 2016 року центром було надано 3 онлайн-консультації та зареєстровано
в Журналі реєстру консультацій, наданих в телефонному режимі та за допомогою
скайп-зв'язку, 10 консультацій по телефону та 4 — за допомогою скайп-зв'язку: 2 в
Михайлюцькій сільській бібліотеці (5 жовтня 2016 року; 09 листопада) та 2 в смт
Гриців (18 жовтня 2016 року; 01 листопада 2016 року).

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

31 жовтня 2016 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з
суб'єктами  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  Юлія  Школьнік
провела  семінар  на  тему  “Вивчення  колективного  договору  Шепетівського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги”.

22 листопада 2016 року начальник відділу організації надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  адвокатами  Марина  Поліщук
ознайомила працівників центру з темою: “Додаткове - вивчення Закону України
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

25  листопада  начальник  відділу  правопросвітництва  та  взаємодії  з
суб'єктами  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  Юлія  Школьнік
взяла участь у тренінгу  для інтеграторів місцевих центрів на базі Регіонального
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Хмельницькій

області ,  під час якого  обговорили знання й
навички, отримані на тренінгу в Києві,
успішний досвід колег з інших регіонів
та  можливості  впровадження  його  у
роботі місцевих центрів Хмельниччини.

На  завершення  зустрічі
інтегратори  місцевих  центрів  разом  із
заступником  начальника  відділу
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організаційної  роботи,  юридичного  забезпечення  діяльності  та  інформації
регіонального  центру  Ольгою  Чорною  підбили  підсумки  своєї  діяльності
упродовж  року  та  обговорили  низку  питань,  які  стосуються  роботи  над
програмами надання  безоплатної  правової  допомоги,  їх  реалізації,  формування
звітної інформації тощо.

13 грудня  головний бухгалтер Шепетівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Сташук взяла участь у семінарі-
нараді  на  базі  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Хмельницькій області. 

Під  час  даного  заходу  фахівці  обговорили  нововведення  у  системі,  які
впроваджуються з нового року, робочі  питання, обмінялися досвідом та своїми
напрацюваннями.  Головний  бухгалтер  регіонального  центру  Наталія  Хомич
пояснила окремі аспекти роботи у програмі 1С:Бухгалтерія. 

14 грудня 2016 року директор Шепетівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової  допомоги Володимир Бузиль провів семінар на
тему:  “Додаткове  вивчення  Закону  України  “Про  звернення  громадян”  та
Інструкції  з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах  державної  влади,
місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян,  на  підприємствах,  установах,
організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.

З метою запобігання проявам корупції, директор центру Володимир Бузиль
10.10.2016  року  та  02.12.2016  року  провів  роз'яснювальну  роботу  серед
працівників  Шепетівського  місцевого  центру  щодо  уникнення  корупційних
ризиків у роботі.

27 грудня керівники всіх бюро правової допомоги Хмельницької області ( у
тому числі відділів “Бюро правової допомоги” Шепетівського місцевого центру)
взяли  участь  у  тренінгу:  “Посилення  правових  можливостей  учасників  АТО:
надання БПД, психологічної  допомоги,  спільні зустрічі  з  ОМС щодо інтеграції
учасників АТО”, який проводився на базі ГО “Подільська правова ліга”.

[1.6] Взаємодія із засобами масової інформації
З  метою  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД

Шепетівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма засобами
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масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території,
що обслуговує Шепетівський місцевий центр.

Протягом ІV кварталу  2016  року  працівниками центру  та  бюро правової
допомоги здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в засобах
масової інформації, а саме:

10  жовтня  в  газеті  “Пост  громадського  контролю”  №9  (93)  була
опублікована інформація про роботу Нетішинського бюро правової допомоги.

13  жовтня  на сторінках  обласного  інформаційно-аналітичного  тижневика
“Партнер”  м.  Ізяслав  розміщено інформацію про он-лайн сервіси  Міністерства
юстиції  України та порядок користування ними у Ізяславському бюро правової
допомоги. 

13  жовтня  в  газеті  “Вісті  громади”  №41  опубліковано  оголошення  про
графік роботи та послуги, які  надають працівники Славутського бюро правової
допомоги.

19  жовтня в  обласному  інформаційно-аналітичному  тижневику  “День  за
Днем” (м. Шепетівка) опубліковано статтю «Як отримати матеріальне та моральне
відшкодування  від  недобросовісних  сусідів?»,  в  якій  роз'яснено  порядок
застосування  чинного  законодавства  у  разі  затоплення  квартири  та  наведено
приклади  успішного  вирішення  спорів  у  судовому  порядку  за  допомогою
адвокатів,  призначених Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

14 жовтня в  газеті  “Життя  і  слово”,  яка  видається  у  смт  Білогір'я,
опубліковано інтерв'ю начальника Білогірського бюро правової допомоги на тему:
“Де отримати правову допомогу?”.

20  жовтня  в  газеті  “Вісті  громади”,  яка  видається  в  м.  Славута,
опубліковано оголошення про графік роботи та послуги, які надають працівники
Славутського бюро правової допомоги.

20  жовтня в  Славутській  газеті  “Вісті  громади”  опубліковано  графік
проведення посадовими особами Головного територіального  управління юстиції
у Хмельницькій області консультування населення у бюро правової допомоги у IV
кварталі 2016 року.

27  жовтня  в  газеті  “Трудівник  Полісся”,  яка  видається  в  м.  Славута,
опубліковано графік проведення посадовими особами Головного територіального
управління  юстиції  у  Хмельницькій  області  консультування  населення  у  бюро
правової допомоги у IV кварталі 2016 року.

27  жовтня  в  Славутській  газеті  “Трудівник  Полісся”  опубліковано
оголошення  про  графік  роботи  та  послуги,  які  надають  працівники  в
Славутському бюро правової допомоги.

10 листопада  в Славутській газеті  “Вісті  громади” опубліковано інтерв'ю
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головного  спеціаліста  відділу  “Славутське  бюро  правової  допомоги”  Тетяни
Тертичної  на тему: “Безоплатна правова допомога: питання та відповіді”.

10  листопада  в  газеті  “Вісті  громади”,  яка  видається  в  м.  Славута,
опубліковано  статтю Славутського бюро правової  допомоги  на  тему:  “Он-лайн
отримання довідок та витягів з державних реєстрів Міністерства юстиції України
стало більш доступним”.

16 листопада в обласному інформаційно-аналітичному тижневику “День за
Днем” Шепетівським місцевим центром опубліковано статтю на тему: “Он-лайн
отримання довідок та витягів з державних реєстрів Міністерства юстиції України
стало більш доступним”. 

16  листопада  на  офіційному  сайті  Ізяславської  райдержадміністрації
розміщено статтю Ізяславського бюро правової допомоги на тему: «Учасники АТО
звільняються від сплати земельного податку». 

17 листопада  в  газеті  “Трудівник Полісся”,  яка видається в м.  Славута,
опубліковано інформацію про роботу Славутського бюро правової допомоги.

17  листопада  в  газеті  “Вісті  громади”,  яка  видається  в  м.  Славута,
опубліковано інтерв'ю головного спеціаліста відділу “Славутське бюро правової
допомоги” Тетяни Тертичної  на тему: “Безоплатна правова допомога: питання та
відповіді”.

25  листопада  Білогірським  бюро  правової  допомоги  підготовлено  та
опубліковано в газеті “Життя і слово”, яка видається в смт Білогір'я, статтю на
тему: “Чи можна забрати свій пай в аграрія?”, в якій описано порядок розірвання
договору оренди землі.

25  листопада  Білогірським  бюро  правової  допомоги  підготовлено  та
опубліковано в газеті “Життя і слово”, яка видається в смт Білогір'я, статтю на
тему: “Он-лайн отримання довідок та витягів з державних реєстрів Міністерства
юстиції України стало більш доступним”.

28 листопада в приміщенні Нетішинської студії телебачення "Лотел-СКТБ"
здійснено  запис  виступу  заступника  начальника  відділу  “Нетішинське  бюро
правової  допомоги”  Тараса  Бондарука  на  тему:  "Про  доступ  до  електронних
сервісів Мін'юсту".  Трансляція вказаного інформаційного випуску відбувалася з
01 по 04 грудня 2016 року.

01  грудня в  газеті  “Зоря  Надгориння”,  яка  видається  в  м.  Ізяслав,
опубліковано  інтерв'ю  в.о.  начальника  відділу  “Ізяславське  бюро  правової
допомоги” Юлії Думи на тему: “Всеукраїнський тиждень права”, в якому йдеться
про заходи, присвячені проведенню Всеукраїнського тижня права в Ізяславі.

01  грудня на  офіційному  сайті  Нетішинської  міської  ради  розміщено
інформацію  про  роботу  Нетішинського  бюро  правової  допомоги  та  статтю
Нетішинського бюро на тему: “Загальні правила спадкування”.
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05  грудня  начальником  відділу  “Білогірське  бюро  правової  допомоги”
Юлією  Піхотинською  на  офіційних  сайтах  Білогірської  районної  державної
адміністрації  та  Білогірської  районної  ради  розміщено  статтю  на  тему:
“Порушуєте трудове законодавство? Платіть штраф у підвищеному розмірі”.

06 грудня  начальником відділу “Нетішинського бюро правової допомоги”
Світланою  Бащук  на  офіційному  сайті  Нетішинської  міської  ради  розміщено
статтю Нетішинського бюро правової  допомоги  на  тему:  “Безоплатна  передача
земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності”.

07  грудня на  офіційному  сайті  Славутської  районної  державної
адміністрації розміщено статтю на тему: “Онлайн отримання довідок та витягів з
державних реєстрів Міністерства юстиції України стало більш доступним”, графік
проведення посадовими особами Головного територіального  управління юстиції
у Хмельницькій області консультування населення у бюро правової допомоги  та
інтерв'ю  головного  спеціаліста  відділу  “Славутське  бюро  правової  допомоги”
Тетяни Тертичної на тему: “Безоплатна правова допомога: питання та відповіді”.

08 грудня  Шепетівським місцевим центром підготовлено та розміщено на
офіційному сайті м. Шепетівка статтю на тему: “Онлайн отримання довідок та
витягів  з  державних  реєстрів  Міністерства  юстиції  України  стало  більш
доступним”.

08  грудня  на  офіційних  сайтах  Славутської  міської  ради  та  Славутської
районної  державної  адміністрації  розміщено  інтерв'ю  головного  спеціаліста
відділу “Славутське бюро правової  допомоги” Тетяни Тертичної   на тему:  “Як
реалізувати своє право на безоплатну вторинну правову допомогу”.

08 грудня Шепетівським місцевим центром підготовлено та опубліковано на
офіційному  сайті  м.  Шепетівка  статтю  на  тему:  “Уже  півтора  року  надаємо
правову допомогу”.

08  грудня  за  матеріалами  Ізяславського  бюро  правової  допомоги на
офіційному  сайті  Ізяславської  районної  державної  адміністрації  розміщено
інформацію  про  ознайомчу  екскурсію  старшокласників  міста  Ізяслав,  яка
відбулася в бюро правової допомоги.

08 грудня в газеті “Вісті громади”, яка видається в м. Славута, опубліковано
інтерв'ю  головного  спеціаліста  відділу  “Славутське  бюро  правової  допомоги”
Тетяни Тертичної на тему: “Європейський суд з прав людини стоїть на захисті
порушених прав громадян”.

08  грудня  начальником  відділу  “Полонське  бюро  правової  допомоги”
Михайлом  Загоруйком  підготовлено  та  розміщено в  газеті  «Новий  шлях»,  яка
видається в м. Полонне, статтю на тему: “Реалізація та захист прав людини”, в
якій йдеться про захист прав учасників АТО, членів їхніх сімей та внутрішньо
переміщених осіб.
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15  грудня  головним  спеціалістом  відділу  “Ізяславське  бюро  правової
допомоги”  Євгеном  Хмизом  підготовлено  та  розміщено  в  газеті  “Зоря
Надгориння”,  яка  видається  в  м.  Ізяслав,  інформацію,  присвячену  проведенню
Тижня правового виховання в Ізяславській ЗОШ І-ІІ.

16 грудня Білогірським  бюро  правової  допомоги  підготовлено  та
опубліковано в газеті “Життя і слово”, яка видається в смт. Білогір'я, статтю на
тему: “Користуватися правами — жити комфортно”. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року місцевим центром з надання

БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними
підрозділами,  було зареєстровано  1854 звернення клієнтів,  що майже у 5 разів
більше  ніж  за  аналогічний  період  минулого  року  (283  звернення)  та  на  1031
звернення  більше  ніж  за  минулий  квартал, 1659  особам  було  надано  правову
консультацію, 195 із них написали письмову заяву про надання БВПД, що майже у
2 рази більше ніж за 4 квартал 2015 року та на 44 заяви більше ніж за попередній
квартал.

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 204
рішення про надання БВПД, що на 117 рішень більше ніж за минулий квартал, та
надано  110  доручень  адвокатам та  96  - штатним працівникам (представництво
клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних  документів).  По  3 письмових
зверненнях було надано відмову у наданні БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів

№ 
з/п

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстро

ва-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

454 339 115 0

2 Відділ  «Білогірське
бюро  правової
допомоги»

365 356 9 0

3 Відділ  «Ізяславське
бюро  правової
допомоги»

318 307 11 0

4 Відділ 179 150 29 0
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«Нетішинське  бюро
правової допомоги»

5 Відділ  «Полонське
бюро  правової
допомоги»

222 200 22 0

6 Відділ  «Славутське
бюро  правової
допомоги»

316 307 9 0

Разом по МЦ 1854 1659 195 0
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з таких питань: соціального

забезпечення - 377 (20,33%), іншого цивільного - 306 (16,50%) права,  спадкового -
209  (11,27%), сімейного -  191 (10,30%), договірного -  172 (9,28%), земельного -
154 (8,31%), з інших питань -  118 (6,36%), трудового -  108   (5,83%), житлового
-105 (5,66%) права,  адміністративного -  53 (2,86%),  права,  з  питань виконання
судових рішень -  50 (2,70%), медичне -  10 (0,54%) та з неправових питань -  1
(0,05%).

Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань

соціальне забезпечення

20,33%

з питань виконання судових рішень

2,70%

інше цив ільне

16,50% медичне

0,54%

спадкове

11,27%

інше

6,36%

сімейне

10,30%

догов ірне

9,28%

неправов і питання

0,05%

земельне

8,31%

трудове

5,83%житлове

5,66%
адміністративне
2,86%
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Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років — 1011
(54,53%); від 18 до 35 років — 442 (23,84%); понад 60 років — 396 (21,36%); до 18
років — 5 (0,27%). Більшість звернень від клієнтів (1854) надійшло від жінок —
1110 звернень (60%), від чоловіків — 744 (40 %). 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД,
щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від ветеранів
війни - 103 (50%), малозабезпечених осіб  - 56 (27%) та інвалідів - 45 (22%).

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

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

жінки 60%

чоловіки 40%

від 35 до 60 років 54,53%

від 18 до 35 років 23,84%

понад 60 років 21,36%

до 18 років 0,27%
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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  31 виїзд  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  4
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 190 осіб, в тому числі 169 осіб звернулися за отриманням правових
консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 21 особа до
дистанційних пунктів доступу до БПД;

●  надано  методичну  допомогу  94 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 224 акти надання БВПД, що були подані адвокатами.
● проведено 138 правопросвітницьких заходів.
● розміщено у ЗМІ 41 інформаційний  матеріал з питань надання БВПД.
● надано 19 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

ветерани війни 50%

малозабезпечені особи 27%

інваліди 22%
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру
в розрізі бюро

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що

отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу 

Кількість
проведених

право-
просвіт-
ницьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електрон-

них сервісів
МЮ

1 Разом  по  МЦ,
в тому числі:

31/169 4/21 94 138 19

2 Відділ 
«Білогірське 
бюро правової 
допомоги»

13/77 1/6 11 29 1

3 Відділ 
«Ізяславське 
бюро правової 
допомоги»

7/35 0/0 16 28 4

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 
допомоги»

0/0 0/0 12 27 0

5 Відділ 
«Полонське 
бюро правової 
допомоги»

3/11 1/2 2 12 0

6 Відділ 
«Славутське 
бюро правової 
допомоги»

5/39 1/12 8 24 5


