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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
 

[1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 
 

Підвищення правової обізнаності населення стосовно прав та свобод людини і 

громадянина, надання особам консультаційної підтримки для вирішення 

проблемних питань, спрощення доступу до правосуддя, забезпечення доступу 

якнайширшого кола суб’єктів права на БПД до правових послуг.   
 

1. Інформування про місцезнаходження точок доступу до БПД на 

офіційній сторінці у Facebook, офіційних веб-сайтах органів державної влади 

та ОМС — 13 . 

 Протягом ІV кварталу 2021 року на сайтах 

партнерів було розміщено інформацію про 

місцезнаходження точок доступу до 

безоплатної правової допомоги.  

 Так, 07.10.2021 року - на офіційній 

сторінці у фейсбук Сестрятинського 

старостинського округу Радивільської 

ОТГ розміщено інформацію про виїзд 

мобільного пункту консультування. 

2. Інформування про місце 

знаходження точок доступу до БПД 

за допомогою друкованої преси, інтернет-видань, радіо –11 .  

25.11.2021 - головний юрист відділу 

організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи 

з її надавачами Юлія Карповець взяла 

участь у прямому ефірі радіостанції 

"Суспільне. Рівне" в програмі "Тема 

дня" з Іриною Данильчук на тему: 

Рівненщина: Акція "16 днів проти 

насильства" Дослівно". Детально 

розповіла які заходи відбудуться на Рівненщині в рамках акції «16 днів проти 

насильства»? Як Закон України захищає постраждалих від насильства? Де можна 

отримати допомогу та підтримку? 
 

3. Проведення «вуличного інформування», 

флешмобів, цільових заходів (самостійно чи з 

партнерами) – 5.  

  Фахівці системи БПД Рівненщини та 

волонтери долучились до акції “Дій проти 

насильства”, яка була проведена на Театральній 

площі м. Рівне. Даний захід проводився  спільно  

із Головним управлінням Національної поліції в 

Рівненській області, Громадською організацією Центр підтримки громадських 



ініціатив "Чайка" . 

     Значна кількість волонтерів системи БПД було присутні на заході, оскільки саме 

вони хотіли привернути увагу і проінформувати громадян стосовно насильства. 

Волонтери  інформували громадян про прояви насильства, як діяти якщо у вашому 

житті вже присутнє насильство. Розповсюджували інформаційні буклети та 

візитівки центрів БПД Рівненщини.  

Проблема насильства є досить 

поширеною та актуальною. Всеукраїнська 

акція "16 днів проти насильства" 

проводиться щорічно з 25 листопада до 10 

грудня саме з метою привернення уваги до 

проблем боротьби насильства в сім’ях, 

жорстокого поводження з дітьми, протидії 

торгівлі людьми.  

Фахівці системи БПД Рівненщини 

та волонтери долучились до акції  “Рівне 

вільне від насильства”, що була 

проведена на Майдані Незалежності, 

спільно із Громадською організацією  

«Ангели життя», Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій Рівненської області, Головним управлінням Національної поліції в 

Рівненській області, Судовою охороною Рівненської області та місцевим 

телебаченням, яка присвячена Всеукраїнській акції “16 днів проти насильства”. 

Задля привернення уваги до цих проблем та підвищення обізнаності населення на 

Майдані Незалежності фахівці центрів БВПД спілкувалися з мешканцями міста, 

інформували про форми і прояви насильства, розповідали що робити у критичних 

ситуаціях, розповсюджували інформаційні буклети та візитівки центрів БПД 

Рівненщини. 
 

4. Участь у масових заходах із залученням широкого кола представників 

територіальних громад, правоохоронних органів – 6 . 

   9 грудня, в Рівному відбувся круглий 

стіл по результатам моніторингу 

виконання державної політики з 

гендерної рівності у Рівненській 

області. Зокрема, обговорювали стан 

виконання Державної соціальної 

програми забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року та Національного плану дій з виконання рекомендацій 

Комітету ООН щодо виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок на період до 2021 року. Під час дискусії мали можливість вислухати 

думку представниць відповідальних структурних підрозділів: Тетяни Шевчук 

(департамент соціальної політики РОДА) та Олени Очеретнюк (ГУ національної 

соціальної сервісної служби в Рівненській області),  а також депутатку Гощанської 

селищної ради 7 скликання Ірину Білошицьку (проблеми територіальних громад). 



      Пройшла семінар-нарада за участю 

відділу «Острозьке бюро правової 

допомоги» для директорів шкіл 

Острозької територіальної громади, на 

якій обговорювались питання, що 

стосуються сімейних цінностей та 

системи безоплатної правової 

допомоги. 

      Метою зустрічі було розширення 

доступу до системи безоплатної 

правової допомоги для учнів та 

працівників школи. 

 

     У IV кварталі звітного періоду 

відбулись збори власників земельних 

часток (паїв), орендодавців ТОВ 

«Західна агровиробнича компанія», 

жителів  Демидівської селищної 

територіальної громади.          В роботі 

зборів взяли участь: Демидівський 

селищний голова Сергій Радченко, 

керівник відділення ТОВ «Західна 

агровиробнича компанія» Іван 

Пудлик,  керівник дільниці ТОВ 

«Західна агровиробнича компанія» Олександр Тучак, начальник земельного 

відділу ТОВ «Хавест-Агро» Володимир Шурин, директор підприємства «СБЕ 

Україна РІВНЕ» групи компаній ВІЛІЯ Олександр Ляшук, голова ФГ «Лан» Богдан 

Ткачук, поліцейський офіцер громади Петро Уяздовський, начальник відділення 

«Млинівське бюро правової допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД Роман  

Балас та жителі Демидівської громади. 

27 жовтня 2021 року в приміщення 

будинку культури с. Привільне відбулися 

збори власників паїв, що перебувають в 

оренді ТОВ «Західна агровиробнича 

компанія» (Райз-Захід). Головний юрист 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Людмила Юхимчук на 

запрошення адміністрації 

Привільненської сільської ради взяла 

участь в зазначеному заході.  

         На зборах обговорювалися питання щодо збільшення орендної плати та 

порядку внесення змін до договору оренди, розірвання договору, надання договорів 

та додаткових угод орендарям. На заході були присутні 103 особи. 

Питання орендних відносин стосовно укладення, порядку внесення змін та 

розірвання договору оренди землі є доволі поширеним серед мешканців сільського 

населення, які мають земельний пай.  



Юридична необізнаність однієї із сторін таких відносин стає наслідком для 

звернення до судових інстанцій. Аби не потрапити в халепу під час укладання 

договору оренди земельної ділянки та додаткових угод, на заході головний юрист 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги» Людмила Юхимчук надала 

інформацію присутнім щодо порядку вчинення вищевказаних дій. 

Представником Дубенського бюро правової допомоги звернуто увагу 

учасників заходу, що договір оренди землі оформлюється письмово і в подальшому 

потребує державної реєстрації, а також один примірник договору підписаний 

орендарем та зареєстрований в установленому порядку обов’язково має бути 

наданий орендодавцю. 
 

5. Розміщення правових консультацій: в друкованих ЗМІ; в Інтернет-ЗМІ; 

на сайтах партнерів – 63 публікацій.  

  Для розширення можливості доступу широких верств населення, в т.ч. 

сільського, до правової інформації були розміщенні наступні публікації: 

1) на веб-сайті «Костопільська міська рада» (https://kostopil-

rada.gov.ua/novyny/1615-i2345np) 19.11.2021р. опублікована стаття під назвою 

«Взаємодія – запорука успіху»; 

2) на Facebook-сторінці Костопільської міської ради  

(https://www.facebook.com/kostopilrada/posts/4920067504679081) 19.11.2021р. 

опублікована стаття під назвою «Взаємодія – запорука успіху»; 

3) на веб-сайті «Головинська громада» (https://golovynska-

gromada.gov.ua/news/1638970023/) 08.12.2021р. опублікована стаття під назвою «10 

грудня – Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги»; 

4) на веб-сайті «Малолюбашанська громада» (https://mlubashanska-

gromada.gov.ua/news/1639062406/) 09.12.2021р. опублікована стаття під назвою «10 

грудня – Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги»; 

5) на Facebook-сторінці Костопільської міської ради  

(https://www.facebook.com/kostopilrada/posts/4990749644277533) 10.12.2021р. 

опублікована стаття під назвою «У рамках протидії домашньому насильству»; 

6) 10.10.2021 року - на офіційному сайті  Крупецької сільської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Соціальний захист людей похилого віку та 

ветеранів України”; 

7) 11.10.2021 року - на офіційному сайті  Козинської сільської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Соціальний захист людей похилого віку та 

ветеранів України”; 

8) 15.11.2021 року - на офіційному сайті Радивилівської міської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Видача обмежувального припису”; 

9) 18.11.2021 року - на офіційному сайті Козинської сільської ради розміщено 

правову консультацію на тему: “Обмежувальний припис - захист від домашнього 

насильства”; 

10) 08.12.2021 року - на офіційному сайті Радивилівського професійного ліцею 

розміщено інформацію про проведення правового уроку; 

11) 08.12.2021 року - на офіційній сторінці у фейсбук Радивилівського 

професійного ліцею розміщено інформацію про проведення правового уроку. 



12)  в газеті «Замок» 07.10.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Основні види 

юридичних послуг, що надаються юристами і 

адвокатами»; 

13) на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) 12.10.2021 року 

опублікована стаття під назвою «Особливості 

прийняття спадщини дитиною»; 

14) на веб-сайті «Семидубська громада» 

(https://semydubska-gromada.gov.ua) 13.10.2021 

року опублікована стаття під назвою 

«Відповідальність роботодавця за порушення строків розрахунку та видачі трудової 

книжки звільненим працівникам»; 

15) на веб-сайті «Повчанська громада» (http://povchanska.gromada.org.ua/) та 

офіційній сторінці «Повчанська громада» в соціальній мережі Facebook 21.10.2021 

року опублікована стаття під назвою «Як оформити електронний підпис і де його 

можна використовувати». 
 

6. Наповнення веб-сайту КЦ в частині розділів МЦ – 7. 
   

 Напередодні Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги 

працівники Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД завітали до 

студентів Рівненського вищого 

професійного училища ресторанного 

сервісу і торгівлі аби розповісти про 

права людини та доступ до системи БПД. 

Оскільки, Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги приурочений 

до Дня прав людини, відзначається 10 грудня в пам’ять проголошення Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини, 8 грудня 2021 року  

головні юристи Рівненського місцевого центру з надання БВПД Ольга Лавренюк та 

Дмитро Сидорук розповіли студентам  Рівненського вищого професійного училища 

ресторанного сервісу і торгівлі  про права людини та доступ до системи безоплатної 

правової допомоги. 

В свою чергу, Ольга Лавренюк 

свій виступ присвятила темі прав 

людини. Фахівчиня розповіла, що саме 

людина, її права і свободи становлять у 

правовій державі найвищу соціальну 

цінність.  

 

7. Наповнення сторінки  у соцмережі Facebook –  147 публікацій.  

 

     8. Підготовка інформації щодо успішних та типових справ під час 

представництва у судах – 8. 



Жінка збиралась «вийти на пенсію» за віком. 

Проте, коли звернулась до Пенсійного Фонду – 

отримала відмову. З’ясувалось – вона не мала 28 

років необхідного страхового стажу, а лише 27 

років 10 місяців 22 дні. Адже, свого часу її 

роботодавець не сплатив за жінку страховий 

внесок за півтора місяці роботи.   

Шукати правди пані Оксані тепер треба було в 

суді. Тому, за допомогою жінка звернулась до 

юристів Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД. За її справу взявся фахівець центру Юрій 

Висоцький. 
 

9. Виготовлення та розповсюдження власних інформаційних матеріалів 

(буклетів, флаєрів, методичних матеріалів тощо) щодо функціонування системи 

БПД – 102.                                                  

 У звітному періоді працівниками відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» було виготовлено три буклети з наступними назвами: «Оформлення 

одиноких громадян до будинків-інтернатів», «Порядок приватизації житла» та 

«Правове регулювання ринку землі в Україні». 

          Відділом «Рівненське бюро правової допомоги» було розміщено наступні 

інформаційні плакати: 

- «Діти мають право на адвоката» - в Комунальному закладі «Клеванська 

спеціальна школа №2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради; в Корнинській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненського району; в Тайкурській гімназії Корнинської 

сільської ради Рівненського району; в Шпанівській ЗОШ І-ІІ ступенів 

Рівненського району; 

- «Порадься з юристом» - в с. Тайкури Рівненського району (приміщення 

сільської ради); в с. Шпанів Рівненського району (приміщення ЦНАП); в 

Комунальному закладі «Стаціонарне відділення Рівненського 

територіального центру соціального обслуговування» (с. Дядьковичі); 

- «Правова допомога власникам та користувачам землі» - в с. Тайкури Рівненського 

району (приміщення сільської ради);в с. Шпанів Рівненського району 

(приміщення ЦНАП); в с. Корнин Рівненського району (приміщення сільської 

ради);в с. Дядьковичі Рівненського району (приміщення сільської ради). 

10. Облаштування пандусів, кнопок виклику та місць роботи для осіб з 

інвалідністю (як альтернативу пандусу)- 2.  
 

У листопаді 2021 року 

біля входу до приміщення, в 

якому здійснює свою 

діяльність відділ 

«Дубенське бюро правової 

допомоги» була встановлена 

кнопка виклику 

. 



Встановлено інформаційний плакат з кнопкою виклику для осіб з обмеженими 

можливостями, що відвідують Рівненське бюро правової допомоги. 
 

11. Організація проведення виїзних прийомів громадян у сільській місцевості –13. 
 

12. Організація проведення виїзних прийомів громадян у сільській місцевості 

з земельних питань – 71. 

11.10.2021 року - здійснено виїзд в Сестрятинський старостинський 

Радивилівської ОТГ Дубенського району по земельних питаннях. 

19.10.2021 року - виїзд по земельних питаннях в Іващуківський старостинський 

округ  Козинської ОТГ Дубенського району. 

17.11.2021 року - прийом громадян в Крупецькій ОТГ Дубенського району по 

земельних питаннях. 

03.12.2021 року - виїзний прийом громадян в Боратинському старостинському 

окрузі Крупецької ОТГ Дубенського району. 

07.10.2021р. головним юристом відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» Іриною 

Коснюк в приміщенні Злазненського старостинського 

округу Головинської ОТГ в рамках проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» було організовано 

консультаційний пункт під час якого фахівець 

розповіла про порядок  визнання права власності на 

успадковану земельну ділянку в судовому порядку та  

спадкування землі, що знаходиться в оренді. 

12.10.2021р. головним юристом відділу 

«Костопільське бюро 

правової допомоги» 

Іриною Коснюк в 

приміщенні 

Великостидинського старостинського округу 

Костопільської міської територіальної громади в рамках 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» було організовано 

консультаційний пункт під час якого громадяни 

отримали правові консультації з питань оформлення 

права власності на земельний пай, порядку позбавлення 

батьківських прав. 

  08.10.2021р. в рамках реалізації пілотного 

проєкту "Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство", головним 

спеціалістом відділу «Здолбунівське бюро 

правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід по земельних 

питаннях та мобільний пункт консультування для 

жителів Здовбицької територіальної громади у 

Здовбицькій сільській раді Рівненського району 



Рівненської області. Всім присутнім роздано інформаційні буклети з  правових питань 

та візитівки відділу «Здолбунівське бюро правової допомоги». 

     18 жовтня 2021 року головним юристом 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД 

Юхимчук Людмилою у рамках проекту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» в 

приміщенні Повчанської сільської ради 

проведено консультаційний пункт. 

  Під час роботи даного консультаційного 

пункту за юридичними консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що 

стосувалися порядку спадкування земельного паю, що знаходиться в оренді та права 

спадкоємця на отримання орендної плати; порядку визнання спадщини відумерлою; 

підстав відмови в наданні житлової субсидії; порядку розірвання договору оренди землі в 

односторонньому порядку; щодо порядку продовження строку для прийняття спадщини. 

  19 жовтня 2021 року директором Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД Аллою Негрей та 

начальником відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД Андріюком Анатолієм організовано роботу 

консультаційного пункту на території Мирогощанської 

сільської ради Дубенського району в с. Мирогоща 

Друга. Діяльність даного консультаційного пункту 

спрямована на розширення доступу жителів даної 

сільської ради до безоплатної правової допомоги, 

зокрема до правової інформації та правових 

консультацій у сфері земельних правовідносин. 

   Під час роботи консультаційного пункту за 

юридичними консультаціями звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися 

порядку відмови від частки у спадщині, вирішення земельного спору органом 

місцевого самоврядування, спадкування земельного паю, що знаходиться в оренді 

та права спадкоємця на отримання орендної плати, безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку, 

обов’язку виконання додаткової роботи на підсобному господарстві державного 

підприємства, додаткових гарантій та прав керівнику профспілкової організації, а 

також щодо правових підстав надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
  12.10.2021 року начальником відділу «Рівненське 
бюро правової допомоги» Рівненського місцевого 
центру з надання БВПД Аллою Семенюк було 
проведено правопросвітницький захід по земельним 
питанням, а саме проведено мобільний пункт 
консультування для жителів Дядьковицької 
територіальної громади (с. Дядьковичі) в рамках 
реалізації проекту “Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство”. 



22.10.2021 року начальником відділу 

«Рівненське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведено правопросвітницький захід по 

земельним питанням, а саме проведено 

мобільний пункт консультування для жителів 

Корнинської територіальної громади (с. 

Колоденка) в рамках реалізації проекту 

“Програма прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство”. 

  

  Під час роботи консультаційного пункту за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку безоплатного 

отримання земельної ділянки неповнолітньою особою; порядку розірвання 

договору оренди земельної ділянки; виготовлення кадастрового номеру на 

земельну ділянку; визнання особи такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням; щодо наслідків відмови від вакцинації від коронавірусної 

хвороби; порядку поділу спільного майна подружжя, порядку прийняття спадщини, 

надання відпусток працівнику за сумісництвом; порядку оформлення житлової 

субсидії; щодо виплати учасникові бойових дій одноразової грошової допомоги до 

5 травня; порядку введення в експлуатацію об’єкта нерухомості; пільг багатодітним 

сім’ям, а також щодо правових підстав надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
 

13. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу громадян до 

БПД в приміщеннях: управлінь соціального захисту населення, територіальних 

центрах надання адміністративних послуг; будинках–інтернатах для людей 

похилого віку, людей з інвалідністю, територіальних центрах з обслуговування 

одиноких людей похилого віку, медичних закладах; установ виконання покарань, 

центрах пробації; центрах зайнятості – 69. 
 

        26.11.2021р. в приміщенні Рівненського 

районного відділу № 3 філії Державної 

установи «Центр пробації» у Рівненській 

області діяв консультаційний пункт доступу до 

БПД для суб’єктів пробації за участі 

начальника відділу «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяни Марчук. 

       Присутні дізнались про порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги, 

отримали відповіді на питання, що стосувались 

встановлення факту родинних відносин, 

правових наслідків порушення умов відбування 

призначеного іспитового строку, розірвання трудового договору з ініціативи 

працівника. 



Спеціалістами  «Острозьке бюро правової 

допомоги» на базі служби у справах дітей 

Острозького міськвиконкому, Острозької 

міськрайонної філії Рівненського обласного 

центру зайнятості, управління забезпечення 

надання адміністративних послуг, Рівненський 

районний сектор №4 філії державної установи 

"Центр пробації" у Рівненській області 

постійно проводяться дистанційні пункти 

консультування. 

 

Протягом звітного періоду 

працівниками відділу «Гощанське бюро 

правової допомоги» забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу 

громадян до БПД в приміщені 

Гощанського сектору пробації, 

Гощанської районної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості, 

Гощанському відділі реєстрації актів 

цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління юстиції,  

Гощанському секторі обслуговування громадян Корецького об’єднаного управління 

пенсійного фонду України в Рівненській області, Гощанському об’єднаному 

районному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також у Гощанському 

центрі надання адміністративних послуг Гощанської територіальної громади. 

04 жовтня 2021 р. на виконання умов 

Меморандуму про співпрацю між відділом 

«Дубенське бюро правової допомоги» 

Рівненського МЦ з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Дубенським 

міськрайонним відділом з питань пробації 

Західного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції від 15.01.2018 року, головний юрист відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД Людмила 

Юхимчук у приміщенні Дубенського міськрайонного відділу з питань пробації 

провела прийом громадян. 

Під час роботи консультаційного пункту відвідувачів органу пробації 

проінформовано про основні завдання та функції бюро. 

Представник бюро надала консультації щодо обов’язків засудженого під час 

відбуття іспитового строку у випадку звільнення від відбування призначеного 

покарання, порядку отримання статусу безробітного, порядку звільнення від 

кримінального покарання з іспитовим строком, порядку звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, а також порядку та підстав надання безоплатної 

первинної і вторинної правової допомоги. 



      26.10.2021 року начальником відділу 

«Рівненське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

Аллою Семенюк спільно з Рівненською 

районною філією Рівненського ОЦЗ було 

організовано мобільний пункт консультування 

для безробітних Рівненського району.  
 

        03.12.2021 року відділом «Рівненське 

бюро правової допомоги» Рівненського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з 

Рівненським районним центром зайнятості та ГУ ПФУ в Рівненській області 

проведено вебінар щодо захисту трудових прав осіб з інвалідністю. 

16.12.2021 року начальником відділу 

«Рівненське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Аллою Семенюк було проведено мобільний 

пункт консультування для учасників 

бойових дій на тему: «Пільги учасникам 

бойових дій та особам, прирівняним до них» в приміщенні КЗ "Рівненський 

обласний госпіталь ветеранів війни" РОР. 
 

    14. Забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України – 316. 

15. Роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його 

використання для спрощення збору документів клієнтам місцевого центру – 30  

роз’яснень. 

У наш час дуже багато державних послуг можна отримати в режимі онлайн, не 

виходячи з дому. Але при цьому, багато електронних онлайн-можливостей доступні 

тільки за наявності електронного цифрового підпису. Так, як зробити електронний 

підпис? Як отримати сертифікат електронного цифрового підпису? Де можна 

отримати електронний цифровий підпис? Навіщо потрібен електронний підпис? 

З метою відповіді на ці запитання на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua/) та офіційній сторінці «Повчанська громада» в 

соціальній мережі Facebook 21.10.2021 року опублікована стаття під назвою «Як 

оформити електронний підпис і де його можна використовувати». 

У даній публікації було роз’яснено порядок отримання електронного цифрового 

підпису, де і як його використовувати, як підписати документ за допомогою 

електронного цифрового підпису. 
 

16. Проведення заходів (лекції, семінари, тематичні зустрічі, тренінги), з 

метою роз’яснення норм чинного законодавства: учасникам АТО; ВПО; особам 

з інвалідністю; особам зі статусом безробітного; трудовим колективам 

установ, підприємств, організацій різних форм власності; суб’єктам пробації 

тощо – 28. 



10.11.2021р. в Здолбунівській районній філії 

Рівненського обласного  центру зайнятості 

відбувся онлайн захід з допомогою платформи 

ZOOM для безробітної молоді за участю 

представника відділу «Здолбунівське бюро 

правової допомоги». Про отримання безоплатної 

правової допомоги та покращення захисту своїх 

прав розповіла головний юрист відділу Наталія 

Михальчук. У своєму виступі Наталія Юріївна 

розповіла про можливість отримання послуг з 

надання первинної правової допомоги; умови 

доступу окремим категоріям осіб до вторинної правової допомоги та які документи 

необхідно надати для отримання адвоката (юриста) за рахунок держави. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству  

головним  юристом відділу «Корецьке 

бюро правової допомоги» Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД  для 

клієнтів пробації, які перебувають на 

обліку в Рівненському районному секторі 

№3 філії Державної установи «Центр 

пробації» у Рівненській області, проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Насильство в сім’ї, відповідальність 

домашнього кривдника». 

На завершення заходу пані Оксана наголосила, що постраждала особа має 

право на безоплатну вторинну правову допомогу у порядку, встановленому Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу». Особи, які постраждали від 

домашнього насильства за ознакою статі, мають право на всі види правових послуг. 

Протягом звітного періоду за сприяння 

Рівненського обласного центру соціальних 

служб начальником відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги» Рівненського МЦ з надання 

БВПД Ольгою Суховаровою було проведено 

курс онлайн - семінарів для фахівців із 

соціальної роботи та спеціалістів, які надають 

соціальні послуги сім’ям та особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах 

на території Рівненської області на тему: 

«Соціальна підтримка та надання послуг сім’ям 

учасників АТО/ООС». 

  Разом з тим у звітному періоді працівниками 

відділу «Острозьке бюро правової допомоги» та волонтерами неодноразово 

проводились заходи з метою роз`яснення норм чинного законодавства, зокрема 

організовувались онлайн - семінар в Острозької міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості для осіб з інвалідністю, та в «Гончаренко центр» 

проводилась лекція на тему «Земельні правовідносини». 



29 листопада 2021 року начальником відділу 
«Дубенське бюро правової допомоги» 
Рівненського місцевого центру з надання БВПД 
Анатолієм Андріюком спільно з начальником 
відділу активної підтримки безробітних Тетяною 
Шамрило Дубенської міськрайонної філії 
Рівненського обласного центру зайнятості, за 
допомогою платформи Zoom, проведений 
інформаційний вебінар (конференція) 
«Формування активної життєвої позиції в осіб з 
інвалідністю під час карантинних заходів, 
пов’язаних із короновірусною хворобою». 

Дані заходи для осіб з інвалідністю сприяють підвищенню позитивної 
самооцінки, власної індивідуальності, розширюють кругозір у спектрі пошуку 
підходящої роботи відповідно стану здоров’я та психофізичних характеристик 
безробітної особи. 

Учасників вебінару ознайомили із ситуацією на ринку праці; про соціальні 
послуги, що надає служба зайнятості; щодо наявності вакансій для осіб з 
інвалідністю, можливості працевлаштування та участі у громадських роботах. 

Під час заходу були розглянуті, зокрема, питання: забезпечення прав осіб з 
інвалідністю, складання та причини корегування індивідуальних програм 
реабілітації для людей з інвалідністю відповідно до ступеня обмеження 
життєдіяльності, а також реабілітаційний потенціал та можливості особи тощо. 

 

17. Проведення правопросвітницьких заходів з земельних питань – 39  заходів. 
 

20.10.2021 р. після проведення консультаційного пункту доступу до БПД для 
громадян з земельних питань в приміщенні Жадківського старостинського округу 
Корецької міської громади в  рамках проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» відбулась робоча зустріч з представниками 
Жадківського старостинського округу Корецької міської ради, на якій  головним 
юристом відділу Корецьке БПД надано роз’яснення Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення». Також, обговорено на які види земель 
поширюється дія мораторію на відчуження та коли  передбачено наступні основні 
строки запуску обігу права власності на сільськогосподарську землю .  

У поточному кварталі працівниками 

відділу «Острозьке бюро правової допомоги» 

організовувались семінари, робочі зустрічі щодо 

питань земельних правовідносин, зокрема:  

- щодо змін які будуть впровадженні з 

відкриттям ринку землі;  

- порядку надання витягів із Державного 

земельного кадастру (ДЗК) про земельну 

ділянку та витягів про нормативну-грошову 

оцінку земельної ділянки, які можна 

отримати онлайн або через публічну 

кадастрову карту;  

- Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 



18 жовтня 2021 року у рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» 

головний юрист відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» Людмила Юхимчук 

провела семінар для громади Повчанської 

сільської ради на тему: «Порядок 

безоплатного отримання земельної 

ділянки у власність». 

Учасникам заходу надано 

інформацію, про те, що відповідно до 

норм Земельного кодексу України кожен громадян України може отримати та 

приватизувати 6 земельних ділянок різного призначення, тобто передача земельних 

ділянок безоплатно у власність громадян у межах зазначених норм, провадиться 

один раз по кожному виду використання (частина четверта статті 116 Земельного 

кодексу України).  

Також роз’яснено порядок, вимоги до оформлення заяви та куди звертатися 

для отримання земельної ділянки, процедуру реєстрації права власності бажаної 

земельної ділянки. 

19 жовтня 2021 року в рамках реалізації 

проекту «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» з метою 

надання безоплатної правової допомоги у сфері 

земельних правовідносин була проведено 

лекцію для мешканців села Мирогоща Друга 

Дубенського району під назвою: «Порядок 

укладання, зміни та розірвання договору оренди 

земельної ділянки», адже питання орендних 

відносин стосовно укладення, порядку внесення 

змін та розірвання договору оренди землі є доволі поширеним серед сільського 

населення, які є власниками земельної частки (паю).  

09 листопада 2021 року у рамках 

Програми «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» головний юрист 

відділу «Дубенське бюро правової допомоги» 

Людмила Юхимчук провела круглий стіл для 

працівників Семидубської сільської ради на 

тему «Порядок укладання, зміни та розірвання 

договору оренди земельної ділянки».  

Питання орендних відносин стосовно укладення, порядку внесення змін та 

розірвання договору оренди землі є доволі поширеним серед мешканців сільського 

населення, які мають земельний пай.  

18. Надання у письмовому вигляді консультацій з питань земельних 

правовідносин – 220. 

У рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» у звітному періоді фахівцями відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» згідно прийнятих звернень від громадян щодо отримання 



безоплатної первинної правової допомоги у формі письмової консультації було 

надано 30 письмових консультацій. 

Фахівцями бюро в даних письмових консультаціях було надано роз’яснення щодо: 

• щодо порядку дотримання норм добросусідства; 

• щодо вирішення земельного спору органом місцевого самоврядування; 

• щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки; 

• щодо порядку розірвання договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку укладання договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий 

будинок, право власності на який зареєстровано; 

• щодо порядку спадкування земельного паю, що знаходиться в оренді та права 

спадкоємця на отримання орендної плати; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки; 

• щодо порядку отримання земельної ділянки безоплатно у власність; 

• щодо порядку безоплатної передачі земельної ділянки у власність; 

• щодо порядку поділу земельної ділянки, що перебуває у спільній власності; 

• щодо зміни власника земельної ділянки в договорі оренди у випадку її 

спадкування; 

• щодо порядку отримання земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства; 

• щодо порядку внесення змін до договору оренди земельної ділянки; 

• щодо порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

• щодо передачі земельної ділянки в суборенду. 
 

У звітному періоді фахівцями відділу «Рівненське бюро правової допомоги» 

згідно прийнятих звернень від громадян щодо отримання безоплатної первинної 

правової допомоги у формі письмової консультації було надано 10 письмових 

консультацій. 

Фахівцями бюро в даних письмових консультаціях було надано роз’яснення  

• щодо видів та розмірів земельних ділянок, які громадяни можуть отримати 

безоплатно; 

• щодо вирішення земельного спору органом місцевого самоврядування; 

• щодо відчуження земельної ділянки; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки; 

• щодо порядку спадкування земельного паю; 

• щодо порядку приватизації земельної ділянки; 

• щодо порядку отримання земельної ділянки безоплатно у власність; 

• щодо порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

та ін. 
 

19. Проведення правопросвітницьких та інформативних заходів в рамках 

відзначення Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги – 7 

З нагоди відзначення 10 грудня Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги 09.12.2021р. головним юристом відділу «Костопільське бюро правової 

допомоги» Іриною Коснюк  в приміщенні  Костопільського районного центру 

зайнятості було проведено правопросвітницький захід за участі працівників 

Костопілького ЦЗ та тимчасово безробітних громадян. 



Напередодні Дня БПД фахівець 

Рівненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

разом із фахівцем Рівненської міської 

бібліотеки (мкр. Ювілейний) провели для 

учнів Рівненської ЗОШ 8 правовий урок 

про доступ до системи БПД та права 

дитини.   

   Фахівець місцевого центру Лавренюк 

Ольга розповіла про доступ до системи 

безоплатної правової допомоги,  про 

роботу центру, з яких питань найчастіше 

звертаються до Рівненського місцевого 

центру. 

 

10 грудня 2021 року в рамках 

правопросвітницького заходу «Правовий 

кінозал» керівником Дубенського бюро 

правової допомоги Анатолієм Андріюком у 

Дубенському ліцеї №5 було організовано 

перегляд документального фільму на 

правову тематику: «Особливості 

відбування покарання у виді позбавлення 

волі засудженими неповнолітніми». 

Запропонований документальний фільм 

переглянули учні 10-го класу даного 

навчального закладу. 

Перед початком фільму начальник бюро розповів присутнім мету «Правового 

кінозалу», його користь у підвищенні правової обізнаності громадян, зокрема для 

неповнолітніх осіб. Також було розглянуто поняття злочину, охарактеризовано 

специфічні риси кримінальної відповідальності та кримінальних покарань, які  

10 грудня 2021 головним юристом 

відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Людмилою Юхимчук 

проведено урок «Права дитини» для учнів 

7-9 класів Мильчанської школи І-ІІІ 

ступенів. 

Працівник бюро правової допомоги 

розкрила зміст поняття «права дитини», а 

також розповіла про основні нормативні 

акти, в яких закріплене дане поняття. Більш 

детальніше фахівець зупинився на Конвенції про права дитини від 20.11.1989 р., 



так як в ній міститься перелік усіх сучасних прав і свобод дітей. 

Учасникам заходу роз’яснено, що дитина є повноцінним членом суспільства, 

вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно 

тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і 

піклування, включаючи належний правовий захист. В залежності від віку дитини, 

законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації її прав.  

                                                                                            

20. Проведення заходів у навчальних закладах (ВНЗ, коледжах, ЗОШ, ДНЗ) 

для учнів, педагогів, батьків (лекції, семінари, правові уроки, тренінги, 

дискусійні клуби, правові ігри, вікторини та ін.) – 28. 

    25.10.2021р. начальником відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» 

Тетяною Марчук спільно з волонтером 

Катериною Лукомською було проведено 

правовий урок  у 3-Б класі Костопільської 

гімназії № 8 на тему: «Права та обов’язки 

дитини».  

Під час заходу учням було роз’яснено, 

що права дитини – це права людини, яка ще 

не досягла 18 років. Усі діти мають рівні 

права незалежно від того, де вони 

перебувають. 
 

02.12.2021 року головним юристом відділу “Корецьке бюро правової допомоги” 

Оксаною Кречмаровською було проведено лекцію для здобувачів освіти 9-А та 9-Б 

класів ЗЗОС “Корецький ліцей” Корецької міської ради. Метою проведеного заходу 

є підвищення правової свідомості та обізнаності у дітей, отримати нові знання щодо 

кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності 

неповнолітніх, нагадати про поняття булінгу, відповідальність за його вчинення. 

Окрім того, обговорювали судову практику, дискутували щодо теми захисту 

персональних даних. 

Під час уроку-лекції  ліцеїсти з інтересом переглядали презентації: 

“Кримінальна, адміністративна та цивільно-правової відповідальності 

неповнолітніх” та  “Стоп булінг”. 

Працівниками відділу «Острозьке 

БПД» протягом звітного періоду було 

проведено ряд лекцій для учнів 

Могилянівської ЗОШ І-ІІІ ст., учнів 

Острозької гімназії ЗОШ І-ІІІ ст. та 

Острозької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та курсантів 

Острозького військового ліцею. Під час 

лекції було обговорено такі теми: 

відповідальність неповнолітніх; що таке 

булінг та його наслідки; що таке 

насильство тощо. 



07 жовтня 2021 року напередодні 

Дня юриста для студентів Дубенського 

фахового коледжу Університету 

«Україна» керівником відділу 

«Дубенське бюро правової допомоги» 

Рівненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Анатолієм 

Андріюком проведено бесіду на тему 

«Спеціалізація професії юриста», на 

якій були присутні 22 студента 

спеціальності «Право» та 2 педагогічні 

працівники. 

Метою даного правопросвітницького заходу було допомогти зорієнтувати 

студентів щодо майбутніх напрямів їх професійної юридичної діяльності. 

Керівник відділу бюро правової допомоги ознайомив присутніх із поняттям 

«юрист», проаналізував історичні особливості розвитку даної професії, а також 

якими якостями повинен володіти успішний юрист. 

28 грудня 2021 року керівник 

Дубенського бюро правової допомоги 

Анатолій Андріюк у Дубенському 

ліцеї № 8 для учнів 9-го класу провів 

правовий урок на тему «Специфіка 

юридичної відповідальності 

неповнолітніх». 

Мета даного заходу полягала в 

тому, щоб розкрити поняття 

«юридична відповідальність», 

«адміністративне правопорушення», 

«злочин» та «злочинність», 

ознайомити учнів із злочинністю та 

видами юридичної відповідальності, видами покарань (зокрема покарань, які 

застосовуються до неповнолітніх), сформувати правову свідомість та розуміння 

відповідальності за протиправну поведінку, а також виховати почуття 

відповідальності за власні вчинки. 

Під час проведення уроку керівник бюро Анатолій Андріюк особливу увагу 

приділив специфічним рисам відповідальності неповнолітніх. У своєму виступі 

фахівець бюро правової допомоги постійно наводив приклади з життя підлітків, які 

притягувались до різних видів юридичної відповідальності. 

Також фахівець системи БВПД з метою підвищення правової свідомості 

молоді розповів про систему безоплатної правової допомоги та про діяльність 

Дубенського бюро зокрема, розкрив поняття первинної та вторинної правової 

допомоги, а також перерахував категорії осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

 

 



21. Участь у сесіях обласних, районних та місцевих рад, засіданнях 

виконавчих комітетів, засіданнях комісій, колегіях – 5. 

 

14.12.2021р. начальник відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» 

Тетяна Марчук взяла участь в засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини 

Костопільської міської ради Рівненської 

області.  

На засіданні розглядалися наступні 

питання: щодо надання висновку органу 

опіки та піклування про способи участі 

одного з батьків у вихованні дитини, місце 

та час їх спілкування; про надання статусу 

дитини, позбавленої батьтківського 

піклування; про доцільність/недоцільність 

позбавлення батьківських прав; про надання дозволу на вчинення правочину щодо 

нерухомого майна дитини; про затвердження та перегляд індивідуальних планів 

соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

26 листопада 2021 року в приміщенні 

Тараканівської сільської ради Дубенського 

району під головуванням сільського голови 

Тараканівської сільської ради Наталії 

Сорочинської відбулось чергове засідання 

координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та 

торгівлі людьми. 

У засіданні взяли участь представники 

державних органів, які є членами координаційної ради, а також був присутній 

начальник відділу «Дубенське бюро правової допомоги» Рівненського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Андріюк. 

Члени координаційної ради обговорили механізм вдосконалення взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, задля ефективного реагування на подібні 

факти, надання допомоги постраждалим та притягнення кривдників до 

передбаченої законом відповідальності. 

З метою покращення комунікації та взаємодії між Дубенським бюро правової 

допомоги та іншими членами координаційної ради, Анатолій Андріюк повідомив 

про діяльність Дубенського бюро правової допомоги, окреслив повноваження 

місцевих центрів з надання БВПД у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

 



22. Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 

конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, установ та організацій, в тому числі у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі /протидії 

торгівлі людьми /гендерної рівності /підготовки молоді до сімейного життя, 

формування відповідального батьківства – 14.  

         10.12.2021р. начальник відділу 

«Костопільське бюро правової допомоги» Тетяна 

Марчук в рамках проведення всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» взяла участь в засіданні 

круглого столу. На заході також були присутні 

представники відділення поліції № 2 Рівненського 

РУП ГУНП в Рівненській області, Рівненського 

районного відділу №3 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Рівненській області, служби у 

справах дітей, відділу соціального захисту 

населення, управління освіти, культури, молоді та 

спорту, Центру надання соціальних послуг Костопільської міської ради. 

Під час проведення заходу учасники обговорили порядок та механізм реалізації 

Місцевої соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2025 року,  алгоритм дій в разі надходження 

повідомлення про вчинення насильства.  

Фахівчиня бюро звернула увагу присутніх на те, що відповідно до статті 14 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі є  суб'єктами права на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Також Тетяною Марчук було проінформовано 

присутніх про порядок та підстави застосування термінового заборонного та 

обмежувального приписів. 

20.12.2021р. відбулося засідання 

Координаційної ради з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству 

Здолбунівської міської ради. Наталія Михальчук 

- головний юрист відділу «Здолбунівське бюро 

правової допомоги»  була присутня  на  даному 

засіданні, так як є членом Координаційної ради. 

 Члени Координаційної ради обговорили план 

заходів щодо реалізації у Здолбунівській 

територіальній громаді Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству»: організації заходів з попередження насильства, а також порядок взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Наголошено на  проведенні просвітницької роботи спільно з іншими 

суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі. 



В рамках кампанії відбулось засідання 

круглого столу на базі «Гончаренко 

центр-партнер Острог», за участі 

фахівців відділу «Острозьке бюро 

правової допомоги» спільно із 

волонтеркою, медіаторкою, адвокаткою 

- О. Шминдрук, волонтеркою - М. 

Матвійчук, , адвокатом - М. Шаповалом, 

прокурором Острозького відділу 

Здолбунівської місцевої прокуратури 

Рівненської області - Т. Мусіюк, 

керівниками та фахівцями: Рівненського 

районного сектору №4 філії ДУ "Центр 

пробації" в Рівненській області - А. Штеньком, Острозьким міським центром 

соціальних служб – О. Гловацькою, службою у справах дітей виконкому Острозької 

міської ради – Т. Бойко, Острозькою міськрайонною філією Рівненського обласного 

центру зайнятості – Л. Вус-Столярчук, сектором ювенальної превенції Рівненського 

районного управління поліції ГУНП в Рівненській області – Д.Бабій та управлінням 

освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міської ради – С. Губернюком. 

         У рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», метою якої є 

привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого 

поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, 2, 8 та 9 грудня 

2021 року Рівненським обласним центром соціальних служб було проведено онлайн-

семінари для фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів територіальних громад 

області на тему «Організація соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в тому числі з проблемою жорстокого поводження з дітьми. 

Участь в даних заходах прийняв 

начальник відділу «Дубенське бюро 

правової допомоги» Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД 

Анатолій Андріюк з доповіддю на тему: 

«Норми чинного законодавства щодо 

відповідальності за жорстоке поводження з 

дітьми». 

Учасникам семінару було 

проаналізовано поняття «жорстоке 

поводження з дитиною», надано 

інформацію щодо видів насильства в сім’ї 

та спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 

Надалі під час доповіді Анатолій Андріюк здійснив аналіз норм Конституції 

України, Цивільного, Сімейного, Кримінального кодексів України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, а також Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», які призначенні для забезпечення законних прав та 

інтересів дітей та захист від жорстокого поводження відносно них. Окрему увагу було 

відведено аналізу та вивченню конкретних складів правопорушень та злочинів, які 

відносяться до насильницьких дій в сім’ї щодо дітей. 



За три дні проведення даного онлайн-семінару участь в ньому прийняли понад 80 

учасників з усіх районів Рівненської області. 
 

1.2 Забезпечення надання онлайн консультацій шляхом використання 
існуючих мобільних додатків (Skype, Facebook Messenger). Забезпечення 
доступу громадян до контакт-центру системи БПД.  

1. Надання  онлайн консультацій (письмових та за допомогою відео-

зв’язку ) – 112.  

 2.  Інформування про «гарячу лінію» БПД – 34. 

Під час розміщення інформаційних повідомлень, правових консультацій у 

ЗМІ та під час проведення правопросвітницьких заходів у звітному періоді на 

постійній основі здійснювалося інформування громадян щодо можливості 

отримання правових консультацій, звернувшись до Єдиного контакт-центру 

системи безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером телефону - 

 0 800 213 103. 
 

1.3 Надання оперативних та якісних правових консультацій працівниками 

системи безоплатної вторинної правової допомоги.  

1.  Складання, доповнення та розміщення юридичних консультацій на 

довідково-інформаційній платформі «WikiLegalaid»  – 1. 

2. Редагування та підтримка в установленому порядку юридичних 

консультацій довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalaid»  

На виконання листа директора Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД від 16 січня 2020 року № 1702/2-37 щодо забезпечення належного 

функціонування довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalaid», працівниками місцевого центру та бюро правової допомоги у 

звітному періоді не рідше 2-х разів на місяць здійснювалась перевірка на 

відповідність законодавству правових консультацій, закріплених за відповідними 

працівниками.  

Загалом під час перевірки на актуальність правових консультацій у ІV 

кварталі 2021 року редаговано 2 консультації, які потребували доопрацювання та 

внесення змін.  
 

3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalaid» –  29 інформаційних повідомлень. 

Працівниками відділів Рівненського місцевого центру з надання БВПД під час 

розміщення інформаційних повідомлень у друкованих ЗМІ, публікацій правових 

консультацій в Інтернет-виданнях у звітному періоді на постійній основі 

здійснювалося інформування громадян щодо можливості отримання правової 

консультації, скориставшись інформаційно-довідковою системою консультацій за 

посиланням: https://wiki.legalaid.gov.ua. 
 

1.4 Покращення доступу до БПД шляхом оперативного вирішення наявного у 

клієнта питання. 

1. Пошук нових партнерських організацій, створення та підтримка в 

актуальному стані реєстру партнерів, органів ДВВ, ОМС з переліком послуг /сервісів, 

які вони надають -1. 



           2. Укладення угод/меморандумів  про перенаправлення клієнтів – 1. 

11 жовтня 2021 року була підписана угода про співробітництво з Державною 

установою «Рівненський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України. 
 

 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
 

Визначення якості надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги працівниками місцевих центрів та виявлення потреб у професійному 

навчанні таких працівників. 
1. Проведення аналізу потреби в залученні нових адвокатів - 1.  

2. Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД - 2. 

3. Поширення інформації серед адвокатів про навчальні заходи –76 . 
 

[1.3.] Люди мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 

1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливості досудового 

вирішення спорів  

    За звітний період фахівцями місцевого центру при наданні відповідної 

правової консультації, що передбачає надання роз’яснення з метою вирішення 

конфлікту, клієнту роз’яснюється порядок досудового врегулювання спорів. Окрім 

того, при надання БВПД також роз’яснюється позасудовий порядок вирішення 

спорів та його можливості.  

2.Участь працівників системи в тренінгах з медіації – 2.  

3. Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів, громадських з метою налагодження 

співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у 

тому числі, створення незалежного провайдера на рівні територіальних 

громад; налагодження співпраці з юридичними клініками – 21 

Так, начальником відділом «Рівненське бюро правової допомоги» Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД протягом звітного періоду було проведено 

наступні робочі наради:   

- 26.10.2021  року з Рівненською районною філією Рівненського Обласного 

центру зайнятості; 

-18.11.2021 року з працівниками відділу соціального захисту Городоцької 

територіальної громади та Городоцького ЦНАП на тему: «Пільги учасникам 

бойових дій та особам, прирівняним до них»; 

- 10.12.2021 року з працівниками Шпанівської сільської ради на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 
 

 4. Надання методичної допомоги, консультаційні заходи для представників   

органам місцевого самоврядування – 17. 

З метою надання методичної допомоги для працівників органів місцевого 

самоврядування Дубенського району (Повчанської сільської ради, Мирогощанської 

сільської ради, Плосківської сільської ради Тараканівської територіальної громади, 

Смизької селищної ради, Мильчанського старостинського округу Повчанської 

територіальної громади, Семидубської сільської ради, Привільненської сільської 

ради, Птицької сільської ради Тараканівської територіальної громади, Іваннівської 

сільської ради Привільненської територіальної громади, Сатиївської сільської ради 

Варковицької територіальної громади Тараканівської сільської ради) були надані 



«Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення» та 

методичні рекомендації під назвою: «Вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування». 
 

         5. Проведення спільних заходів з партерами відповідно до укладених 

угод/меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, 

презентації тощо) – 4. 
  

[1.4.]  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 
Розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. Проведення заходів з метою розвитку компетенції, 
навиків та підвищення кваліфікації. Створення ефективної системи 
підвищення кваліфікації працівників центрів БПД. 

1. Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань 

фахівців місцевих центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх роботи -1.  

2. Участь у семінарах, тренінгах організованих Координаційним центром – 8.  

3. Проведення навчань для працівників бюро та центрів із залученням 

партнерських організацій – 8.  

    4. Здійснення інформаційно-правового десанту з метою надання 

методичної допомоги працівникам бюро та проведення спільних 

правопросвітницьких заходів – 1.   
 

Крім того, у ІV кварталі 2021 року місцевим центром: 

• забезпечено діяльність 94 консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги;  

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час діяльності консультаційних пунктів 

прийому громадян – 503;  

• надано методичну допомогу 17 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 

рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги;  

• опрацьовано 201 акт надання БВПД, що були подані адвокатами;  

• розміщено у ЗМІ 275 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;  

• проведено 317 правопросвітницьких заходи.  

• надано 316 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 


