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Розділ І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам - на посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад як за рахунок внутрішніх 
ресурсів системи, так і у співпраці з партнерами. 
 

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

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

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 
правового виховання та правової освіти, забезпечення роз'яснення 
законодавства спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та 
злочинності неповнолітніх протягом четвертого кварталу 2019 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено 12 планових та 14 позапланових правопросвітницьких 
заходи  у навчальних загальноосвітніх закладах, зокрема: 

30 жовтня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Оксана Якубовська провела семінар з учнями 
Судилківського ліцею, під час якого розповіла дітям про види відповідальності 
за вчинення булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх 
поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 
положення Конвенції про права дитини.  

15 жовтня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Панасюк Ірина провела 
семінар з учнями 10 класу опорного 
закладу Берездівського ліцею на 
тему: “Право на працю 
неповнолітніх”, “Право на 
безоплатну правову допомогу”, під 
час якого розповіла про  надання 
безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги. Також, учням 
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проінформовано про правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО!” та 
розповсюджено буклети. 

16 жовтня, начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»   
Юлія  Піхотинська провела у Великоборовицькому ліцеї тематичний урок з 
учнями 8-10  класів  на тему  «Я маю право», під час якого розповіла учням про 
гарантовані права, шляхи їх реалізації та захисту. 

17 жовтня заступниця 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги 
Юлія Школьнік провела 
тематичні уроки для учнів 6-9 
класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №1 ім. М. Островського 
на тему: “Права. Обов'язки. 
Відповідальність”, під час яких 
розповіла дітям про гарантовані права, шляхи їх реалізації  та захисту. Також, на 
уроках учні аналізували юридичні тексти, висловлювали власну позицію, 
розглядали різні ситуації в яких порушуються права, шляхи їх вирішення та 
відповідальність. По завершенню уроків учням роздані інформаційні буклети. 

31 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар з учнями 8-Б класу ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 на тему : “Особливості адміністративної відповідальності 
неповнолітніх осіб”.  

20 листопада головний спеціаліст  відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  Тетяна Бульбах  провела з учнями Гулівецького ліцею  урок на тему 

«Запобігання випадкам 
насильства в сім’ї та 
злочинності серед 
неповнолітніх». Роз’яснено 
поняття насильства в сім’ї та 
відповідальність за його 
вчинення.   

 
 
 
 
 

25 листопада головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела семінар для учнів Старокривинського НВК 
школа I-Ш ступенів та тему “Як отримати правову допомогу”, “Як протидіяти 
домашньому насильству”, “Злочинність неповнолітніх”. 
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26 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела навчальні 

семінари з учнями 5 
класів Шепетівської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи 
I-III ступенів №2 з 
поглибленим вивченням 
економіки і правознавства 
на теми: “Стоп булінг” та 
“Протидія насильству в 
сім'ї” в процесі яких 
розповіла про види 
відповідальності за 
вчинення насильства та 

булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. Присутніх поінформовано щодо 
законодавства України про права дітей, розкрито основні положення Конвенції 
про права дитини. 

27 листопада юристка 
Юлія Школьнік провела 
навчальні семінари з учнями 
5-10 класів Шепетівської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №4 на теми: “Стоп 
булінг” та “Протидія 
насильству в сім'ї” в процесі 
яких розповіла про види 
відповідальності за вчинення 
насильства та булінгу, а 
також щодо обов'язків 
неповнолітніх. Також, 
присутніх поінформувала 
щодо законодавства України 
про права дітей, основні 
положення Конвенції про 
права дитини. 

 
28 листопада фахівчиня Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з 

учнями 5-10 класів Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 на 
теми: “Стоп булінг” та “Протидія насильству в сім'ї” в процесі яких розповіла 
про види відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо 
обов'язків неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано щодо законодавства 
України про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права 
дитини. 
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29  листопада головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів тематичну зустріч з учнями 8 класів ЗОШ І-
ІІІ ступенів №1 в рамках соціальної акції “16 днів активності проти гендерного 
насильства”, мета якої була привернення уваги до проблем запобігання і 
протидії домашнього насильства та захисту прав людини. Окремо обговорено з 
присутніми питання, як не допустити проявів булінгу серед учнів. 

  
10 грудня головний спеціаліст 

відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів  
відкритий урок з учнями ЗОШ №1 на 
тему: «Реалізація і захист прав дітей».  

10 грудня начальниця відділу  
“Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська, у рамках 
Всеукраїнського тижня права, провела в 
Білогірській районній бібліотеці  

тематичну зустріч на тему 
“Запобігання дискримінації та 
насильства у школі»  з учнями 9А 
класу Білогірського ліцею  ім. І.О. 
Ткачука . 

10 грудня директор 
Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бузиль провів ознайомчий семінар 
для учнів 10-11 класів Шепетівської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 з 
поглибленим вивченням основ 
економіки і правознавства та 
Шепетівського навчально-виховного 
комплексу №1 у складі 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
та ліцей ім. Героя України 
М.Дзявульського”, під час якого 
ознайомив школярів із 
функціонуванням системи надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги в Україні, а також з роботою 
місцевого центру, переліком послуг та 
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порядком їх 
отримання. 

 11 грудня 
юристка Юлія 
Школьнік 
провела навчальні 
семінари з 
учнями 5-10 
класів Плесенької 
ЗОШ на теми: 
“Стоп булінг” та 
“Протидія 
насильству в 
сім'ї”, у процесі 
яких розповіла 
про види 
відповідальності 
за вчинення 
насильства та 

булінгу, а також щодо обов'язків неповнолітніх. 
11 грудня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Шепетівського місцевого центру 
Євген Хмиз у рамках Всеукраїнського 
тижня права провів семінар для учнів 
7 класу Ізяславської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ст. №4 на тему: «Права 
людини».  

11 грудня головний спеціаліст 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого 
центру Зоя Гонтарук у рамках 
Всеукраїнського тижня права провела 
семінар для учнів 6 класу Кунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Ізяславської районної ради 
Хмельницької області на тему: «Права людини». 

11 грудня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак в рамках проведення Всеукраїнського тижня права провела 
семінар з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Полонської міської ради ОТГ на 
тему «Твої права – твій надійний захист».  

11 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела семінар для учнів Берездівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат на тему: “Права дитини”, “Протидія торгівлі 
людьми”. 
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12 грудня  в.о. начальника 
відділу «Ізяславське бюро 
правової допомоги» 
Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги   
Євген Хмиз в приміщенні 
районної бібліотеки в рамках 
Всеукраїнського тижня права 
провів лекцію для учнів 10 
класу Ізяславської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 на тему: 
«Права людини». 

12 грудня начальник відділу  “Білогірське 
бюро правової допомоги”  Юлія Піхотинська, у 
рамках засідання клубу «Юність і закон» 
Білогірської центральної районної бібліотеки 
провела правову вікторину «Права дитини» з 
учнями 6–а класу.  

16 грудня начальник відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська 
провела семінар для учнів 9-х класів  
Ямпільської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату  на теми «Що таке насильство 
у сім’ї?» та «Права дитини».  

 
12 грудня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік  провела інформаційний семінар 
з студентами Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ на тему: “Запобігання  
дискримінації та насильства”, під час якого розповіла аудиторії про види 
відповідальності за вчинення насильства, щодо обов'язків неповнолітніх та про 
діяльність відповідних організацій, які надають допомогу у разі виявлення 
насильства в сім'ї та здійснюють контроль над кривдниками. Також, присутніх 
поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 
положення Конвенції про права дитини. Крім цього, до відома присутніх 
доведено інформацію щодо доступу до безоплатної правової допомоги та 
роздано відповідні інформаційні матеріали.  

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, 
проведено 18 планових та 2 позапланових правопросвітницьких заходи, 
спрямований на запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та 
перебувають на обліку в Центрах зайнятості, зокрема: 

01 жовтня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
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допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 
перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості на тему : “Переваги легальної зайнятості. Види шахрайства 
при працевлаштуванні в Україні”.  

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

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

Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, 
на тему «Адресна безготівкова 
допомога сім’ям, яка надається 
на погашення витрат з оплати 
житлово-комунальних послуг» 
в рамках правопросвітницької 
інформаційної кампанії 
спрямованої на інформування 
громадян щодо правильного 
нарахування тарифів на 
житлово-комунальні послуги.  

 
10 жовтня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Панасюк Ірина взяла участь у 
семінарі організованого Славутською 
міськрайонною філією Хмельницького 
обласного центру зайнятості для осіб, які 
перебувають на обліку. На семінарі 
присутнім була доведена інформація про 
безоплатну правову допомогу, надання 
первинної та вторинної правової 
допомоги. Присутніх проінформовано про 
правопросвітницький проект “Я МАЮ 
ПРАВО!”, кампанію “Відповідальне 
батьківство”, “Чесна платіжка”  та  
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

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

 
22 жовтня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук в приміщенні  Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості провела тематичну зустріч із 
особами, які перебувають на обліку як безробітні в  Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості в рамка проекту «Відповідальне 
батьківство»; 

23 жовтня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк взяла участь 
у семінарі організованого  Славутською 
міськрайонною філією Хмельницького 
обласного центру зайнятості для 
учасників АТО та військовослужбовців, 
які перебувають на обліку.  На семінарі 
присутнім була доведена інформація 
про безоплатну правову допомогу, 
надання первинної та вторинної правової допомоги, а також проінформовано 
про права учасників АТО та військовослужбовців. 

05 листопада головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів семінар, організований для осіб, які 
перебувають на обліку в Нетішинській міській філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості на тему : “Пільги та субсидії на ЖКП”. Присутнім надані 
інформаційні матеріали, щодо проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна платіжка", 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!” та 
кампанії “Відповідальне батьківство”. 

08 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний 
семінар для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру 
зайнятості на тему: “Відшкодування 
витрат на няню для дитини до 3 
років”. На цьому семінарі, Юлія 
Школьнік розповіла про поняття 
“Муніципальна няня”, порядок її 
оформлення та розмір відшкодування 
витрат на няню.  
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12 листопада в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Полонській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему 
«Адресна безготівкова допомога сім’ям, яка надається на погашення витрат з 
оплати житлово-комунальних послуг» в рамках правопросвітницької 
інформаційної кампанії спрямованої на інформування громадян щодо 
правильного нарахування тарифів на житлово-комунальні послуги, а також про 
внесення змін до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг. 

05 листопада начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Білогірській  районній філії  
Хмельницького обласного 
центру зайнятості та 
проінформувала присутніх про 
проведення інформаційної 
кампанії «Відповідальне 
батьківство» та «Домашнє 
насильство, як йому 
протидіяти». 

19 листопада головний 
спеціаліст відділу «Ізяславське 
бюро правової допомоги» Зоя 
Гонтарук в приміщенні  
Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного 

центру зайнятості провела тематичну зустріч із особами, які перебувають на 
обліку як безробітні в  Ізяславській районній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості в рамках 
проекту «Протидія булінгу». 

22 листопада начальник 
відділу «Білогірське бюро 
правової допомоги» Юлія 
Піхотинська взяла участь у 
засіданні «круглого столу» 
проведеного Білогірською 
районною філією ХОЦЗ  на 
тему «Співпраця служби 
зайнятості з сільськими та 
селищними радами в частині 
виконання угод про співпрацю 
за 2019 рік»,  на якому  виступила з темою «Правові можливості громад». 
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28 листопада 
головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина 
Панасюк взяла участь у 
семінарі організованого 
Славутською 
міськрайонною філією 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості для осіб 
які перебувають на обліку.  
На семінарі присутнім була 
доведена інформація про 
безоплатну правову 
допомогу, надання 
первинної та вторинної правової допомоги також проведена лекція на тему: “Як 
протидіяти домашньому насильству”. 

02 грудня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Оксана Якубовська провела інформаційний 
семінар для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на теми: “Протидія торгівлі 
людьми” та “Відповідальне батьківство”, в ході якого розповіла про переваги 
легального працевлаштування за кордоном, порядок надання статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми та про можливість отримання правової 
допомоги особам, які потерпіли від торгівлі людьми. 

 Також,  на цьому семінарі, фахівчиня розказала про поняття 
“Муніципальна няня”, порядок її оформлення та розмір відшкодування витрат 
на няню.  

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

 
 
03 грудня в.о. начальника 
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відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана Рибак провела семінар 
для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, на тему «Права особи з інвалідністю на 
працевлаштування» в рамках правопросвітницької інформаційної кампанії «Я 
МАЮ ПРАВО!». 

09 грудня  начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, прийняла 
участь у семінарі з особами, які перебувають на обліку  Білогірському 
районному центрі зайнятості  та виступила перед присутніми  з темою: «Права 
людини». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 грудня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  Зоя Гонтарук в приміщенні  Ізяславського районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку як безробітні в Ізяславській районній філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості в рамка Всеукраїнського тижня 
права:  «Права людини».  

10 грудня головний спеціаліст відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв провів  круглий стіл в Нетішинській міській філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: “Порядок захисту прав 
споживачів житлово-комунальних послуг”.  

12 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк взяла участь у семінарі організованого Славутською 
міськрайонною філією Хмельницького обласного центру зайнятості для осіб які 
перебувають на обліку.  На семінарі присутнім була доведена інформація про 
безоплатну правову допомогу, роз’яснено порядок надання первинної та 
вторинної правової допомоги, а також проведена лекція на тему: “Право на 
життя”. 
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З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 
слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 3 
правопросвітницьких заходи, зокрема: 
 

 09 грудня в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги   Євген Хмиз провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Ізяславському відділенні Шепетівської територіальної первинної організації 
УТОС в рамках Всеукраїнського тижня права на тему: «Захист прав осіб із 
інвалідністю». 

12 грудня в.о. начальника відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак в рамках проведення 
Всеукраїнського тижня права провела 
семінар з працівниками та особами, які 
перебувають на обліку в Полонському 
відділенні Шепетівської територіальної 
первинної організації УТОС, на тему 
«Основні завдання Декларації прав 
людини».  
 
 
 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 
освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових колективах та 
територіальних громадах, в тому числі про виконання правопросвітницького 
проекту  «Я маю право» працівниками Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено  6 планових та  
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

10 жовтня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для членів громадських організацій “Ветерани Шепетівщини” та “Шепетівська 

міськрайонна спілка учасників АТО” на 
тему: “Права та пільги”. Під час 
семінару розповідала про права, пільги 
та соціальні гарантії, які визначенні 
Законами України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей”, “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, “Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб” та ін.  Також, до 
відома присутніх доведено інформацію 
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щодо доступу до безоплатної правової допомоги. 
11 жовтня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела 
круглий стіл з працівниками 
ЦНАПу. На заході 
обговорено порядок 
нарахування тарифів за 
житлово-комунальні 
послуги. Присутнім надані 
інформаційні матеріали, 
щодо проекту Уряду та 
Мін'юсту "Чесна платіжка", 
зправопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”.  

 
15 жовтня головний 

спеціаліст відділу “Славутське бюро правової допомоги” Панасюк Ірина 
провела семінар з працівниками Берездівської об'єднаної територіальної 
громади на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”, під час якого 
розповіла про  надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
Також, присутніх було проінформовано про правопросвітницький проект “Я 
МАЮ ПРАВО!”, кампанію “Відповідальне батьківство”, “Чесна платіжка” та 
розповсюджено буклети та інші матеріали. 

16 жовтня начальник відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія  
Піхотинська провела семінар з працівниками  Великоборовицької сільської ради 
та жителями  с. Велика Боровиця  спрямований на роз'яснення змісту  проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»  та інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство».  

22 жовтня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела 
семінар для учасників АТО, 
спрямований для вирішення 
правових проблем, що 
стосується їх прав та 
соціально-правових гарантій.  

24 жовтня заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної  
правової допомоги Юлія 
Школьнік провела 
інформаційний семінар з 
працівниками юридичного відділу управління соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради щодо надання методичної допомоги з питань прав 
людини на тему: “Надання безоплатної первинної правової допомоги 
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працівниками органів ОМС”, в ході якого проінформовано про дію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!”, який 
покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх прав у різних сферах 

життя, правової свідомості та 
спроможності громадян захищати свої 
права. 

29 жовтня юристка Юлія 
Школьнік провела інформаційний 
семінар з працівниками юридичного 
відділу Шепетівської районної ради 
щодо надання методичної допомоги з 
питань прав людини на тему: 
“Надання безоплатної первинної 
правової допомоги органами ОМС”, в 
ході якого проінформовано про дію 
правопросвітницького проекту “Я 

МАЮ ПРАВО!”, який покликаний підвищити рівень знань українців щодо своїх 
прав у різних сферах життя, правової свідомості та спроможності громадян 
захищати свої права.  

30 жовтня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної  правової допомоги Оксана Якубовська провела навчальний семінар 
з працівниками Судилківської ОТГ на тему: “Методична допомога 
представникам юридичної служби”, під час якого розповіла про порядок 
надання правової допомоги для жителів Судилківської ОТГ. 

31 жовтня начальником відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світланою Бащук  проведено робочу зустріч з учасниками АТО, на якій 
обговорено порядок надання 
додаткової відпустки для учасників 
бойових дій. Присутнім надані 
інформаційні матеріали, щодо 
проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна 
платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я 
маю право!”. 

05 листопада заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної  правової допомоги Юлія Школьнік провела навчальний семінар з 
працівниками Грицівської ОТГ на тему: “Методична допомога представникам 
юридичної служби”, під час якого розповіла про порядок надання правової 
допомоги для жителів Грицівської ОТГ. На цьому семінарі, Юлія Школьнік 
розповіла присутнім, про визначення поняття правова допомога, правові 
послуги, безоплатна первинна та вторинна правова допомога, а також про види 
правових послуг. З метою продовження співпраці, учасники семінару 
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обговорили напрями та порядок співпраці між центром та Грицівською ОТГ. 
12 листопада начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела навчальний семінар з посадовими особоми  
виконавчого комітету Нетішинської міської ради, начальником відділу 
правового та кадрового забезпечення ВК НМР, щодо створення ними 
спеціалізованих установ з надання БПД. 
Присутнім надані інформаційні матеріали, 
щодо проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна 
платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне 
батьківство”. 

28 жовтня начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела лекцію для 
працівників та проживаючих осіб в 
Білогірському будинку-інтернаті для 
громадян похилого віку та інвалідів 
проінформувала на тему  «Безоплатна правова допомога». 

29 жовтня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела семінар 
для учасників Білогірського 
відокремленого підрозділу ГО 
«Спілка учасників АТО 
Хмельниччини» на тему «Права  та 
пільги військовослужбовців, 
передбачених чинним 
законодавством».  

12 листопада  начальник 
відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  Юлія  Піхотинська 
провела семінар з працівниками  

Денисівської сільської ради та жителями  с. Денисівка  спрямований на 
роз'яснення змісту  проекту «Я маю право» та інформаційної кампанії 
«Відповідальне батьківство». Проінформувала присутніх щодо правильного 
нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та права на 
адресну безготівкову допомогу сім'ям, яка надається на погашення витрат з 
оплати житлово-комунальних послуг. 

20 листопада головний спеціаліст  відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги» Тетяна Бульбах провела семінар з працівниками  Гулівецького ліцею  
спрямований на роз’яснення змісту ключових реформ в сфері соціального 
захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення. Також, в рамках  
інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство», розповіла про розмір, 
підстави та порядок нарахування аліментів, нові правила виїзду з дитиною за 
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кордон, порядок отримання податкової знижки на навчання, порядок отримання 
послуги «Муніципальна няня»». Проінформувала присутніх щодо правильного 
нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та права на 
адресну безготівкову допомогу сім'ям, яка надається на погашення витрат з 
оплати житлово-комунальних послуг. 

29 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Школьнік 
взяла участь у засіданні 
круглого столу на тему: 
“Проблема насильства: 
суспільна площина”, який 
відбувся в Судилківській 
сільській бібліотеці, під час 
якого розглядали і 
обговорювали проблему 
насильства у суспільстві в 4 
площинах — правовій, 
моральній, суспільно-
політичній, психологічній. 

 Юлія Школьнік 
розповіла про види 

відповідальності за вчинення насильства та булінгу, а також щодо обов'язків 
неповнолітніх. Також, присутніх поінформовано щодо законодавства України 
про права дітей, розкрито основні положення Конвенції про права дитини. 

03 грудня  начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська у рамках проведення правопросвітницьких заходів 
спрямованих на розповсюдження інформації щодо протидії домашньому 
насильству, з нагоди  всесвітньої та 
всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» провела правову бесіду з 
читачами районної бібліотеки на тему 
«Стоп насильство».  

03 грудня начальник відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Світлана Бащук провела тематичну зустріч 
з працівниками Служби у справах дітей 
при ВК НМР. Присутніх проінформовано 
щодо соціальної акції "16 днів проти 
насильства". Присутнім надані 
інформаційні матеріали, щодо проекту 
Уряду та Мін'юсту "Чесна платіжка", 
загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я МАЮ 
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ПРАВО!” та кампанії “Відповідальне батьківство”. 
04 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела лекцію-
бесіду в  Управлінні 
соціального захисту населення 
Білогірської районної 
державної адміністрації на 
тему «Забезпечення прав і 
свобод внутрішньо 
переміщених осіб» , в ході 
якої проінформовано про 
права та соціальні гарантії  
даної категорії громадян та 
про гарантоване права на 
безоплатну правову допомогу.  

05 грудня  начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська  провела зустріч-бесіду з працівниками юридичного відділу 
та відділу економічного розвитку, капітального будівництва та інвестицій  
Білогірської селищної ОТГ  на тему «Забезпечення  прав людини при розгляді 
звернень». 

06 грудня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар з працівниками  Семенівської сільської ради  та 
громадою сільської ради, в рамках  інформаційної кампанії «Відповідальне 
батьківство». Під час семінару розповіла про розмір, підстави та порядок 
нарахування аліментів, нові правила виїзду з дитиною за кордон, порядок 
отримання податкової знижки на навчання, порядок отримання послуги 
«Муніципальна няня».  

09 грудня в.о. начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Євген Хмиз в 
приміщені Ізяславського 
районного сектору філії 
Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій 
області провів лекції на тему: 
«Захист прав людини» для осіб, 
які перебувають на обліку, в 
рамках Всеукраїнського тижня 
права. 
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10 грудня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак в рамках 
проведення Всеукраїнського 
тижня права провела 
засідання круглого столу з 
працівниками Полонської 
міської ради ОТГ, в ході 
якого обговорено тему 
«Права людини та 
громадянина».   

  
 10 грудня заступник 

начальника відділу 
правопросвітництва та 

надання безоплатної  правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у 
засіданні координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики і 
попередження  торгівлі людьми Шепетівської міської ради. Тема обговорення 
стосувалась виконання в місті Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству». 

Під час засідання обговорено алгоритм реагування та взаємодії між 
службами та організаціями, з метою надання якісних комплексних послуг 
постраждалим особам та забезпечення вчасного реагування на випадки 
насильства, проведено аналіз ситуації щодо зафіксованих випадків насилля в 
сім’ях міста Шепетівки з початку року.  

11 грудня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатно 
правової допомоги Святослав 
Футій провів інформаційний 
семінар для осіб, які відбувають 
покарання в ДУ “Шепетівська 
виправна колонія №98” на тему: 
“Безоплатна правова допомога 
засудженим” під час якого 
розповів про шляхи реалізації 
засудженими права на 
безоплатну правову допомогу та 
порядок її отримання 
відповідно до повноважень 
регіонального та місцевого 
центрів. 
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 11 грудня головний 
спеціаліст відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела 
семінар для працівників 
Берездівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-
інтернату. На семінарі 
присутнім була доведена 
інформація про безоплатну 
правову допомогу, надання 
первинної та вторинної 
правової допомоги також 
проведена лекція на тему: 
“Право на життя” та роздані 
буклети.  

11 грудня фахівчиня 
Юлія Школьнік провела 
інформаційний семінар з 
працівниками Плесенської 
сільської ради на тему: 
“Надання БПД працівниками ОМС”, під час якого розповіла про порядок 
надання правової допомоги для жителів с. Плесна та с. Жилинці. 

11 грудня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  Зоя Гонтарук в рамках проведення Всеукраїнського тижня 

права провела круглий стіл з працівниками 
Кунівської сільської ради Ізяславського району 
з питань захисту прав людини.  

11 грудня начальниця відділу  “Білогірське 
бюро правової допомоги”  Юлія Піхотинська  в 
рамках проведення Всеукраїнського тижня 
права спільно із працівниками Білогірської 
центральної  районної бібліотеки організували 
виставки юридичної літератури на теми: «Я 
маю право», «Знай і поважай права», 
«Сторінками Законів України». 

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

Рибак в рамках проведення Всеукраїнського тижня права спільно з 
працівниками центральної бібліотеки Полонської міської ради ОТГ 
організували виставку юридичної літератури на тему «Про право для всіх і 
кожного». В ході зустрічі висвітлено основні показники діяльності відділу 
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«Полонське бюро правової 
допомоги» та основні завдання 
правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України 
«Я  МАЮ ПРАВО!».  

 
 12 грудня начальник 

відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” Світлана 
Бащук провела круглий стіл з 
працівниками юридичного 
відділу ВК НМР на тему: «Що 
таке мобінг?».  Присутнім 
надані інформаційні матеріали, 

щодо проекту Уряду та Мін'юсту "Чесна платіжка", загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту “Я маю право!” та кампанії “Відповідальне 
батьківство”. 

12 грудня  в.о. начальника відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Євген Хмиз провів лекцію для засуджених Замкової виправної 
колонії №58 на тему: «Права людини» в рамках Всеукраїнського тижня права 

12 грудня начальник відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 
Піхотинська, в рамках засідання клубу «Юність і закон» Білогірської 
центральної районної бібліотеки провела правову вікторину «Права дитини» з 
учнями 6 –а класу. 

12 грудня начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права,  провела 

лекцію (бесіду) з читачами в 
Білогірській центральній районній 
бібліотеці  на тему «Жити за 
законами правової держави».  

12 грудня начальникця 
відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Юлія Піхотинська, в 
рамках проведення 
Всеукраїнського тижня права,  
провела круглий стіл з 
працівниками юридичної служби 
Білогірської селищної ради ОТГ  на 
тему: "Знай і захищай свої права". 

12 грудня головний спеціаліст відділу «Білогірське бюро правової 
допомоги»  Тетяна Бульбах  провела семінар з працівниками  Кур’янківської 
сільської ради спрямований на роз'яснення інформаційної кампанії 
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«Відповідальне батьківство».  Під час семінару розповіла про розмір, підстави 
та порядок нарахування аліментів, нові правила виїзду з дитиною за кордон, 
порядок отримання податкової знижки на навчання, порядок отримання 
послуги «Муніципальна няня». 

13 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк спільно з начальником Славутського міськрайонного 
відділу філії Державної установи “Центр пробації у Хмельницькій області” 
Вадимом Василюком, ст. інспектором Славутського МРВ філії Державної 
установи “Центр пробації у Хмельницькій області” майором внутрішніх справ 
Р.П. Слісарчуком та слідчим СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій 
області старшим лейтенантом поліції  Литвиненком О.А. проведено семінар з 
питань реалізації і захисту прав людини.  

  
 З метою обговорення 

результатів роботи з надання 
БПД, створення мережі 
параюристів та залучення 
нових стейкхолдерів для 
забезпечення консультування 
громадян відповідних 
територіальних громад 
проведено  робочі зустрічі та 
наради з сільськими головами 
та головами територіальних 
громад, які були передбачені у 
квартальному Плані роботи на 
IУ квартал 2019 року та інші 
заходи, які працівниками були 
виконанні позапланово: 

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

11 жовтня заступник 
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начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч із директором  Шепетівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості Олександром 
Ребекевшею,  під час якої  розповіла про запровадження Кабінетом Міністрів 
України програми «Чесна платіжка», яка передбачає впровадження механізмів 
установлення справедливих цін на тепло. Юлія Школьнік, розказала про суть 
зазначеного проекту та пояснила, що за допомогою спеціально розробленого 
калькулятора розрахунку чесної платіжки, громадяни зможуть самостійно 

вирахувати, скільки мають 
сплачувати за тепло.  

  
15 жовтня головний 

спеціаліст відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” 
Панасюк Ірина провела робочу 
зустріч з секретарем    
Берездівської сільської ради 
Яцюк Мариною з питань надання  
безоплатної правової допомоги. 

16 жовтня начальниця 
відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела робочу 
зустріч з головою 

Великоборовицької сільської ради Анатолієм Момотюком, під час якої 
обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 
допомоги жителям громади. 

20 листопада  головний спеціаліст  відділу  “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах  провела робочу зустріч  з  в.о. старости сіл Гулівці, 
Жижниківці, Синютки Тетяною Подлєсною, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям 

Гулівецького старостинського 
округу Білогірської ОТГ.  

25 листопада головний 
спеціаліст відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела робочу 
зустріч з директором 
Старокривинського будинку -
інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів  
Оленою Сичевською, в процесі 
якої обговорили питання 
співпраці щодо організації 
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надання безоплатної правової допомоги особам, які перебувають в будинку-
інтернаті, під час якої досягнуто домовленості про співпрацю. А також 
проінформовано про проект “Я МАЮ ПРАВО!”, правопросвітницьку кампанію 
“Відповідальне батьківство”   та  
розповсюджено буклети.  

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

03 грудня головний спеціаліст відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела семінар для працівників Мислятинської 
сільської ради Ізяславського району з питань створення на території сільської 
ради спеціальних установ з надання правової допомоги та співпраці у 
забезпеченні доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги. 

06 грудня начальник відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська провела робочу зустріч 
з головою Семенівської сільської ради 
Наталією Юзвик, під час якої обговорили 
питання співпраці щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги 
жителям громади. 

10 грудня в.о. начальника відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак в рамках проведення Всеукраїнського тижня права провела 
засідання круглого столу з працівниками Полонської міської ради ОТГ, в ході 
якого обговорено тему «Права людини та громадянина».  Під час засідання 
присутніх проінформовано про результати роботи відділу за 2019 рік відповідно 
до Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 
населенню міста Полонне та Полонської міської ОТГ на 2018 – 2020 роки. 

10 грудня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела робочу зустріч з головним спеціалістом-
юристом з питань роботи ради юридичного відділу виконавчого комітету 
Славутської міської ради Анною Кедрун з питання надання безоплатної 
правової допомоги в процесі якої домовлено про співпрацю.  

11 грудня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
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сільським головою Миколою Павлюком, під час якої обговорювали питання 
періодичності здійснення працівниками місцевого центру виїзного прийому 
громадян. 

12 грудня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах  провела робочу зустріч  провела  робочу зустріч  з  
головою Кур’янківської сільської ради  Миколою Павлюком, під час якої 
обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 
допомоги жителям громади. 
 
[1.2] Проведення регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у місцевих ЗМІ З метою поширення 
інформації щодо функціонування системи БПД Шепетівським місцевим 
центром здійснено комплекс заходів щодо висвітлення діяльності БПД в 
засобах масової інформації, а саме: 

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

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

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

 02 жовтня в інформаційно-аналітичному 
тижневику “День за днем” опубліковано 
успішну практику місцевого центру. 

08 жовтня на офіційному сайті 
Шепетівської міської ради опубліковано 

інформацію про працівників місцевого центру, які з нагоди професійного свята 
популяризували професію юриста. 

09 жовтня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено  інформацію, спрямовану на інформування громадян 
щодо права на адресну безготівкову допомогу сім'ям, яка надається на 
погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. 

09 жовтня  на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено інформацію, спрямовану на інформування 
громадян щодо права на адресну безготівкову допомогу сім'ям, яка надається на 
погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. 

10 жовтня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “ Звільнення від сплати судового 
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збору”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

10 жовтня в газеті "Нетішинський вісник" №41 від 10.10.2019 
опубліковано інформацію, щодо роботи відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги ”. 

10 жовтня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “ Звільнення від сплати судового збору ”,  підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

10 жовтня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області  розміщено статтю на тему:  
«Звільнення від сплати судового збору», підготовлену працівниками відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 

 10 та 11 жовтня на офіційних сайтах Шепетівської районної державної 
адміністрації та районної ради опубліковано інформацію про участь 
працівників місцевого центру у конференції громадської організації “Ветерани 
Шепетівщини”. 

З 15 по 17 жовтня по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася інформація 
щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом “Славутське 
бюро правової допомоги”. 

16 жовтня  на 
офіційному сайті Ямпільської 
селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади 
Хмельницької області 
розміщено статтю на тему:    
«Звільнення від сплати 
судового збору», 
підготовлену працівниками 
відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”.  

 16 жовтня на сайті 
Нетішинської міської ради у 
розділі “Нетішинське бюро 
правової допомоги” 
опубліковано інформаційні 
матеріали на тему: “Пільги 
для учасників АТО та ООС”. 

16 жовтня на сайті 
Нетішинської міської ради у 
розділі “Нетішинське бюро 
правової допомоги” 
опубліковано інформаційні 
матеріали на тему: 
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“Нетішинське бюро правової допомоги інформує”. 
16 жовтня на сайті Нетішинської міської ради у розділі “Нетішинське 

бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали на тему: 
“Функціонування ОСББ. Права та обов’язки”. 

З 5 по 7 листопада по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася 
інформація щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом 
“Славутське бюро правової допомоги”. 

З 10 по 12 листопада по ТРК “Контакт-Славута” транслювалася 
інформація щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам відділом 
“Славутське бюро правової допомоги”. 

5 листопада на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 
правова допомога” розміщено інформацію щодо заходів спрямованих на 
запобігання випадків насильства в сім'ї та злочинності неповнолітніх. 

5 листопада 2019 року на сайті Славутської районної державної 
адміністрації в рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію 
про 5 фактів, які треба знати про домашнє насильство та інформацію для 
внутрішньо переміщеної особи. 

12 листопада на офіційному сайті 
Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: 
“Виконавче провадження: накладення 
штрафу на боржника”, підготовлену 
працівниками відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”. 

13 листопада на офіційному сайті 
Білогірської районної  ради   розміщено 
статтю на тему: “ Виконавче 
провадження: накладення штрафу на 
боржника ”,  підготовлену працівниками 
відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 

13 листопада на офіційному сайті 
Ямпільської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької 
області розміщено статтю на тему: 
«Виконавче провадження: накладення 
штрафу на боржника» підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”.  

13 листопада на сайті Нетішинської міської ради у розділі 
“Нетішинське бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали 
на тему: “Позбавлення особи права користування жилим приміщенням”. 

13 листопада на сайті Нетішинської міської ради у розділі 
“Нетішинське бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали 
на тему: “Як заповіт визнати недійсним”. 
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13 листопада на сайті Нетішинської міської ради у розділі 
“Нетішинське бюро правової допомоги” опубліковано інформаційні матеріали 
на тему: “Подарувати чи заповісти нерухомість?”. 

15 листопада на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації опубліковано роз'яснювальну інформацію на тему: “Позбавлення 
особи права користування жилим приміщенням”. 

15 листопада на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено  інформацію в рамках просвітницького проекту 
Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» щодо заміни сторони виконавчого провадження.  

15 листопада на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено  інформацію в рамках просвітницького 

проекту Мін’юсту «Я МАЮ 
ПРАВО!» щодо заміни сторони 
виконавчого провадження.  

18 листопада за 
матеріалами відділу  на сайті 
Ізяславської міської ради, 
опубліковано статтю: «В 
Україні змінився порядок 
видачі водійських прав»; 

18 листопада на 
офіційному сайті Шепетівської 
міської ради опубліковано 
роз'яснювальну інформацію на 
тему: “Позбавлення особи 
права користування жилим 
приміщенням”. 

25 листопада на 
офіційному сайті Білогірської 
районної державної 
адміністрації розміщено 

статтю на тему: “16 днів проти насильства”, підготовлену працівниками відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 

25 листопада на офіційному сайті Білогірської районної  ради   розміщено 
статтю на тему: “16 днів проти насильства”,  підготовлену працівниками 
відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

26 листопада на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    «16 
днів проти насильства» підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”.  

29 листопада на сторінці Бібліотечної спільноти Судилківської ОТГ у 
соціальній мережі Facebook опубліковано  інформацію про захід під назвою: 
“Проблема насильства: суспільна площина”, в якому взяли участь працівники 
центру. 
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29 листопада на сайті міста Шепетівка опубліковано інформацію про 
проведений у Судилкові круглий стіл під назвою: “Проблема насильства: 
суспільна площина”, в якому взяли участь працівники центру. 

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

09 грудня на офіційному сайті Білогірської районної державної 
адміністрації розміщено статтю на тему: “Перебування дитини у громадських 
місцях в нічний час”, підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро 
правової допомоги”. 

09 грудня на офіційному сайті Білогірської районної ради розміщено 
статтю на тему: “ Перебування дитини у громадських місцях в нічний час ”,  
підготовлену працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

09 грудня на офіційному сайті Полонської районної державної 
адміністрації розміщено  інформацію щодо проведення з 09 грудня по 13 грудня 

2019 року Всеукраїнського тижня права.   
 
09 грудня на офіційному сайті 

Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено 
інформацію щодо проведення з 09 грудня 
по 13 грудня 2019 року Всеукраїнського 
тижня права.   

 
10 грудня  на офіційному сайті 

Ямпільської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької 
області розміщено статтю на тему:    
«Перебування дитини у громадських 
місцях в нічний час» підготовлену 

працівниками відділу “Білогірське бюро правової допомоги”.  
10 грудня на сайті Славутської районної ради в рубриці “Безоплатна 

правова допомога” було розміщено інформацію на тему: “Право на життя” та 
“Права дитини”. 

10 грудня на сайті Славутської районної державної адміністрації в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” було розміщено інформацію на тему: “Право на 
життя” та “Права дитини”. 

10 грудня на сайті Славутської міської ради в рубриці “Оголошення” було 
розміщено інформацію на тему: “Право на життя” та “Права дитини”. 

11 грудня на офіційному сайті Шепетівської міської ради опубліковано 
інформацію про захід на тему: “Проблеми захисту прав постраждалих від 
домашнього насильства”, в якому взяли участь працівники місцевого центру. 
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12 грудня за матеріалами відділу  на сайті Ізяславської районної державної 
адміністрації, опубліковано статтю: «Для учнів Кунівської загальноосвітньої 
школи проведено тематичний урок: «Права людини»». 

12 грудня в громадсько-політичній газеті Полонського району «Новий 
шлях» розміщено публікацію «Всеукраїнський тиждень права».   

12 грудня на 
інформаційно телевізійному 
каналі ТРК «Like-ТV» 
м.Шепетівка транслювався 
відеоролик про діяльність 
Шепетівського місцевого 
центру, приурочений 
Міжнародному дню прав 
людини. 

18 грудня на 
офіційному сайті 
Шепетівської районної 
державної адміністрації розміщено статтю на тему: “Перебування дитини у 
громадських місцях в нічний час, відповідальності батьків у таких випадках" 
підготовлену працівниками Шепетівського місцевого центру. 

 
На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook та на 
офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області 19 грудня опубліковано інформацію 
про успішну справу на тему: "Суд скасував постанову про накладення штрафу 
на клієнта місцевого центру за порушення ПДР".                

 
28 грудня опубліковано 

інформацію про успішну 
справу на тему: «Клієнтка 
бюро не сплачуватиме 
завищену суму заборгованості 
за комунальні послуги». 

 
 
 

 20 листопада  опубліковано інформацію про успішну справу на тему: 
«Адвокат захистив право клієнтки на зароблену пенсію». 
 

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

правових проблем внутрішньопереміщених осіб працівниками Шепетівського 
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено  правопросвітницькі заходи, а саме: 

24 жовтня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання  
правової допомоги Юлія Школьнік провела для працівників Управління 

соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради та 
внутрішньо переміщених осіб 
лекцію на тему: «Реалізація та 
захист прав внутрішньо 
переміщених осіб». Також, 
присутніх проінформовано про 
можливість отримати безоплатну 
правову допомогу в місцевому 
центрі, розповсюджено буклети, 
анкети та інші матеріали. 

 
04 грудня начальник 

відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська провела 
лекцію-бесіду в Управлінні соціального захисту населення Білогірської 
районної державної адміністрації на тему «Забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» , в ході якої проінформовано про права та 
соціальні гарантії даної категорії громадян та про гарантоване права на 
безоплатну правову допомогу.  
 
[1.3] Розширення доступу до БПД, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД  

 
 З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 
протягом четвертого кварталу 2019 року Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 30 виїздів 
мобільних консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних 
територіальних громад та забезпечено роботу 20 дистанційних пунктів 
консультування в центрах зайнятості, Центрі надання адміністративних 
послуг, Центрах пробації та інших установах: 

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

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первину 
правову допомогу одній особі. 

01 жовтня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті 
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консультування, створеному 
на базі Славутської 
міськрайонної філії 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості, під час 
якого було надано безоплатну 
первинну правову допомогу 
одній особі. 

01 жовтня головний 
спеціаліст відділу 
“Нетішинське бюро правової 
допомоги” Максим Дмітрієв 
провів прийом громадян у 
дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Нетішинської міської філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первинну 
правову допомогу двом громадянам.  

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

02 жовтня головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Панасюк Ірина Олександрівна провела прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Славутської міської ради, під час 
якого було надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

07 жовтня начальником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено  прийом 
громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі 
Білогірської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого 
було надано правову допомогу одному 
громадянину. 

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

Хмельницькій області, під час якого було надано безоплатну первинну правову 
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допомогу одній особі. 
07 жовтня начальник відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 

Світлана Бащук провела прийом громадян у дистанційному пункті  
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час яких 
було надано безоплатну первинну правову допомогу двом громадянам.  

08 жовтня начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом 
громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 
Шепетівської виправної колонії № 98, 
під час якого було надано первинну 
правову допомогу одному засудженому. 

10 жовтня в.о. начальника  відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом 
громадян в с.Кустівці Полонської 
міської ради ОТГ, під час якого було 
надано первинну правову допомогу 
двом особам.  

15 жовтня головний спеціаліст 
відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела 
виїзний прийом громадян у с. Берездів Славутського району, під час якого 
надано первинну правову допомогу одному громадянину.  

16 жовтня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено виїзний прийом громадян у  

Великоборовицькій сільській раді, під час якого 
було надано правову допомогу  трьом 
громадянам. 

30 вересня головний спеціаліст  відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 
Гонтарук провела робочу зустріч із працівниками 
Поліської сільської ради Ізяславського району під 
час якої обговорили питання співпраці в наданні 
безоплатної правової допомоги жителям даного і 
сусідніх сіл, та створенні на території сільської 
ради спеціальних установ з надання правової 
допомоги. 

24 жовтня начальник відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська  
провела робочу зустріч з головою 

Малоборовицької сільської ради Миколою Мінькевичем, під час якої 
обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної правової 
допомоги жителям громади. 
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24 жовтня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної  правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
начальником управління соціального 
захисту населення Шепетівської 
міської ради Сергієм Біласом, під час 
якої обговорили порядок проведення 
спільних заходів для внутрішньо 
переміщених осіб та надання 
безоплатної правової допомоги.  

 28 жовтня головний 
спеціаліст відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина Панасюк 
провела робочу зустріч з старостою с. 
Ногачівка Улашанівської ОТГ 
Славутського району Олегом 
Матвійчуком з питань надання  
безоплатної правової допомоги. Також було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я маю право!”, 
правопросвітницьку кампанію “Відповідальне батьківство”, “Чесна платіжка”  
та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

05 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела робочу  з 
Грицівським селищним головою Людмилою Тіфенбах, під час якої обговорити 
питання щодо реалізації Програми правової освіти населення та надання 
безоплатної правової допомоги населенню Грицівської ОТГ на 2019-2021 роки.   

08 листопада головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела робочу зустріч з головним спеціалістом с.  
Вачів Улашанівської ОТГ Славутського району Тетяною Парфенюк з питань 
надання  безоплатної правової допомоги. Також, було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я маю право!”, 
правопросвітницьку кампанію “Відповідальне батьківство”, “Чесна платіжка”  
та  розповсюджено буклети та інші матеріали. 

 12 листопада  начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія  Піхотинська  провела  робочу зустріч  з  головою Денисівської сільської 
ради  Олександром Побережнюком, під час якої обговорили питання співпраці 
щодо організації надання безоплатної правової допомоги жителям громади. 

19 листопада головним спеціалістом відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги”  Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу одній 
особі. 

19 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Велика Березна 
Полонської міської об’єднаної територіальної громади, під час якого було 
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надано правову допомогу трьом громадянам. 
20 листопада головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у с. Гулівці 
Білогірської об’єднаної територіальної громади, під час якого було надано 
правову допомогу трьом громадянам. 

22 листопада начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Святослав Футій провів виїзний прийом 
громадян у с. Чотирбоки Ленковецької об’єднаної територіальної громади 
Шепетівського району, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

25 листопада в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Буртин 
Понінківської об’єднаної територіальної громади Полонського району, під час 
якого було надано правову допомогу чотирьом громадянам.   

25 листопада головний спеціаліст відділу “Славутське бюро правової 
допомоги” Ірина Панасюк провела виїзний прийом громадян у 
Старокривинському будинку-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, 
під час якого було надано правову допомогу трьом громадянам. 

29 листопада начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Святослав Футій провів 
виїзний прийом громадян у с. 
Мокіївці Ленковецької 
об’єднаної територіальної 
громади Шепетівського 
району, під час якого було 
надано правову допомогу двом 
громадянам.  

02 грудня головним 
спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Оксаною Вальковою 
проведено прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, під час якого було надано первинну правову допомогу одній 
особі. 

02 грудня в.о. начальника відділу “Ізяславське бюро правової допомоги”  
Євген Хмиз проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ізяславського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 

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

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

03 грудня головний спеціаліст відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоя Гонтарук провела виїзний прийом громадян у с. Мислятин 
Ізяславського району, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 

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

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

06 грудня начальник відділу “Білогірського бюро правової допомоги”   
Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у Семенівській сільській 

раді Білогірського району, під 
час якого було надано правову 
допомогу трьом громадянам. 

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

допомогу двом громадянам. 
03 грудня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Білогірської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано правову допомогу двом 
громадянам. 
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06 грудня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с. Великі Каленичі 
Полонської об’єднаної територіальної громади, під час якого було надано  
правову допомогу двом громадянам. 

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

11 грудня начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Святославом Футієм проведено 
прийом громадян в дистанційному 
пункті консультування, 
створеному на базі Шепетівської 
виправної колонії № 98, під час 
якого було надано правову 
допомогу одній особі.  

10 грудня головним 
спеціалістом відділу “Ізяславське 

бюро правової допомоги” Зоєю Гонтарук проведено прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, створеному на базі Ізяславської 
районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

11 грудня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела виїзний прийом 
громадян у с. Плесна Шепетівського 
району. 

11 грудня головний спеціаліст 
відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела 
виїзний прийом громадян у с. Кунів 
Ізяславського району, під час якого 
було надано правову допомогу трьом 
громадянам. 

12 грудня головний спеціаліст відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги” Тетяна Бульбах провела виїзний прийом громадян у Кур’янківській 
сільській раді, під час якого було надано правову допомогу трьом громадянам. 

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

16 грудня начальником відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Ямпільської спеціальної школи-інтернат, 
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під час якого було надано правову допомогу двом громадянам. 
В Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та в усіх бюро правової допомоги створено необхідні умови 
для доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції України. За 
IУ квартал 2019 року доступ до електронних сервісів Мін'юсту надано 29 
громадянам. 
 
Розділ ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД  
 

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

 
15 листопада заступником директора Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Оленою Шевчук  проведено 
навчання з  працівниками центру з приводу додаткового вивчення Правил 
внутрішнього трудового розпорядку з метою дотримання трудової дисципліни 
в колективі.  

Під час семінару 
заступником директором 
звернута увага працівників на 
тому, що трудова дисципліна 
базується на свідомому та 
якісному виконанні 
працівниками своїх трудових 
обов’язків та є невід’ємною 
умовою високої якості праці. 
Дотримання дисципліни праці 
– найперше правило кожного  
члена колективу.  

У зв’язку із проведенням 14-15 листопада 2019 року Регіональної 
стратегічної сесії, що проводилась Координаційним центром з надання правової 
допомоги  спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги підготовлено SWOT-аналіз досягнень у 2019 році у 
питаннях доступності та якості надання БПД, правопросвітництва та 
комунікації, підвищення ефективності діяльності центру. Підготовлений аналіз 
дав можливість виявити сильні та слабкі сторони, що потребують найбільшої 
уваги та можливості розвитку центру, а також можливі загрози. 

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

Під час наради обговорено питання  щодо підсумків роботи центру та 
бюро правової допомоги за 2019 рік та основних завдань на 2020 рік.  

Крім того, Володимир Бузиль наголосив на необхідності докласти 
максимум зусиль для виконання пріоритетних завдань на 2020 рік, зокрема:  
поширення обізнаності про безоплатну правову допомогу, покращення доступу 
до безоплатної правової допомоги, поліпшення якості надання громадянам 
безоплатної правової допомоги. 

Після наради директор місцевого центру спільно з керівниками 
структурних підрозділів місцевого центру провели семінарське заняття для 
працівників бюро правової допомоги. Зокрема, під час семінару було 
розглянуто питання: Порядок розгляду звернень громадян про надання 
первинної правової допомоги та порядок розгляду звернень громадян у 
відповідності до Закону України «Про звернення громадян» та Порядок 
внесення відомостей працівниками до спеціального програмного забезпечення 
«Комплексна інформаційно-аналітична система». 

Крім цього, відбулися збори трудового колективу з приводу затвердження 
нового колективного договору. 

 

 
 
Розділ ІІІ. Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 

 
На виконання завдання 

плану щодо участі у 
засіданнях керівної ради, 
директором Центру взято 
участь у  засіданні щодо 
розгляду актуальних питань 
діяльності. 

25 листопада директор 
Шепетівського місцевого 
центру Володимир Бузиль 
взяв участь у засіданні 
керівної ради центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, що 
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відбулося у  м.Хмельницький. 
На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1.  Про обговорення результатів регіональної стратегічної сесії для керівного 
складу системи безоплатної вторинної правової допомоги, яка відбулася 
14-15 листопада 2019 року у м. Києві.  

2. Щодо аналізу результативних показників діяльності центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області. 

3. Щодо забезпечення належної роботи системи КІАС та реєстрацію 
звернень громадян щодо отримання безоплатної правової допомоги. 

4. Щодо посилення правопросвітницької роботи серед населення районів, 
ОТГ Хмельницької області. Планування діяльності центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Хмельницької області на 2020 
рік. 

5. Щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги штатними 
юристами місцевих центрів та адвокатами Хмельницької області. 

6. Щодо стану грошового забезпечення працівників місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв участь 

в обговоренні усіх питань порядку денного та вніс конкретні пропозиції щодо 
рішень із зазначених питань. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності 
 
За період з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, зареєстровано 1560 звернення клієнтів, що на 113 осіб менше ніж 
за аналогічний період минулого року (1673 звернень) та на 79 звернення більше 
ніж за минулий квартал. Для 1370 громадянам надано первинну правову 
допомогу, а 190 громадян подали звернення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, що менше  на 48 осіб ніж за ІУ квартал 2018 року та на 20 
осіб більше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 
189 рішень про надання БВПД, що на 32 рішення більше ніж за минулий 
квартал. На виконання зазначених рішень видано 89 доручень адвокатам та 134 
накази про уповноваження працівника для оформлення процесуальних 
документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 6 письмовим 
зверненням  у наданні БВПД відмовлено. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 
опрацьованих звернень клієнтів 

 

№ з/п Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрова-
них звернень 

Кількість наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість перена-
правлень до 

інших провай-
дерів БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БВПД 

252 169 83 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

362 330 32 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

223 210 13 0 

4 Відділ 
«Нетішинське бюро 
правової допомоги» 

344 335 9 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

204 174 30 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

175 152 23 0 

Разом по МЦ 1560 1370 190 0 
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У звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 
сімейного 281 (18,01 %), іншого цивільного 249  (15,96 %), житлового 199 
(12,76%), з інших питань 142 (9,10 %), земельного 138 (8,85 %), спадкового 137 
(8,78%), з питань виконання судових рішень 122 (7,82 %), адміністративного 
107 (6,86 %),  соціального забезпечення 96 (6,15 %), трудового 78 (5,00%), 
договірного  11 (0,71 %), медичного 0 (0,00 %) та з неправових питань 0 
(0,00%). 

 
Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань 

сімейного
18,01%

з неправових питань
0,00%

медичного
0,00%

з питань виконання судових 
рішень
7,82%

соціального забезпечення
6,15%

іншого цивільного
15,96%житлового

12,76%

3 інших питань
9,10%

спадкового
8,78%

земельного
8,85%

трудового
5,00% договірного

0,71%

адміністративного
6,86%

 
 
Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —820 

(52,56 %); від 18 до 35 років —365(23,40 %);  понад 60 років —377 (23,97 %);  
до 18 років —1 (0,06 %). 

Більшість звернень від клієнтів (1560) надійшло від жінок   — 975 (62 %), 
від чоловіків —585 (38 %). 

 
Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, було зареєстровано від осіб 
(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) - 122 (68,64 %), особи з інвалідністю — 31 (16,40 %), особи, 
засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі - 23 
(8,28 %),  ветеранів війни – 12 (6,35%), внутрішньо переміщених осіб – 1 (0,53 
%), особливі заслуги перед Батьківщиною - 0 (0 %), діти - 0 (0,00%). 
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

від 18 до 35 років
23,40%

від 35 до 60 років
52,56%

до 18 років
0,06%

понад 60 років
23,97%

 
Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

жінки

62%

чоловіки

38%

 
Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  
мають право на отримання БПД 

діти 0,00%

внутрішньо переміщені 
осіб  0,53%

особи, засуджені до 
покарання у вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбовців або 

обмеження волі 8,28%

особи з інвалідністю 
16,40%

особи, середньомісячний 
дохід, яких не 

перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму 

68,64%

ветерани війни  6,35%

особливі заслуги перед 
Батьківщиною 0,00%
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 
звітний період було: 

● здійснено 30 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність         
20 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 120 осіб, в тому числі 73 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 47 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 14 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 132 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 102 правопросвітницьких заходи. 
● розміщено у ЗМІ 38 інформаційних  матеріалів з питань надання БВПД. 
● надано 29 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

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 

дистанційни
х 

пунктів/осіб
, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в 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: 

30/73 20/47 14 102 29 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

6/18 4/16 6 25 10 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

6/14 3/8 1 10 1 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

0 2/6 1 12 12 

5 Відділ «Полонське бюро 
правової допомоги» 

6/16 3/9 2 12 3 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

7/20 3/4 0 19 0 

 


