
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Рівненським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 

 на 2022 рік у І кварталі 
 

 

 

ЗМІСТ 

 

          ОСНОВНІ ЦІЛІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. 

 

[1.] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей. 

 

 

          [2.] Мотивація та стимулювання людей  до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

          [3.] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів. 

 

 

 [4.] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із 

законом (в адміністративному та кримінальному процесі). 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні цілі для виконання завдання. 

 

 [1.] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей. 
 

Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми. 

Підзавдання 1.1.1. Визначення конкретних цільових груп та аудиторії, 

напрямів та наповнення правопросвітницьких заходів на підставі аналізу 

даних. 

Забезпечення рівного доступу до правових інструментів, необхідних для 

ефективного вирішення правових проблем людей, зокрема тих, хто перебуває 

у склад-них життєвих обставинах  та/або належить до найбільш вразливих 

соціальних груп. 

Захід 1. Підготовка аналітичних записок-оглядів звернень клієнтів на 

основі даних КІАС – 1. 

На виконання доручення Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області щодо проведення аналізу 

діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

за 2021 рік з урахуванням Положення про Рівненський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, проведено аналіз діяльності 

центрального офісу Рівненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 2021 рік (далі — місцевий центр). 

Метою аналізу стало поглиблене дослідження виконання покладених 

Законом України “Про безоплатну правову допомогу” завдань місцевого центру 

при забезпеченні рівного доступу громадян міста Рівного, Рівненського району до 

правосуддя; виявлення в роботі недоліків та їх причин, визначення відповідних 

заходів щодо їх усунення та удосконалення цієї роботи, що сприятиме 

підвищенню ефективності виконання покладених на місцевий центр завдань. 

У зв’язку із розширенням у 2021 році доступу до БПД шляхом, зокрема, 

збільшення рівня обізнаності людей про систему надання БПД та задоволеності її 

роботою, кількісні показники зареєстрованих звернень, наданих консультацій, 

виданих наказів про надання БВПД значно зросли, оскільки у потенційних 

клієнтів центру з'явилася можливість отримати належну якість послуг, що 

надаються фахівцями БПД, за місцем свого проживання. 
 

Підзавдання 1.1.2.  Зменшення рівня правового нігілізму: навчання 

людей користуватися своїми правами та не порушувати права інших. 

Захід 1. Проведення правопросвітницьких заходів з дітьми та молоддю, 

спрямоване на формування розуміння правової держави, обізнаності  про 

права та обов'язки людей, зокрема про право на БПД – 8. 

16 лютого 2022 року – завідувачем сектору «Радивилівське бюро правової 

допомоги» Марією Поволоцькою для учнів Радивилівського професійного ліцею 

було проведено лекцію на тему: “Протидія кібербулінгу та кібер мобінг в Україні”. 



 
 

Правопросвітницькі заходи для школярів та студентів – це один з дієвих 

способів підвищення їх правової культури та правосвідомості. 

Тому фахівці 

Дубенського бюро правової 

допомоги долучаються до 

правового виховання дітей та 

співпрацюють в даному 

напрямку з навчальними 

закладами м. Дубна та 

Дубенського району. 

26 січня 2022 року 

головний юрист Дубенського 

бюро правової допомоги 

Людмила Юхимчук у 

Дубенському ліцеї № 8 

провела для учнів 9-го класу 

правовий урок тему 

«Специфіка юридичної відповідальності неповнолітніх». 

Мета даного заходу полягала в тому, щоб розкрити поняття «юридична 

відповідальність», «адміністративне правопорушення», «злочин» та 

«злочинність», ознайомити учнів із явищем злочинності 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 Людмила Юхимчук особливу увагу приділила 

специфічним рисам відповідальності неповнолітніх. У своєму виступі фахівець 

бюро правової допомоги постійно наводила приклади з життя підлітків, які 

притягувались до різних видів юридичної відповідальності. 

Також фахівець системи 

БВПД з метою підвищення 

правової свідомості молоді 

розповіла про систему 

безоплатної правової допомоги 

та про діяльність Дубенського 

бюро правової допомоги 

зокрема, розкрила поняття 

первинної та вторинної 

правової допомоги, а також 

перерахувала категорії осіб, які 

мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Наприкінці виступу усім 

присутнім були роздані інформаційні буклети системи БПД На правовому уроці 

були присутні 25 учнів та 2 педагоги. 

14 січня 2022 року - головним юристом Рівненського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги  Ольгою Лавренюк проведено правовий 

урок у Рівненській ЗОШ № 8 на тему: “Медіація”. 
 

Захід 2. Проведення правопросвітницьких заходів щодо державних 

реформ, важливих змін в законодавстві, основних прав та гарантій і порядку 

їх реалізації у доступний для цільових груп спосіб та зрозумілою мовою – 10. 

Протягом І кварталу 2022 року фахівцями сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» було проведено 2 семінари для безробітних в Костопільській 

районній філії Рівненського ОЦЗ. Так, зокрема, 20 січня 2022 року головним 

юристом сектору «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. Фахівець розповіла, що кожна особа має право на 

безоплатну первинну 

правову допомогу та перелік 

документів, які необхідно 

надати для отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

В ході заходу 

громадяни отримали 

вичерпні відповіді, що 

стосувались захисту своїх 

порушених прав в судовому 



порядку, зокрема: встановлення факту належності трудової книжки, заміни 

паспорта громадянина України. По закінченню заходу було роздано інформаційні 

матеріали на правову тематику. 

11 січня 2022 року в Дубенській міськрайонній філії Рівненського обласного 

центру зайнятості для 13 безробітних проведено тренінг на тему «Підготовка 

резюме», який відбувся за участю начальника відділу активної підтримки 

безробітних філії Тетяни Шамрило та головного юриста Дубенського бюро 

правової допомоги Людмили Юхимчук. 

У ході заняття учасники з використанням презентаційних матеріалів та 

відеороликів відпрацювали види резюме до різних життєвих ситуацій, визначили 

принципи складання резюме, за допомогою лайфхаків служби зайнятості 

розібрали та практично опрацювали по блокам структуру комбінованого резюме 

до бажаної вакансії.  

З метою підвищення 

правової обізнаності населення 

фахівець бюро правової 

допомоги Людмила Юхимчук 

наголосила на перевагах 

легального працевлаштування.  

Учасникам заходу надано 

інформацію щодо порядку 

укладання трудового договору, 

цивільно-правової угоди та 

контракту, соціальні пільги, які 

надаються різним категоріям 

населення при офіційному 

працевлаштуванні 

Також безробітних 

проінформовано про ризики 

неофіційного 

працевлаштування. Запрошеним наголошено про необхідність легальної трудової 

діяльності, як основи соціальної захищеності працюючого населення, адже 

відсутність належним чином оформлених трудових відносин позбавляє 

працівників захисту від незаконного звільнення та цілої низки інших прав і 

соціальних гарантій, які передбачені чинним законодавством. 

Також безробітних проінформовано про діяльність Дубенського бюро 

правової допомоги, роз’яснено поняття первинної та вторинної правової 

допомоги, та перераховано категорії осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Наприкінці семінару, учасники заходу отримали відповіді на численні 

запитання, інформаційні матеріали та контактні дані, за якими можна отримати 

консультацію в індивідуальному порядку. 

18 січня 2022 року відбувся семінар для безробітних на тему «Ризики 

нелегальної трудової міграції», в якому взяли участь 13 осіб. 

Захід проводила головний юрист відділу «Дубенське бюро правової 

допомоги» Рівненського місцевого центру з надання БВПД Людмила Юхимчук. 

З метою захисту прав та інтересів людей учасникам семінару надано 

рекомендації при плануванні поїздки за кордон та шляхи запобігання виникнення 



небажаних ситуацій з експлуатації праці та торгівлі людьми зокрема.  

Присутні були ознайомленні з видами трудової міграції, її впливом на життя, 

перевагами та недоліками працевлаштування за кордоном. 

Учасники семінару 

обговорили законодавство 

України у сфері 

працевлаштування за 

кордоном; наслідки 

нелегальної трудової міграції 

(шахрайство при 

працевлаштуванні та 

економічна експлуатація, 

торгівля людьми); переваги 

легального працевлаштування 

за кордоном. 

На завершення семінару 

учасникам запропонували 

алгоритм дій при 

працевлаштуванні за кордоном, 

перелік організацій, куди 

звертатись в скрутних ситуаціях, щодо порядку та підстав встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, її правами, та на яку допомогу можна 

розраховувати. 

22 лютого 2022 року в Дубенській міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості відбувся інформаційний семінар для безробітних 

«Легальна зайнятість», в якому взяло участь головний спеціаліст Дубенського 

бюро правової допомоги Юхимчук Людмила.  

25 березня 2022 року у Дубенській міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру 

зайнятості за участі 

помічника юриста 

сектору «Дубенського 

бюро правової 

допомоги» відділу БПД 

Рівненського МЦ з 

НБВПД Людмили 

Юхимчук відбувся 

інформаційний семінар 

на тему: «Загальні 

питання зайнятості. 

Організація трудових 

відносин на період дії 

воєнного стану», 

учасниками якого стали 

вісімнадцятеро 

безробітних, які вперше 

звернулись до служби 

зайнятості.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013344185377&__tn__=K-R&eid=ARDFV88NtQYw9k6ihofK7S92bS6mYPC38mSNwnlnzA3sS4V3d0KScN3LCX7MBaOsy7tav2PwGHkWKhS3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBznUP8e1hqCoZdujlf45LSVdTPz2UnvIN9CFU1E9_oNHOLgLRaY25-1rv8ktupFB2jZuqI7kb5xCOmT7LDyhC6Ha93Jq1btVRTylPIS0bHLapsf9xqxlCS19NUhSHn81AzPX1BtkSXxoVe4kC49sWdsyNd9bESWlovwxmOTI5Va9pJhjARVv3GWYmRLkPaTYf7UZXkJKjMFD_AwA-BA2VZ7Du2-kRmMoY8lHOp7WqeISX9edXLFqIIfqjqvfA5sRT86fI3N-AKX591hdURPodj1b6UdTkrEqFwqamcUSRkqk5FghnLqpUfJYcLC9Ldti8h


Основна мета семінару полягала в ознайомленні його учасників із 

державними гарантіями у сфері зайнятості та станом сучасного ринку праці, а 

також надання інформації про зміни в трудовому законодавстві на період дії 

воєнного стану. 

Людмила Юхимчук надала інформацію учасникам заходу про зміни в 

трудовому законодавстві та проаналізувала норми Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умова воєнного стану». Звернула увагу учасників 

заходу на гарантії, що існують лише за умов офіційного працевлаштування. Також 

розповіла про спектр послуг, які громадяни можуть отримати звернувшись до 

бюро правової допомоги.  

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, постійно проводяться дистанційні пункти 

консультування спрямовані на обізнаність про права та обов’язки людей, зокрема 

про право на БПД. За результатами проведення таких заходів протягом січня – 

лютого 2022 року було зареєстровано в системі КІАС 20 звернень, з них 5 

письмових консультацій. 

 

Захід 3. Проведення заходів в рамках реалізації проекту “Програма” 

Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”, зокрема: 

 

- проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

покращення правової обізнаності у сфері земельних відносин – 15. 

З метою підвищення обізнаності громадян у питаннях земельних 

правовідносин, у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції 

та розвитку системного проєкту “Програма “Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України” 03 лютого 2022 року головний юрист сектору 

“Корецьке бюро правової допомоги” Оксана Кречмаровська прочитала правову 

лекцію з теми: «Порядок спадкування земельної ділянки, правовстановлюючим 

документом на яку є державний акт старого зразка без кадастрового номера» для 

працівників та громади Жадківського старостинського округу Корецької міської 

ради Рівненської області. 

4 лютого 2022 року завідувач сектору “Корецьке бюро правової допомоги” 

Оксана Костюк провела семінар на тему: «Щодо порядку спадкування земельної 

ділянки (паю)» в приміщенні Користівського  старостинського округу Корецької 

міської ради для громади с.Користь. В ході проведення заходу присутнім 

доведено  нормативно-правові акти, які регулюють питання спадкування на 

земельну ділянку,  земельний пай. 

14 лютого 2022 року фахівцями Сектору «Рівненське бюро правової 

допомоги №2» проведено лекцію з земельних питань в Городоцькій сільській раді 

Городоцбкої ОТГ Рівненського району Рівненської області та 18 лютого 2022 

року проведено лекцію з земельних питань в Корнинській сільській раді 

Рівненського району Рівненської області. 

  



            
 

Під час звітного періоду (протягом січня - лютого 2022 року)  

працівниками Острозького БПД було здійснено виїзди до  трьох сіл Острозької 

територіальної громади, а саме сіл: Вельбівно, Гремяче та Мощаниця, де 

проведено 3 правопросвітницькі заходи, що стосувались питань земельних 

правовідносин. За результатами проведення таких заходів було зареєстровано в 

системі КІАС 26 звернень, з них 21 письмова консультація. 

Фахівцями  Сектору «Гощанське бюро правової допомоги» було здійснено  

виїзди до Гощанської територіальної громади, а саме сіл: Красносілля, Малинівка 

та Воскодави, де проведено 3 правопросвітницькі заходи, спрямовані на 

покращення правової обізнаності у сфері земельних відносин.  

 

 



 

18 лютого 2022 року в рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство» завідувачем сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяною Марчук в 

приміщенні Великостидинського 

старостинського округу Костопільської 

міської територіальної громади було 

проведено лекцію на тему: «Порядок 

укладення договору оренди землі», під 

час якого присутніх було ознайомлено з 

поняттям договору оренди землі, 

формою укладення, строком дії, 

істотними умовами, правами та 

обов'язками орендодавця та орендаря. 

 

Захід 4. Проведення 

правопросвітницьких заходів з 

основних проблемних питань, з якими 

особи звертаються до центрів – 12. 

20 січня 2022 року, 27 січня 2022 

року та 22 лютого 2022 року на 

виконання умов Меморандуму про 

співпрацю між державною службою 

зайнятості та Координаційним центром 

надання правової допомоги № 20/0/22-16 від 01.11.2016 року, завідувачем сектору 

«Дубенське бюро правової допомоги» Рівненського МЦ з надання БВПД 

Анатолієм Андріюком у приміщенні Дубенської міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості проведено прийом громадян. Під час роботи 

консультаційних пунктів відвідувачів центру зайнятості проінформовано про 

основні завдання та функції бюро. 

Представник 

бюро надав 

консультації щодо 

виплати індексації 

грошового 

забезпечення 

військовослужбовця, 

порядку надання 

статусу безробітної 

особи, правових 

підстав призначення 

державної соціальної 

допомоги 

малозабезпеченій 

сім'ї, порядку 

укладання трудового 

договору, порядку 

реєстрації фізичної 



особи підприємцем. 

Фахівець бюро надав допомогу у складанні заяви (повідомлення) про 

кримінальне правопорушення, а також допомогу у складанні заяви про видачу 

виконавчого листа у справі №460/12357/21, щодо порядку нарахування та виплати 

допомоги по безробіттю. 

 

Протягом І кварталу 2022 року працівниками сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» було проведено шість консультаційних пунктів доступу до 

БПД в приміщеннях Служби у справах дітей Костопільської міської ради, 

Костопільської державної нотаріальної контори, Костопільської районної філії 

Рівненського ОЦЗ.  

Так, 16.02.2022 року завідувачем сектору “Костопільське бюро правової 

допомоги» Тетяною Марчук було проведено консультаційний пункт доступу до 

безоплатної правової 

допомоги в службі у 

справах дітей 

Костопільської міської 

ради. Громадянам були 

надані правові 

консультації з питань 

порядку позбавлення 

батьківських прав, 

заміни одержувача 

допомоги при 

народженні дитини, 

притягнення до відповідальності за булінг, визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням.  

Також всіх присутніх було ознайомлено з порядком отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, проінформовано про 

місцезнаходження та контакти Костопільського бюро правової допомоги. 

- внутрішньо переміщених осіб та особи, які звернулися для отримання 

такого статусу (в підрозділах з питань соціального захисту населення)-1; 

25.03.2022 року в для осіб, які перемістилися з територій адміністративно-

територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії проведено  

консультаційний пункт доступу до БПД. 
 

Підзавдання 1.1.3. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання 

людей захищати свої права. 

Сприяння вирішенню людьми проблем, з якими вони стикаються, у 

правовий спосіб. 

Захід 1. Проведення правопросвітницьких заходів та виїзного 

консультування з основних проблемних питань для потенційних суб`єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу (далі - БВПД) в місцях їх 

перебування, з метою навчання людей вміти захищати свої права, зокрема 

для: 

- внутрішньо переміщених осіб та особи, які звернулися для отримання 

такого статусу (в підрозділах з питань соціального захисту населення) – 2 

          З метою забезпечення правових потреб такої категорії громадян, які 



внаслідок війни втратили житло, майно, роботу та документи, Рівненським 

місцевим центром з надання БВПД організовується робота постійно діючих 

консультаційних пунктів для вимушено переміщених осіб у м. Рівне та 

Рівненському районі. 

          Так, 31.03.2022 фахівці Регіонального та Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД відвідали гуртожиток автотранспортного коледжу, що став 

прихистком для багатьох людей, яких війна змусила покинути свої домівки.  

          Заступник директора місцевого центру Ольга Мельник та завідувач сектору 

«Рівненське бюро правової допомоги №1» Юрій Висоцький – провели 

консультування та надали ґрунтовні роз’яснення з низки правових питань, які 

турбують наших громадян, а саме: 

- отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та статусу біженця; 

- порядок відшкодування коштів за втрачене житло; 

- відновлення втрачених документів; 

- працевлаштування в умовах військового стану; 

- обмеження для чоловіків щодо перетину державного кордону; 

- отримання аліментів та інші питання. 

 

25 березня 2022 року фахівцями Сектору Корецьке бюро правової допомоги 

в Корецькій гімназії (садочок «Ромашка») для осіб, які перемістилися з територій 

адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії 

проведено  консультаційний пункт доступу до БПД. 

 

                               
 

- власників земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості (в 

сільських та селищних радах) - 12; 



05 січня 2022 року – здійснено виїзд завідувачем сектору «Дубенське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД Андріюком Анатолієм  в рамках проекту 

«Програма Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» до 

Рачинського старостинського округу Тараканівської ТГ (с. Рачин), в рамках якого 

було організовано роботу консультаційного пункту. 

Під час роботи консультаційного пункту за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку розірвання договору 

оренди земельної ділянки в односторонньому порядку, безоплатної передачі 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, правових підстав для зменшення розміру аліментів на утримання 

дитини, порядку спадкування за заповітом, щодо укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки, щодо добровільної сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

08 лютого 2022 року – здійснено виїзд завідувачем сектору «Дубенське бюро 

правової допомоги до Варковицької сільської ради. Під час роботи 

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, безоплатної передачі 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, безоплатної передачі земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва, приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий 

будинок, правового регулювання земельного сервітуту, присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці, внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 

укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки. 

18 лютого 2022 року 

помічником юриста сектору 

«Дубенське бюро правової 

допомоги» Людмилою Юхимчук з 

метою надання безоплатної 

правової допомоги у сфері 

земельних правовідносин було 

проведено мобільний пункт 

консультування в приміщенні 

Молодавської сільської ради. Під 

час роботи мобільного пункту за 

юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із 

питаннями, щодо порядку 

встановлення факту родинних 

відносин, спадкування земельної 

ділянки (паю), що знаходиться в 

оренді та права спадкоємця на 

отримання орендної плати, 

укладення договору купівлі-

продажу земельної ділянки, 

порядку спадкування земельної ділянки (паю), що знаходиться в оренді та права 



спадкоємця на отримання орендної плати, укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки, безоплатної передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, отримання земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

24 січня 2022 року фахівцями Сектору Радивилівське бюро правової 

допомоги проведено мобільний пункт консультування з земельних питань в 

Добриводському старостинському окрузі Козинської ОТГ Дубенського району 

Рівненської області. 

23 лютого 2022 року проведено мобільний пункт консультування з 

земельних питань в Теслугівському старостинському окрузі Крупецької ОТГ 

Дубенського району Рівненської області. 

Протягом звітного періоду працівниками  сектору «Корецьке бюро 

правової допомоги» проведено три консультаційні пункти доступу до БПД з 

земельних питань в приміщенні Новокорецького, Жадківського, Користівського  

старостинських округів Корецької ТГ Рівненської області  з земельних питань. 

Проконсультовано  26 громадян з земельних питань, та надано клієнтам 

21письмову консультацію. 

02 лютого 2022 року головним юристом 

сектору «Костопільське бюро правової 

допомоги» Іриною Коснюк в приміщенні  

Мирненської сільської ради 

Малолюбашанської міської 

територіальної громади в рамках проекту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» було 

організовано консультаційний пункт 

доступу до БПД, під час якого громадяни 

отримали правові консультації з 

питань оформлення права власності 

на земельний пай, розірвання 

договору оренди землі, присвоєння 

кадастрового номера земельній 

ділянці.  

18 лютого 2022 року 

завідувачем сектору «Костопільське 

бюро правової допомоги» Тетяною 

Марчук в приміщенні 



Великостидинського старостинського округу Костопільської міської 

територіальної громади було проведено консультаційний пункт доступу до БПД, в 

ході якого 10 громадян отримали  правові консультації з питань, що стосувалися 

порядку присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, спадкування 

земельного паю, внесення змін до договору оренди землі у випадку зміни 

орендодавця, безоплатної передачі у власність земельних ділянок учасникам АТО, 

оформлення державної допомоги дітям, батько яких ухиляється від сплати 

аліментів. Всім присутнім роздано візитівки та буклети з правових питань.  

 

- біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 

та осіб які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства (в 

ДМС) - 1; 

- осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі (в соціальних службах, притулках) - 1 

13 січня 2022 року фахівцями  Острозького бюро правової допомоги було 

проведено пункт доступу до безоплатної правової допомоги в КЗ «Острозький 

психологічний інтернат» Рівненської обласної ради. Під час зустрічі керівник 

закладу та підопічні мали змогу отримати інформаційні матеріали про систему 

безоплатної правової допомоги та доступ до неї.  

- осіб з інвалідністю (в підрозділах з питань соціального захисту 

населення) - 2 

З метою підвищення мотивації до 

зайнятості, ознайомлення з додатковими 

гарантіями працевлаштування та 

соціальними послугами для осіб з 

інвалідністю в приміщенні Дубенської 

міськрайонної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості 04 лютого 

2022 року відбувся інформаційний 

семінар під назвою «Забезпечення прав 

осіб з інвалідністю та маломобільних 

груп населення». 

Захід проводили фахівець з 

профорієнтації центру зайнятості та 

помічник юриста сектору «Дубенське 

бюро правової допомоги» Людмила 

Юхимчук. 

Учасників семінару ознайомили із 

ситуацією на ринку праці, про соціальні 

послуги, що надає служба зайнятості, 

наявність вакансій для осіб з 

інвалідністю, можливості 

працевлаштування та участі у 

громадських роботах. 

Загалом у заході взяли участь 16 

безробітних осіб з особливими 

потребами. 

Безробітні відпрацювали навики 



спілкування, які необхідні під час співбесіди з роботодавцем, проаналізували різні 

ситуації, які виникають при пошуку роботи. 

Під час заходу присутніх ознайомлено з Положенням про порядок 

бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для 

працевлаштування громадян зазначеної категорії та актуальними вакансіями 

району. Також були розглянуті питання, що найбільше хвилювали учасників: 

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. 

Людмила Юхимчук виступила з доповіддю на тему «Особливості 

працевлаштування осіб з інвалідністю». Увага присутніх була зосереджена на 

особливостях організації роботи осіб з інвалідністю, гарантії працевлаштування та 

підстави відмови у прийнятті на роботу. Крім цього присутні отримали 

інформацію щодо соціального захисту осіб з інвалідністю. 

12 січня 2022 року фахівцями Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД  проведено відео консультацію для людей з інвалідністю та людей старшого 

віку на актуальну тему про субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. 

 

Підзавдання 1.1.4. Сприяння формуванню нульової толерантності до 

дискримінації та насильства. 

Відновлення порушених прав людей, які належать до найбільш 

вразливих соціальних груп. 

Захід 1. Проведення комунікативних заходів зі службами підтримки 

постраждалих від  домашнього насильства, а також іншими органами та 

установами, на які покладено функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству – 2  

 

13 січня 2022 року завідувач 

сектору “Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяна 

Марчук взяла участь у 

засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини 

Костопільської міської ради . 

На засіданні розглянуто 7 

питань, які стосувалися 

захисту прав та інтересів 17 

дітей: про 

доцільність/недоцільність 

позбавлення батьківських прав 

громадянина; про надання 

висновку органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини; 

про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради про 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за кордон; про 

затвердження звітів про стан виховання, утримання та розвитку дітей у 

прийомних сім’ях. 

Питання порядку денного були детально обговорені членами комісії. У ході 



обговорення були прийняті відповідні рішення, затверджено звіти про стан 

виховання, утримання та розвитку семи дітей у трьох прийомних сім’ях громади, 

7 індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

- проведення правопросвітницьких заходів для учнів, студентів, батьків 

та працівників навчальних закладів на тему протидії булінгу в  освітньому 

середовищі - 3 

10 лютого 2022 року головним спеціалістом сектору “Корецьке бюро 

правової допомоги” Оксаною Кречмаровською було проведено онлайн лекцію   

для здобувачів освіти 9-А та 9-Б класів ЗЗОС “Корецький ліцей” Корецької міської 

ради  на тему “Протидія кібергбулінгу”. Метою проведеного заходу було 

вироблення нульової толерантності до проблеми булінгу, розвиток співчутливого 

ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги . 

 23 лютого 2022 року 

помічником юриста сектору 

«Дубенське бюро правової 

допомоги» відділу БПД 

Рівненського МЦ з надання 

БВПД Юхимчук Людмилою 

було проведено правовий 

урок для учнів Дубенського 

вищого художнього 

професійно-технічного 

училища на тему «Протидія 

кібербулінгу». 

Мета заходу полягала в 

попередженні проявів 

насильства та агресії серед 

дітей шкільного віку з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних засобів: 

мобільних телефонів, 

електронної пошти, 

соціальних мереж тощо. 

Під час заходу діти 

спільно з фахівцем системи безоплатної правової допомоги давали визначення 

поняттю «кібербулінг» та визначали його ознаки, форми прояву, основні види та 

причини вчинення. Анатолій Андріюк надав рекомендації як реагувати на 

цькування та розповів про наслідки шкільного насилля. Учні були ознайомлені з 

чинним законодавством щодо невідворотності юридичної відповідальності за 

булінг. Крім цього присутнім надані поради яким чином діяти жертві кібербулінгу 

та до яким установ звертатися за наданням допомоги. На уроці були присутні 23 

учні та 2 педагоги. Наприкінці заходу учасники  отримали відповіді на 

поставленні запитання. 

 



16.02.2022 року завідувачем 

сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяною 

Марчук для вихованців 

Обласного спортивного ліцею в 

м. Костопіль Рівненської 

обласної ради було проведено 

правовий урок на тему: 

«Протидія кібербулінгу в 

Україні». 

Під час заходу фахівчиня 

розповіла про те, які загрози 

несе мережа Internet, що таке 

кібербулінг, які його види та як 

йому протидіяти. В ході уроку з 

ліцеїстами було обговорено 

правила безпеки, яких необхідно дотримуватись в мережі інтернет, а також 

наведено випадки кібербулінгу із життя. Наприкінці зустрічі всіх присутніх було 

проінформовано про те, що діти є суб'єктами права на безоплатну вторинну 

правову допомогу та повідомлено адресу та контакти бюро.  
 

Захід 2. Участь працівників центрів в навчальних заходах щодо 

механізму роботи з постраждалими від дискримінації та насильства – 2 

На базі  Гончаренко центр-партнер Острог education and culture відбулося 

урочисте відкриття Фотовиставки "Не мовчи - зупини", яка присвячена 

руйнуванню міфів про домашнє насильство, та за її результатами проведено 

круглий стіл "Від міфів до реальності” спрямований на інформування жителів 

громади щодо способів та засобів запобігання та протидії проявам домашнього 

насильства. 

До заходу долучилися: викладачі та працівники НаУ "Острозька академія", 

фахівці сектору «Острозьке бюро правової допомоги», Острозький міський центр 

соціальних служб, Острозька центральна бібліотека, жителі громади. Проєкт 

Фотовиставка "Не мовчи - зупини" є переможцем Ідеятону в межах програми 

"Активні Громадяни" Британської Ради, що реалізується ГС "Асоціація Активних 

Громадян" за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та реалізовується 

у чотирьох громадах. В Острозькій ОТГ проект реалізується завдяки волонтерці 

Матвійчук Марії. 

 

Завдання 1.2: Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 

Підзавдання 1.2.1 Навчання людей користуватися правовими 

механізмами для самостійного вирішення проблем. 

Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем за 

допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допомоги. 

 

Захід 1. Складення та розміщення правових консультацій на довідково-

інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid", а також 

підтримання в актуальному стані правових консультацій, розміщених на 



зазначеній платформі - 3 

У І кварталі 2022 року працівниками Рівненського місцевого центру з надання 

БВПД відредаговано (оновлено) три юридичні консультації на довідково-

інформаційній платформі «WikiLegalaid» на предмет їх актуальності та щодо їх 

відповідності чинному законодавству. 

Секторами бюро правової допомоги місцевого центру забезпечується 

постійне підтримання в актуальному стані на платформі «WikiLegalAid» правових 

консультацій.   

Захід 2. Залучення волонтерів місцевими центрами з надання БВПД для 

забезпечення доступу людей до БПД та право просвітництва – 1. 

Захід 3. Проведення навчання для волонтерів щодо забезпечення 

доступу людей до безоплатної правової допомоги, правопросвітництва, 

організації надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

реалізації інших повноважень  у сфері захисту прав людини - 1. 

 

 [2.] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги. 

 

Завдання 2.1: Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання 

безоплатної правової 

Підзавдання 2.1.1. Визначення рівня обізнаності людей про систему 

надання БПД та задоволеності її роботою. 

Підзавдання 2.1.2. Інформування про право на безоплатну правову 

допомогу та порядок його реалізації. 

Підвищення рівня знань людей про можливість отримання безоплатної 

правової допомоги, зокрема про те, де і як її можна отримати населенню. 

Захід 1. Підготовка інформаційних матеріалів  щодо діяльності системи 

БПД (новини, інтерв'ю, репортажі, аналітичні огляди тощо) для офіційного 

сайту системи БПД - 3 

У поточному кварталі секторами бюро правової допомоги надавалася 

інформація щодо проведених в громаді правопросвітницьких заходів, що 

неодноразово висвітлювались в соціальній мережі Facebook Місцевого Центру. 

 

Захід 2. Розміщення дописів  щодо діяльності системи БПД на власних 

сторінках у соціальних мережах (Facebook, Instagram) - 15 

14.01.2022 - на  офіційній сторінці «Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД» опубліковано дайджест події за 10.01.- 14.01.2022. 

Захід 3. Інформування про наявні дистанційні сервіси доступу до БПД  

на офіційних інформаційно-комунікативних ресурсах (як окрема публікація 

або як частина іншої публікації) - 1 

Працівниками сектору «Дубенське бюро правової допомоги» 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, в тому числі скориставшись інформаційно-довідковою системою 

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

 

https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR38J15yQ6D39zs8p5ch_1v1HvQJIQ7oyuMMst0bouMGgA0ymKdIhoLlSVk


Захід 4. Поширення інформації про діяльність  системи БПД  у ЗМІ та 

сайтах партнерів (т.ч. не менше ніж 2 виступи на телебаченні та у 

радіоефірах на квартал — на регіон) - 19. 

Протягом звітного періоду на офіційній сторінці Корецької міської громади та 

офіційній сторінці  Корецької міської ради у   Facebook розміщено 7 правових 

інформацій на теми: ”Укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки 

сільгосппризначення”,“Про відсторонення працівників від роботи ”, “ Пам’ятка 

щодо фіксацію доказів  злочинів проти цивільного населення”.  

31.03.2022 у газеті «Вільне слово» №13 (15260) фахівцями Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД підготовлено та опубліковано статтю на тему: 

«Трудові відносини в умовах воєнного стану» із зазначенням інформації про 

діяльність системи БПД. 

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

сільського, до правової інформації фахівцями Дубенського бюро правової 

допомоги були розміщенні наступні публікації: 

• 04.01.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Мирогощанська 

громада» під назвою «Яким чином захистити свої права як споживача? Роз’яснює 

Дубенське бюро правової допомоги»; 

• 04.01.2022 року – опубліковано статтю на офіційній сторінці 

«Мирогощанська громада» в соціальній мережі Facebook під назвою «Яким чином 

захистити свої права як споживача? Роз’яснює Дубенське бюро правової 

допомоги»; 

• 10.01.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) статті під назвою «Шлюбний договір в Україні – 

теорія і реалії»»; 

• 10.01.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Семидубська 

громада» (https://semydubska-gromada.gov.ua) статті під назвою «Визначення 

розміру відшкодування моральної шкоди» 

• 17.01.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua) статті під назвою «Особливості визначення 

способу участі батька у вихованні дитини та спілкуванні з нею»; 

• 17.01.2022 року – опубліковано статтю на офіційній сторінці «Повчанська 

територіальна громада» в соціальній мережі Facebook під назвою «Особливості 

визначення способу участі батька у вихованні дитини та спілкуванні з нею» 

• 25.01.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Варковицька сільська 

територіальна громада» (http://varkovychi.rvadmin.gov.ua.org.ua) статті під назвою 

«Специфічні особливості оренди земельної ділянки»; 

• 25.01.2022 року – опубліковано статтю на офіційній сторінці 

«Варковицька сільська територіальна громада» в соціальній мережі Facebook під 

назвою «Специфічні особливості оренди земельної ділянки» 

• 01.02.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Мирогощанська 

громада» (http://myrogoshanska.gromada.org.ua) статті під назвою «Стягнення 

аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса»; 

• 01.02.2022 року – опубліковано статтю на офіційній сторінці 

«Мирогощанська громада» в соціальній мережі Facebook під назвою «Стягнення 

аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса» 

http://smyzka.gromada.org.ua/


• 09.02.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Смизька громада» 

(http://smyzka.gromada.org.ua) під назвою «Аліменти від держави: розмір і порядок 

виплат»; 

• 09.02.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Семидубська 

громада» (https://semydubska-gromada.gov.ua) під назвою «Відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею 6 років: особливості оформлення»; 

• 10.02.2022 року – опубліковано статтю в газеті «Замок» під назвою «Як 

отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон на підставі рішення суду» 

• 16.02.2022 року – опубліковано статтю на веб-сайті «Повчанська громада» 

(http://povchanska.gromada.org.ua) під назвою «Основні помилки під час 

спадкування»; 

• 16.02.2022 року – опубліковано статтю на офіційній сторінці «Повчанська 

територіальна громада» в соціальній мережі Facebook під назвою «Основні 

помилки під час спадкування» 

          Захід 5. Розміщення банера з єдиним телефонним номером системи БПД 

на сайтах, сторінках у соцмережах партнерських установ та організацій – 1. 

          В приміщенні де розташований сектор «Острозьке бюро правової 

допомоги» наявний великий банер, що містить всю інформацію про систему БПД. 

Також в приміщенні наявні стенди, на яких розміщена інформація про право на 

БПД, БВПД, а також про всі можливі телефонні номери системи БПД. 

          Сектором «Острозьке бюро правової допомоги» забезпечується постійне 

висвітлення діяльності Бюро у засобах масової інформації, у т.ч. на сторінках 

партнерів у Facebook, офіційних веб-сайтах органів державної влади та ОМС. У 

вказаних публікаціях, окрім всього, також надається інформація про наявність 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» та 

єдиного call-центру БПД, де можна дистанційно отримати відповідну 

консультацію. Такі ж інформативні посилання містяться у письмових 

консультаціях, які надаються працівниками Бюро. 

    Захід 6. Залучення представників громад (лідерів думок в громаді) до 

рекламування системи БПД – 1. 

 В приміщеннях партнерських установ та організацій наявні листівки з 

символікою та телефонними номерами системи БПД. Разом з тим постійно 

працівниками сектору «Острозьке бюро правової допомоги» оновлюється 

роздатковий матеріал з різних питань в приміщеннях, де проводяться 

консультаційні пункти. Разом з тим волонтерами, які співпрацюють з сектором 

постійно проводиться робота, щодо популяризації  системи БПД. 

 

Завдання 2.3: Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової 

допомоги 

Підзавдання 2.3.1:   Фізична безбар’єрність 

Наближення послуг системи надання БПД до людей, покращення їх 

доступності 

      Захід 1. Аналіз проблемних питань щодо організації безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщення центрів, формування завдань щодо їх вирішення - 1 

Біля входу до приміщення, в якому здійснює свою діяльність сектор 

«Дубенське бюро правової допомоги» встановлена кнопка виклику та є пандус.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3.] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів. 

Підзавдання 3.1.4. Впровадження альтернативних способів вирішення 

спорів в системі БПД (ЦАС) 

Визначення механізму вирішення системних правових проблем; 

досудове врегулювання спорів. 

Захід 1. Участь в навчальних заходах щодо забезпечення доступу осіб до 

медіації та альтернативних способів вирішення спорів. 

Помічник юриста сектору «Дубенське бюро правової допомоги» відділу 

БПД Рівненського МЦ з надання 

БВПД Людмила Юхимчук 

пройшла навчання за програмою 

«Надання допомоги в 

забезпеченні доступу до медіації: 

базові знання» тривалістю 18 

годин ( 10 – 12 лютого 2022 

року). Тренінг було організовано 

ГО «Фокус права» спільно з 

Координаційним центром з 

надання правової допомоги в 

рамках проекту «Розвиток 

системи надання безоплатної 

правової допомоги в 

забезпеченні допомоги в доступі 

до медіації», який реалізується за 

підтримки Програми розвитку 

ООН в Україні. 
 

Захід 2. Проведення правопросвітницьких заходів щодо поширення 

інформації про можливість використання альтернативних способів 

врегулювання спорів за допомогою медіації. 

Вкрай важливо працювати над приверненням уваги громадськості до 

актуального для українського суспільства питання стосовно подолання сімейних 



конфліктів шляхом застосування методів медіації та підвищення рівня обізнаності 

населення із зазначеного питання. Саме на це і спрямована лекція яку провела 

адвокатка, волонтерка та медіаторка - О. Шминдрук. До лекції долучились фахівці 

сектору «Острозьке бюро правової допомоги», прокурор Острозького відділу 

Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області, керівники та фахівці: 

Рівненського районного сектору №4 філії ДУ "Центр пробації" в Рівненській 

області, Острозький міський центр соціальних служб, служба у справах дітей 

виконкому Острозької міської ради, фахівці Острозького відділу ДВС у 

Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Львів) 

Під час лекції обговорено основи сімейної медіації, що є підґрунтям 

успішності розгляду справи, а саме визначено, що медіація – це один із способів 

досудового врегулювання спорів. Суть даного способу полягає в тому, що сторони 

конфлікту, можуть вирішити свій спір в ході переговорного процесу, диригентом 

якого виступає посередник, а саме медіатор, який допомагає кожній з сторін 

з’ясувати інтереси один одного та узгодити їх. На перший погляд може здатися, 

що це складний процес, однак це не так. І ось чому!? Вирішення спорів на основі 

з’ясування та узгодження інтересів відкриває нові можливості для партнерства та 

збільшення вигід кожної із сторін. 

Під час емоційного обговорення теми лекції учасники обговорили досвід 

провадження медіації, а також напрацювали консолідоване бачення проблем та 

подальших кроків для забезпечення достатньої та необхідної якості послуги. 

 
 



[4.]  Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі). 
 

Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі 

затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення 

ефективного  захисту їх прав. 

Підзавдання 4.1.3. Розвиток спроможності захисту прав 

Підвищення рівня знань осіб, які утримуються в місцях несвободи області з 

правових питань, у тому числі на отримання БПД; реагування на порушення 

права громадян на захист. 

Захід 1. Проведення виїзних право-просвітницьких заходів у містах 

несвободи, визначених у ст.13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини", розміщених на території області – 3. 
 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної 

правової допо-моги особам звільненим від відбування покарання та особам, які 

відбули пока-рання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а 

також іншим особам, які потребують соціальної адаптації 

Підзавдання 4.3.1.  Вдосконалення механізму надання правової допомоги у 

зв`язку з відновленням соціального статусу осіб звільнених від відбування 

покарання або таких, які завершили відбування покарання. 

Підвищення рівня правової обізнаності осіб, осіб звільнених від відбування 

покарання або таких, які завершили відбування покарання 

Захід 1. Проведення правопросвітницьких заходів для осіб  звільнених 

від відбування покарання та осіб, які відбули покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк, а також інших осіб, які 

потребують соціальної адаптації – 9 заходів. 

На виконання Меморандуму про співробітництво між філією Державної 

установи «Центр пробації» у Рівненській області та Рівненським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 5 січня 2022 року в 

Рівненському районному секторі №4 філії ДУ «Центр пробації» в Рівненській 

області в чергове 

працював  дистанційний пункт 

консультування.  

Правові роз’яснення та 

консультації надавала головний 

юрист  Острозького бюро правової 

допомоги Юлія Савчук. 

Так, зацікавлені громадяни, в 

обов’язки яких, згідно з рішеннями 

судів, входять періодичні 

відвідування органів пробації, мали 

змогу дізнатися і про свої права. 

Суб`єктів пробації цікавили не лише 

питання, що стосуються виконання 

покарань, які вони відбувають, а й 

питання, які виникають у 

повсякденному житті кожної 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__tn__=*NK*F


людини. Зокрема, це земельні правовідносини, вирішення трудових спорів, а 

також питання соціального захисту населення тощо.  

Захід 2. Поширення інформаційних матеріалів, щодо прав та соціальних 

гарантій суб`єктів пробацій, осіб які відбули покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк, а також інших осіб, які потребують 

соціальної адаптації –3 

Протягом звітного періоду під час проведення консультаційних пунктів 

серед підоблікових пробації постійно поширюються інформаційні буклети 

системи БПД. 

 Крім того, за період роботи з 01.01.2022 по 31.03.2022 Рівненським місцевим 

центром з надання БВПД та секторами бюро відділу безоплатної правової 

допомоги, було зареєстровано 3068  звернень клієнтів, 2664 особам було надано 

правову консультацію, 404 написали письмову заяву про надання БВПД. 

  В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

рішення про надання БВПД по 408 зверненням та надано 106 доручень адвокатам 

та 320 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Рішення про відмову у наданні БВПД – 5.  

 


