
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Рівненським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 

 на 2022 рік у ІІ кварталі 
 

 

 

ЗМІСТ 

 

          Основні цілі для виконання завдання. 

 

[1.1] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей. 

 

          [1.2.] Мотивація та стимулювання людей  до вирішення правових проблем 

у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги. 

 

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

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів. 

 

 [1.4.] 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. 

 

 [1.1] 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 складних життєвих обставинах та/або належить до найбільш 

вразливих соціальних груп. 

Захід 1. Підготовка аналітичних записок-оглядів звернень клієнтів на 

основі даних КІАС – 1. 

Рівненським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, на виконання вказівки Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області узагальнено інформацію по 

окремим статистичним показникам роботи для участі у спільній нараді 

29.04.2022 з Координаційним центром з надання правової допомоги з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з метою порівняння діяльності 

системи безоплатної правової допомоги з початку вторгнення рф на територію 

України з аналогічним періодом 2021 року. Зокрема, узагальнено інформацію 

щодо надання БВПД силами штатних працівників та адвокатами; щодо 

кількості письмових консультацій в порівняні з минулими роками; щодо 

подальшої реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»; забезпечення надання БПД внутрішньо переміщеним 

особам; стан надання БПД по раніше виданим дорученням, зміни щодо 

механізму звітності адвокатів; теми формат та доцільність проведення 

правопросвітницьких заходів у регіоні; щодо подальшої реалізації проекту 

«Волонтер БПД» та інше. 

Метою надання узагальненої інформації стало вивчення впливу введення 

воєнного стану в Україні на діяльність системи безоплатної правової допомоги. 
 

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 – 14. 

Правопросвітницькі заходи для дітей та молоді – це один з дієвих 

способів підвищення їх правової культури та правосвідомості. 



13 травня 2022 року 

директором Рівненського 

місцевого центру з надання 

БВПД Аллою Негрей 

проведено вебінар для 

студентів Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування на 

тему: «Механізм надання 

безоплатної правової 

допомоги землевласникам та 

землекористувачам». 

         Очільниця центру розповіла молодим фахівцям про систему безоплатної 

правової допомоги, компетенцію місцевого центру та секторів бюро правової 

допомоги а також про вторинну правову допомогу на яку мають право саме 

землевласники та землекористувачі.  

Враховуючи те, що учасники вебінару – молодь, директор місцевого 

центру також розповіла про проект «Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

19 травня 2022 року головний 

фахівець із зв’язків з громадськістю 

та пресою Рівненського місцевого 

центру з надання БВПД Світлана 

Білявська провела онлайн лекцію для 

учнів 9 класу Уїздецького ліцею 

Здовбицької сільської ради на тему: 

«Відновне правосуддя, як спосіб 

регулювання кримінально-правових 

відносин» 

До Міжнародного дня захисту дітей фахівці місцевого центру та 

секторів бюро організували ряд правопросвітницьких заходів. Фахівці провели 

пізнавальні вікторини, конкурси, ігри на правову тематику, розмальовки та 

багато іншого для юних читачів Рівненської обласної бібліотеки для молоді та 

Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. У місті Корці спільно з 

службою в справах дітей Корецької міської ради та з місцевим відділом ДСНС 

України в Рівненській області організовано акцію «Мінна безпека без ПЕКа», 

що викликало у дітей чималий захват. У м. Дубно та м. Костопіль діти також 

отримали невеличкі сувеніри, а саме блокноти та ручки з логотипом системи 

безоплатної правової допомоги.  





 
 

Також, з нагоди відзначення Дня 

Конституції України юристи системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини та волонтери БПД провели 

для малечі правопросвітницький захід, 

під час якого розповіли підростаючому 

поколінню про права дітей, закріплені 

Конституцією.   

 

 

Спеціалістами сектору 

«Острозьке бюро правової 

допомоги» на базі служби у 

справах дітей Острозького 

міськвиконкому, Острозької 

міськрайонної філії 

Рівненського обласного 

центру зайнятості, управління 

забезпечення надання 

адміністративних послуг, а 

також на базі шкіл регіону 

впродовж поточного кварталу 

проводилися розважальні 

заходи на постійній основі. 
 

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 – 12. 



Найбільшими проблемами з якими звертались громадяни до Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД у зв’язку із введенням воєнного стану були 

питання пов’язані із трудовими, сімейними відносинами, а також оформлення 

документів за кордон.  

08 квітня та 28 квітня 2022 року у Дубенській міськрайонній філії 

Рівненського обласного центру зайнятості за участі помічника юриста сектору 

«Дубенського бюро правової допомоги» Людмили Юхимчук та начальника 

відділу активної підтримки безробітних філії Тетяни Шамрило відбулися 

інформаційні семінари на тему: «Загальні питання зайнятості. Організація 

трудових відносин на період дії воєнного стану», учасниками якого стали 

безробітні, які вперше звернулись до служби зайнятості.  

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 умовах воєнного 

стану». Звернула увагу учасників заходу на гарантії, що існують лише за умов 

офіційного працевлаштування.  

26 квітня 2022 року помічником юриста сектору «Дубенське бюро 

правової допомоги» Юхимчук Людмилою Андріївною було проведено семінар 

для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в гуртожитку 

Мирогощанського 

фахового аграрного 

коледжу Рівненської 

обласної ради на тему: 

«Пільги та гарантії 

внутрішньо переміщених 

осіб». На заході було 

надано інформацію про 

права ВПО, які 

передбачені та 

гарантовані чинним 

законодавством, способи 

їх реалізації.  

Також клієнтам 

надано роз’яснення щодо 

порядку фіксації доказів злочинів проти цивільного населення. 

12 травня 2022 року помічником юриста сектору «Дубенське бюро 



правової допомоги» Юхимчук Людмилою  проведено семінар для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають в гуртожитку Дубенського професійного 

ліцею на тему: «Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб». На заході 

було надано інформацію про права ВПО, які передбачені та гарантовані чинним 

законодавством, способи їх реалізації.  

16 травня 2022 року 

завідувачем сектору 

«Костопільське бюро правової 

допомоги» Тетяною Марчук в 

адмінприміщенні Пісківського 

старостинського округу 

Костопільської міської 

територіальної громади було 

проведено семінар для 

внутрішньо переміщених осіб, 

які проживають на території 

округу, під час якої присутні 

дізналися про порядок 

отримання компенсації за зруйноване житло. Крім того було надано правові 

консультації з питань отримання довідки ВПО, щомісячної грошової допомоги, 

в тому числі від ООН.  

20 травня 2022 року у Дубенській міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості помічником юриста сектору «Дубенського бюро 

правової допомоги» Людмилою Юхимчук було проведено семінар на тему: 

«Порядок отримання компенсації за зруйноване житло та інше майно», 

учасниками якого стали 15 безробітних внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на обліку в службі зайнятості.  

Основна мета семінару полягала 

в ознайомленні його учасників із 

порядком визначення шкоди та 

збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії рф, який на даний 

момент затверджено постановою 

КМУ від 20.03.2022 р. № 326.  

Присутнім було роз’яснено 

основні зміни законодавства в умовах 

воєнного стану, порядок подачі заяви 

на отримання компенсації за 

зруйноване житло та інше майно, 

розповіли про 

процедуру відновлення документів, 

отримання соціальних виплат та 

компенсацій.  

Учасникам заходу надано 

вичерпні відповіді на запитання, які 

вони поставили. 

https://docs.dtkt.ua/doc/326-2022-%D0%BF#pn2
https://docs.dtkt.ua/doc/326-2022-%D0%BF#pn2


26 травня 2022 року помічником 

юриста сектору «Дубенське бюро 

правової допомоги» Юхимчук 

Людмилою проведено семінар для 

внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають в гуртожитку 

Мирогощанського фахового аграрного 

коледжу Рівненської обласної ради на 

тему: «Пільги та гарантії внутрішньо 

переміщених осіб. Порядок отримання 

компенсації за зруйноване житло». На 

заході було надано інформацію про 

права ВПО, які передбачені та 

гарантовані чинним законодавством, 

способи їх реалізації.  

03 червня 2022 року у Дубенській 

міськрайонній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості за участі 

помічника юриста сектору 

«Дубенського бюро правової допомоги» 

відбувся інформаційний семінар на 

тему: «Загальні питання зайнятості. 

Організація трудових відносин на 

період дії воєнного стану.», учасниками якого стали двадцять одна безробітна 

особа, які стоять на обліку в службі зайнятості.  

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. 

15 червня 2022 року головним 

юристом сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» Іриною Коснюк з 

нагоди Всесвітнього дня донора крові в 

приміщенні  Костопільської амбулаторії 

загальної практики/сімейної медицини №2 

було проведено правопросвітницький захід 

на тему: «Безпечне донорство крові» під 

час якого присутні дізнались про загальні 

пільги для донорів та гарантовані 



державою права. По закінченню всім присутнім було роздано інформаційні 

матеріали на дану тематику. 

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 – 20. 

16 травня 2022 року в 

рамках проекту «Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій в сільське 

господарство» завідувачем 

сектору «Костопільське бюро 

правової допомоги» Тетяною 

Марчук в адмінприміщенні Пісківського старостинського округу Костопільської 

міської територіальної громади було проведено консультаційний пункт доступу 

до БПД, в ході якого громадяни отримали правові консультації. Жителів округу 

цікавили питання, що стосувалися порядку приватизації земельної ділянки, 

присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, спадкування земельного 

паю, встановлення земельного 

сервітуту, розірвання шлюбу в 

судовому порядку.  

17 травня 2022 року в рамках 

проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій в сільське 

господарство» завідувачем сектору 

«Костопільське бюро правової 

допомоги» в адмінприміщенні 

Малостидинського старостинського 

округу Костопільської міської 

територіальної громади було 

проведено консультаційний пункт 

доступу до БПД, в ході якого 10 

громадян отримали  правові 

консультації. 

Жителів округу цікавили 

питання, що стосувалися порядку 

приватизації земельної ділянки, 

присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, спадкування земельного 

паю, дострокового розірвання договору оренди землі, призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах.  

 



20 травня 2022 року 

в рамках реалізації 

пілотного проекту 

"Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у 

сільське господарство", 

головним спеціалістом 

сектору «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. Фахівець проінформувала про впровадження земельної 

реформи в Україні та ознайомила  з порядком отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

06 червня 2022 року в 

рамках реалізації проекту 

"Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство", фахівцем 

сектору «Здолбунівське бюро 

правової допомоги» Наталею 

Русаковою здійснено виїзд в  с. 

Квасилів Здовбицької ОТГ. Під 

час виїзду, в приміщенні 

Квасилівської сільської ради, 

для місцевих жителів діяв консультаційний пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. Також для присутніх проведено правову лекцію на тему: 

«Земельні відносини під час діє воєнного стану».  

07 та 16 червня  2022 року головним юристом сектору «Костопільське 

бюро правової допомоги» Іриною Коснюк в приміщенні  Мирненської сільської 

ради Малолюбашанської міської 

територіальної громади та в 

адмінприміщенні Підлужненського 

старостинського округу 

Костопільської міської територіальної 

громади в рамках програми 

«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, розірвання договору 

оренди землі, отримання кадастрового 

номера.  



 

Захід4.Проведення 

правопросвітницьких заходів з 

основних проблемних питань, з 

якими особи звертаються до центрів 

– 12. 

"Порядок сплати кредитних 

зобов'язань під час війни" – цій темі 

була присвячена лекція для внутрішньо 

переміщених осіб, яку провели фахівці 

Рівненського місцевого центру з 

надання БВПД 12 травня 2022 року. 

Зустріч з ВПО пройшла у стінах 

бібліотеки для молоді. Під час лекції 

юристи детально зупинились на 

питаннях «кредитних канікул», звільнення 

від відповідальності за прострочення 

сплати кредиту і неустойки (штрафу, пені) 

та інших платежів.  

Враховуючи, що захід був 

організований для вимушено переміщених 

осіб, фахівці наголосили на важливості 

документування воєнних злочинів та 

розповіли про діючі механізми їх фіксації.  

Розповіли присутнім фахівці центру і 

про відповідальність за колабораціонізм та 

звільнення від кримінальної 

відповідальності осіб, що вчинили певні дії 

або допустили бездіяльність під впливом 

фізичного або психічного тиску 

(відповідно до ст. 40 Кримінального кодексу України). 

 

Повномасштабне 

вторгнення рф 

змусило багатьох 

українців залишити 

рідні домівки. Для 

тих осіб, які 

тимчасово 

проживають у місті 

Костопіль Тетяна 

Марчук, завідувач 

сектору 

«Костопільське бюро правової допомоги» спільно з волонтером та адвокатом 

Святославом Оніщуком 8 червня 2022 року провели семінар. 



Зустріч відбулася у Костопільській районній філії Рівненського обласного 

центру зайнятості. Присутнім юристка бюро розповіла про систему безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання внутрішньо переміщеними особами 

первинної та вторинної правової допомоги. 
 

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 виїздного 

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) – 79 

          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. 

12 квітня 2022 року 

помічник юриста сектору 

«Дубенське бюро правової 

допомоги» організувала 

консультаційний пункт для 

внутрішньо переміщених осіб у 

приміщенні КЗ «Дубенська 

спеціальна школа І-ІІ ступенів» 

Рівненської обласної ради. Під час 

роботи консультаційного пункту 

фахівець бюро надала роз’яснення 

щодо порядку отримання 

соціальної допомоги внутрішньо 

переміщеною особою, щодо 

порядку отримання статусу ВПО, 

порядку надання допомоги на 

проживання ВПО, щодо порядку 

отримання компенсації за 

пошкоджене нерухоме майно, 

щодо порядку розірвання шлюбу. 

20 квітня 2022 року 

помічником юриста сектору «Дубенське бюро правової допомоги» організовано 

роботу консультаційного пункту в гуртожитку Дубенського фахового коледжу 

РДГУ м. Дубно. Діяльність даного консультаційного пункту спрямована на 



розширення доступу внутрішньо переміщених осіб до безоплатної правової 

допомоги, зокрема до правової інформації та правових консультацій.  

Під час роботи консультаційного пункту за юридичними консультаціями 

звернулися громадяни із питаннями, що стосувалися порядку встановлення 

опіки над недієздатною особою; порядку фіксації воєнних злочинів та порядок 

передачі даної інформації до правоохоронних органів; порядку визнання 

батьківства; щодо обов'язку ВПО ставати на військовий облік; порядку 

відкриття виконавчого провадження під час дії воєнного стану; отримання 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також щодо правових підстав 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

20.04.2022 року завідувачем сектору “Костопільське бюро правової 

допомоги» Тетяною Марчук для 

ВПО проведено консультаційний 

пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги в приміщенні 

гуртожитку Обласного 

спортивного ліцею в м.Костопіль 

Рівненської обласної ради. 

Переміщеним особам були надані 

правові консультації з питань: 

отримання статусу ВПО, оплати 

праці при оголошенні простою, 

отримання щомісячної допомоги 

ВПО, отримання пенсії за місцем 

тимчасового проживання.  

03 травня 2022 року завідувачем 

сектору «Костопільське бюро правової допомоги»  в приміщенні  

Костопільської міської публічної бібліотеки під час зустрічі з внутрішньо 

переміщеними особами було надано правові консультації з основних 

проблемних питань, які цікавили вимушено переселених осіб. 

24 травня 2022 року у Клеванській громаді відбувся інформаційно-

консультаційний захід для вимушених переселенців, що проживають на 

території КЗ «Клеванська санаторна школа І-ІІІ ст.» та ЗК «Клеванська 

спеціальна школа №2 І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради. До проведення заходу 



долучилися представники Рівненського ЦПТО та сектору «Рівненське бюро 

правової допомоги № 2» відділу безоплатної правової допомоги. 

Алла Семенюк, завідувач сектору «Рівненське бюро правової допомоги 

№2» поінформувала про систему безоплатної правової допомоги, мету та 

основні засади її функціонування, а також про право внутрішньо переміщених 

осіб на звернення за первинною та вторинною правовою допомогою. 

 

 

 17 травня 2022 року фахівці системи безоплатної правової допомоги 

спільно з адвокатами провели консультаційний пункт у гуртожитку, в якому 

проживають ВПО. Подібного роду консультаційні пункти проводяться 

фахівцями на постійній основі, у місцях найбільшого скупчення вимушено 

переміщених осіб. Основні питання, які роз’яснюються під час консультування 

стосуються порядку оформлення довідки ВПО, порядку отримання соціальних 

виплат, відновлення втрачених документів та ін.. 

Також, фахівці Рівненського МЦ та Здолбунівського бюро правової 

допомоги спільно з представниками центру зайнятості провели ряд заходів для 

ВПО.  

Під час зустрічей юристи не лише надавали вичерпні роз’яснення з 

вищезгаданих питань, але й розповідали про систему БПД та юридичні послуги, 

які внутрішньо переміщені особи можуть отримати безоплатно в центрах та 

бюро правової допомоги Рівненщини. 

 
          



11 травням 2022р. у Здолбунівській районній філії Рівненського 

обласного центру зайнятості відбувся захід для безробітних батьків 

присвячений 

Міжнародному дню 

сім’ї. Головний юрист 

сектору «Здолбунівське 

бюро правової 

допомоги» Наталя 

Русакова ознайомила 

присутніх зі спектром 

послуг правової 

допомоги, у тому числі 

з категоріями громадян, 

що мають право на 

отримання безоплатної 

первинної та вторинної 

правової допомоги: 

- 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) - 5 

- осіб з інвалідністю (в підрозділах з питань соціального захисту 

населення) – 4. 

05 травня 2022 року в Здолбунівській районній філії Рівненського 

обласного  центру зайнятості з нагоди Міжнародного дня боротьби за права 

інвалідів відбувся  інформаційно-консультаційний захід для безробітних 

громадян з інвалідністю. 

Про отримання 

безоплатної правової 

допомоги та покращення 

захисту своїх прав 

розповіла головний 

юрист сектору Наталя 

Русакова. У своєму 

виступі остання 

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. 
 

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 – 3.  

13 червня 2022 року у стінах 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області відбувся круглий стіл 

присвячений темі консолідації зусиль 

державних інституцій та громадськості в 

питанні протидії домашньому 

насильству. До заходу долучились 

фахівці Регіонального та Рівненського 

місцевого центру з надання БВПД, 

поліцейські, громадські активісти та 

волонтери БПД. 

Як покращити існуючий механізм взаємодії щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі обговорювали у Дубно 

20 червня 2022 року. Зокрема, фахівчиня бюро Людмила Юхимчук, 

виступаючи перед присутніми, розповіла про порядок надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги особам, які постраждали від 

насильства, окреслила повноваження місцевих центрів з надання БВПД у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та навела перелік документів 

необхідних для звернення. 

 

17 червня 2022 року в 

приміщенні Варковецької 

сільської ради Дубенського 

району під головуванням 

сільського голови 

Варковецької сільської ради 

Юрія Парфенюка відбувся 

круглий стіл щодо 

забезпечення ефективної 

взаємодії субєктів по 

запобіганню та протидії 

домашньому насильству на 

рівні громади. 

Взяла участь у заході 

помічник юриста сектору «Дубенського бюро правової допомоги» Людмила 

Юхимчук, яка надала інформацію про порядок надання безоплатної 

первинної/вторинної правової допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства. Зазначила перелік документів необхідних для 

звернення. Окреслила повноваження місцевих центрів з надання БВПД у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 
 



Захід 2. Участь працівників центрів в навчальних заходах щодо 

механізму роботи з постраждалими від дискримінації та насильства – 2. 

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 – 20. 

У ІІ 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 пітримання в актуальному стані на платформі «WikiLegalAid» 

правових консультацій – 17.   
 

Захід 2. Залучення волонтерів місцевими центрами з надання БВПД 

для забезпечення доступу людей до БПД та право просвітництва – 5. 

17 травня 2022 року помічником юриста сектору «Дубенське бюро 

правової допомоги» Людмилою Юхимчук спільно із волонтеркою системи БПД 

Валентиною Іванівною Вишковською було організовано роботу 

консультаційного пункту в приміщенні Вербської сільської ради Дубенського 

району в с. Верба (Вербська ОТГ), діяльність якого спрямована на розширення 

доступу жителів даної сільської ради до безоплатної правової допомоги, 

зокрема до правової інформації та правових консультацій у сфері земельних  
 

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 - 0. 
 

 [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. 



01.06.2022 року 

завідувачем сектору 

«Костопільське бюро правової 

допомоги» Тетяною Марчук для 

вихованців КЗ "Центр дитячої та 

юнацької творчості" 

Костопільської міської ради було 

проведено інформаційно-

роз'яснювальний захід на тему: 

«Захист прав дітей в Україні». 

Під час заходу фахівчиня розповіла про те, що 1 червня відзначається 

Міжнародний день захисту дітей. Саме цього дня 1924 року Ліга націй 

прийняла Декларацію прав дитини - це був перший документ міжнародного 

рівня, який розповідав про дитячі права і безпеку. Головною метою даного свята 

є заклик до всіх країн світу захищати права дітей, головними серед яких є право 

на життя, на захист від фізичного та психологічного насильства, на захист від 

примусової дитячої праці, на освіту, відпочинок і дозвілля, на свободу думки. 
 

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) – 137 

Дописи щодо діяльності системи БПД у соціальній мережі Facebook 

впродовж поточного кварталу розміщуються систематично.  
 

Захід 3. Інформування про наявні дистанційні серсвіси доступу до 

БПД  на офіційних інформаційно-комунікативних ресурсах (як окрема 

публікація або як частина іншої публікації) – 6. 

Працівники місцевого центру та бюро 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. 
 

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) - 77. 

Протягом звітного періоду працівниками місцевого центру та бюро активно 

поширювалася інформація про діяльність системи БПД у ЗМІ та на сайтах 

партнерів. Зокрема, на телебаченні було здійснено 2 виступи, на радіо 6 

виступів. Систематично опубліковується інформація у друкованій пресі 

(впродовж поточного кварталу здійснено 7 публікацій), а також постійно 

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


публікується інформація на порталах соціальних мереж, на веб-сайтах 

партнерських організацій та на самостійних Інтернет ЗМІ - 62. 

  
           

Захід 5. Розміщення банера з єдиним телефонним номером системи 

БПД на сайтах, сторінках у соцмережах партнерських установ та 

організацій – 6. 

          В приміщеннях де розташовані бюро наявний великий банер, що містить 

всю інформацію про систему БПД. Також в приміщеннях наявні стенди, на яких 

розміщена інформація про право на БПД, БВПД, а також про всі можливі 

телефонні номери системи БПД. 

Також, місцевим центром та бюро забезпечується постійне висвітлення 

діяльності системи БПД 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 місцевого центру та бюро оновлюється роздатковий матеріал з 

різних питань в приміщеннях, де проводяться консультаційні пункти. Разом з 

тим, волонтерами, які співпрацюють з місцевим центром та бюро постійно 

проводиться робота, щодо популяризації системи безоплатної правової 

допомоги. 
 

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 

    У приміщеннях, де знаходяться сектори бюро правової допомоги 

належним чином облаштовані входи у приміщення для осіб із обмеженими 



можливостями, зокрема, наявний пандус, кнопка для виклику, проходи у 

приміщенні відповідають розмірам засобів для пересування інвалідів (колясок).  

 
 

[1.3.] 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. 

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. 
 

1.4.]  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. 

Кожному засудженому гарантується право на правову допомогу. 

Консультування осіб, які перебувають у місцях несвободи, є одним із напрямків 

роботи фахівців системи безоплатної правової допомоги. Фахівці Рівненського 



місцевого центру з надання БВПД та бюро впродовж поточного кварталу 

проводили консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги в 

ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», ДУ «Городоцький виправний центр №131» 

та ДУ «Городищенська виправна колонія № 96». 

 
 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги 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 – 11 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 в Рівненському 

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

чергове провели семінар з трудових питань. Після 

семінару під обліковці мали змогу отримати 

відповіді на поставлені питання.  

Консультування громадян у органах пробації 

лишається на сьогоднішній день актуальним. 

Дані прийоми громадян проводяться у 

приміщенні Дубенського міськрайонного відділу 

з питань пробації кожного першого та другого 

понеділка місяця з 09:00 до 12:00, або в разі 

потреби за зверненням громадян поза 

встановленим графіком. 



Так, 11 квітня 2022 року на виконання умов Меморандуму про 

співпрацю між сектором «Дубенське бюро 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, помічник юриста сектору «Дубенське 

бюро правової допомоги» 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, які покладає суд 

на особу, звільнену від відбування покарання; порядку зменшення розміру 

аліментів; порядку призначення захисника в кримінальному провадженні. 

02 травня та 06 червня 2022 року помічник юриста сектору «Дубенське 

бюро правової допомоги» Людмила Юхимчук провела прийом громадян у 

приміщенні Дубенського міськрайонного відділу з питань пробації. Фахівець 

бюро надала роз’яснення щодо відповідальності під облікового за неявку до 

органу пробації на реєстрацію; щодо порядку здійснення перерахунку пенсії; 

щодо виїзду закордон особи, яка перебуває на обліку в органах пробації. 
 

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 – 22. 

Протягом звітного періоду під час проведення консультаційних пунктів 

серед підоблікових пробації постійно поширюються інформаційні буклети 

системи БПД. 

Крім того, за період роботи з 01.04.2022 по 30.06.2022 Рівненським 

місцевим центром з надання БВПД та секторами бюро відділу безоплатної 

правової допомоги, було зареєстровано 4007  звернень клієнтів, 3738 особам 

було надано правову консультацію, 269 написали письмову заяву про надання 

БВПД. 

  В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

рішення про надання БВПД по 280 зверненням та надано 182 доручення 

адвокатам та 123 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). Рішення про відмову у наданні БВПД 

– 2.  

 


