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ЗМІСТ 
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щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних 
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Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

Посилення правової спроможності та правових можливостей населення 

необхідно задля того, щоб люди могли отримати правові знання і навички для 

захисту своїх прав, використовувати наявні правові можливості для пошуку 

конкретних шляхів розв’язання щоденних правових проблем, а також для 

посилення відповідальності й підзвітності влади.  

Система БПД сприяє сталому розвитку громад через збільшення 

можливостей її членів для захисту своїх прав. З огляду на зазначене, 

Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечується постійна робота з надання правової допомоги, 

посилення правових можливостей вразливих верств населення, проведення 

освітніх та інформаційних заходів, надання методичних рекомендацій органам 

місцевого самоврядування для вирішення проблем у правовий спосіб. 

 

[1.1]  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

 

З метою розширення правового 

світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової 

освіти, забезпечення роз'яснення 

законодавства спрямованого на 

запобігання випадкам насильства в 

сім'ї та злочинності неповнолітніх 

протягом першого кварталу 2021 року 

Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено  

правопросвітницькі заходи у 

навчальних загальноосвітніх закладах, 

зокрема: 
 
 
 
 
 

 

2 лютого  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела лекцію для учнів ДПТНЗ Славутський професійний 

ліцей” на теми: “Кібербулінг в освітньому середовищі”,  “Шахрайство в мережі 

інтернет”. 
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10 лютого 
начальниця відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Юлія Дума 

провела вебіінар для учнів 

7-8 класів Ізяславської НВК 

№4 на тему: «Сім’я, шлюб, 

взаємні права та обов’язки 

батьків і дітей. Державні 

органи з охорони прав 

дітей». 

17 лютого заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік  провела інформаційний 

семінар для студентів Шепетівського коледжу Подільського ДАТУ на тему: 

“Захист прав споживачів фінансових послуг”, під час якого розповіла про 

типові ознаки порушення прав 

клієнтів фінансовими 

установами, порядок захисту 

прав та інтересів осіб, які 

постраждали від неправомірних 

дій фінансової установи. 

18 лютого в.о. начальниця 

відділу “Славутське бюро 

правової допомоги” Ірина 

Панасюк спільно з старшим 

інспектором ювенальної 

превенції Русланом Супронюком 

провела лекцію для учнів 

Миньковецького ліцею Улашанівської ОТГ на тему “Булінг учасників 

освітнього процесу”. 

05 березня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар 

з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2 Полонської міської ради 

об’єднаної територіальної 

громади на тему «Права дітей».   

10 березня начальниця 

відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар в 

Білогірському опорному  

закладі загальної середньої 

освіти ім. І.О. Ткачука для 

учнів 10-А класу  на тему 
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"Права дітей".  

11 березня  юристка відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар в Гулівецькому ліцеї  Білогірської селищної ради  

для учнів 5-11  класів  на тему "Права дітей".  

18 березня заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік за допомогою додатку Гугл 

Мітс провела онлайн-лекцію з учнями 7 класів 

Шепетівської загальноосвітньої школи №3 на тему: 

“Кібербулінг: як захиститися та що загрожує самим 

булерам”, під час якої розповіла про його види, а також 

про відповідальність, яку визначає законодавство для 

всіх учасників цькування в інтернеті.  

18 березня юристка Юлія Школьнік за допомогою 

додатку ZOOM провела онлайн-лекцію з батьками учнів 

Шепетівської загальноосвітньої школи №1 ім. 

М.Островського на тему: “Кібербулінг: як захиститися 

та що загрожує самим булерам”, під час якої розповіла 

про його види, а також про відповідальність, яку 

визначає законодавство для всіх учасників цькування в 

інтернеті. 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб,  

планові правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю для 

осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості 

проводилися не в повному обсязі ( постанова Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, 

та листа Координаційного центру з 

надання правової допомоги щодо 

обмеження проведення виїзних прийомів 

громадян та роботи дистанційних пунктів 

консультування протягом звітного періоду). 

15 січня в.о. начальниця відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк у приміщенні Славутської 

філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості провела онлайн-семінар для 

учасників бойових дій, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості на тему: 

“Компенсація за невикористанні 



6 
 

календарні дні додаткової соціальної відпустки”. 

У ході якого роз'яснено право на отримання компенсація для УБД, які 

були звільнені та не реалізували своє право на соціальну відпустку, яка 

гарантована для такої категорії осіб, та яким чином можна реалізувати дане 

право. 

19 січня головна 

спеціалістка відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук 

провела семінар для осіб, що 

перебувають на обліку в  

Ізяславській районній філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: 

«Зміни у законодавстві щодо 

прав фізичних осіб на БВПД».   

26 січня в.о. 

начальниця відділу 

«Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак 

провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Система 

безоплатної правової допомоги та право на безоплатну правову допомогу». 

26 січня  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк у приміщенні Славутської філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості провела онлайн-семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості на тему: “Право на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки”. 

 

02 лютого начальниця 

відділу «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела семінар    

для безробітних, які 

перебувають на обліку  в 

Білогірській районній філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему 

"Правовий та соціальний 

захист біженців та 

переселенців". 

 

09 лютого юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела семінар для осіб, що перебувають на обліку в  Ізяславській 
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районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

на тему: «Кібербулінг»;   

25 лютого в.о. 

начальниця відділу 

«Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак 

провела семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в 

Полонській районній філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості, на тему 

«Реалізація Програми  

"Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство". Зміни у земельному законодавстві». 

 

02 березня юристка відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Протидія 

та запобігання дискримінації за гендерною ознакою». 

02 березня начальниця 

відділу «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела семінар для 

безробітних, які перебувають на 

обліку в Білогірській районній 

філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему 

"Протидія та запобігання  

дискримінації за гендерною 

ознакою". 

 

 

 

04 березня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела семінар для осіб, що перебувають на обліку в  

Ізяславській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 

тему: «Припинення та поновлення договору оренди землі». 

11 березня  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк у приміщенні Славутської філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості провела онлайн-семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості на тему: “Право на безоплатну правову допомогу”. 
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З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань проведено 2 

правопросвітницьких заходи, зокрема: 

25 лютого начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  

Юлія Дума та заступник начальника цього ж відділу Євген Хмиз провели 

семінар для трудового колективу Ліщанського будинку-інтернат для осіб 

похилого віку та інвалідів на тему «Порядок визнання заповіту недійсним».   

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових 

колективах та територіальних громадах працівниками Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено  6 планових та  інші заходи, які працівниками були виконанні 

позапланово: 

16 січня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Зоя Гонтарук записала та опублікувала відеоролик в мережі 

Facebook на тему: «Правила дорожнього руху»;  

16 січня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар для працівників Управління соціального захисту 

населення Полонської райдержадміністрації на тему «Особливості вивільнення 

державних службовців». 
22 січня юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» записала 

відеоролик на тему: «Нові можливості з надання безоплатної правової 

допомоги під час карантину», який був опублікований на сторінці мережі 

Facebook Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

26 січня начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової 

допомоги» Юлія Піхотинська 

провела семінар з працівниками ПП 

«Поділляінвентарбюро» на тему: 

«Реалізація програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство» та зміни в 

земельному законодавстві».   

29 січня в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

семінар з працівниками КП 

Полонської міської ради ОТГ 

«Полонне тепловодопостачання» на тему «Зміни законодавства щодо земельних 

правовідносин». Присутніх ознайомлено з дією та реалізацією Програми 
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"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", проведено 

анкетування присутніх, надано інформаційні буклети. 

29 січня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 

Дума провела семінар для жителів Ріпківського старостинського округу 

Ізяславської ОТГ Шепетівського району, на тему: «Зміни у земельному 

законодавстві». 

29 січня фахівчиня відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 

Дума провела семінар для жителів Тишевицького старостинського округу 

Ізяславської ОТГ Шепетівського району, на тему: «Зміни у земельному 

законодавстві».  

29 січня в рамках проекту 

«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій  у сільське 

господарство» начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Святослав Футій спільно з 

заступницею цього ж відділу 

Юлією Школьнік провели 

інформаційний семінар на тему: 

“Реалізація програми 

"Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство" та прийоми громадян у виїзних пунктах 

консультування для мешканців с. Пліщин Шепетівського району. 

Під час інформаційних семінарів Святослав Футій розповів про зміни в 

законодавстві з питань, що пов'язані з земельною реформою. Також, висвітлив  

питання щодо мети програми, основні положення та наслідки її реалізації. 

03 лютого начальниця 

відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги” Юлія 

Піхотинська провела семінар з 

жителями с. Юрівка  Юрівського 

старостинського округу  

Білогірської селищної ради на 

тему "Реалізація програми 

"Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство", та зміни в 

земельному законодавстві".  

03 лютого юристка відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги” Юлія Піхотинська провела семінар- 

бесіду з ФОП Олександр Панасюк та його працівниками, які надають послуги  

по КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах»   на тему "Реалізація програми 
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"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", та зміни в 

земельному законодавстві.   

5 лютого  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк у приміщенні Славутської міської бібліотеки провела лекцію для 

студентів Університету третього віку на тему: “Право на безоплатну первинну 

та безоплатну вторинну правову допомогу”. 

05 лютого начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Юлія Дума записала відеоролик на тему: «Звільнення, у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці», який був опублікований на сторінці мережі 

Facebook Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

08 лютого в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела засідання 

круглого столу з працівниками 

Полонського ДНЗ № 2 

«Веселка», в ході якого 

присутніх проінформовано про 

роботу та основні завдання 

відділу «Полонське бюро 

правової допомоги», порушені 

питання ключових реформ у 

сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я, а також 

надано інформацію про зміни у 

земельному законодавстві. 

11 лютого юристка відділу «Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела засідання круглого столу з працівниками відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади, в ході 

якого присутніх проінформовано 

про роботу та основні завдання 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги», порушені питання 

ключових реформ у сфері 

соціального захисту, освіти, 

охорони здоров’я.  

12 лютого в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак  провела 

інформаційний семінар з працівниками Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади на тему «Система безоплатної правової допомоги та 

право на її отримання». В ході зустрічі присутніх також проінформовано про 

зміни законодавства в сфері земельних відносин, надано інформаційні буклети.   
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16 лютого фахівчиня відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела робочу зустріч трудовим колективом УДКС в Ізяславському 

районі на тему: "Захист прав споживачів фінансових послуг». 

16 лютого 

заступницяначальника відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік 

провела інформаційний 

семінар для осіб, які є 

представниками ромської 

національності на тему: 

“Захист прав споживачів 

фінансових послуг”. 

18 лютого в.о. 

начальниця відділу 

“Славутське бюро правової 

допомоги” Ірина Панасюк у 

приміщені Миньківецької 

сільської ради провела лекцію 

для мешканців с. Миньківці 

на тему: “Реалізація Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство”. “Зміни у земельному законодавстві”. 

23 лютого начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела семінар з громадою с. Кур’янки Юрівського 

старостинського округу Білогірської селищної ради на тему "Реалізація 

програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" та 

зміни в земельному законодавстві".  

23 лютого в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

лекцію для внутрішньо 

переміщених осіб на базі відділу № 

3 управління соціального захисту 

населення Шепетівської 

райдержадміністрації на тему 

«Права та пільги внутрішньо 

переміщених осіб».   

24 лютого в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

інформаційний семінар для представників ромської національної меншини на 

тему «Порядок оформлення спадщини».  

24 лютого в.о. начальника відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
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Ірина Панасюк у приміщені Іванівської сільської ради провела лекцію для 

мешканців с.Іванівка на тему: “Реалізація Програми “Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство”. “Зміни у земельному законодавстві”. 

24 лютого в рамках проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік 

спільно з головним 

спеціалістом цього ж відділу 

Ганною Сивопляс провели 

інформаційний семінар на 

тему: “Реалізація програми 

"Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство" та прийом 

громадян у виїзному пункті 

консультування для мешканців 

с. Новичі Шепетівського 

району. 

Під час інформаційного 

семінару Юлія Школьнік 

розповіла про зміни в 

законодавстві з питань, що пов'язані з земельною реформою. Також висвітлила  

питання щодо мети програми, основні положення та наслідки її реалізації. 

25 лютого начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  

Юлія Дума та заступник начальника цього ж відділу Євген Хмиз провели 

семінар для працівників Сахновецької 

сільської ради та мешканців 

Сахновецької територіальної громади 

Шепетівського району, на тему «Зміни у 

земельному законодавстві». 

25 лютого фахівці відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги»  

Юлія Дума та Євген Хмиз провели 

семінар для працівників Ліщанського 

старостинського округу Сахновецької 

територіальної громади Шепетівського 

району на тему «Зміни у земельному 

законодавстві». 

05 березня начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників та читачів Білогірської 

центральної бібліотеки Білогірської селищної ради на тему "Безоплатна 

правова допомога". 

12 березня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
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Оксана Рибак провела інформаційний семінар для мешканців Білецького 

старостинського округу Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади, який відбувся в адмінбудівлі старостату, на тему «Реалізація програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». В ході зустрічі 

присутніх проінформовано про зміни законодавства в сфері земельних 

відносин, надано інформаційні буклети.   

15 березня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз записав відеоролик на тему: «Протидія та запобігання 

дискримінації за гендерною ознакою», який був опублікований на сторінці 

мережі Facebook Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.     

18 березня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела семінар для працівників Білогірської селищної ради   

на тему "Захист прав людини". 

 
 

[1.2] Забезпечити розвиток мережі партнерів надання  їм методичної 

допомоги для налагодження роботи з метою поширення інформації про 

БПД та спрощення доступу до правової допомоги 

12 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів інформаційний семінар для осіб, які 

відбувають покарання у Шепетівській 

виправній колонії №98 на тему: “Порядок 

застосування пільг щодо звільнення від 

відбування покарання у вигляді УДЗ та 

БМП" під час якого роз'яснив засудженим 

порядок звернення до місцевого центру 

для призначення представника на комісії 

по розгляду у питань щодо застосування 

пільг у вигляді УЗД та БМП”. 

01 лютого начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська в Білогірському районному секторі філії Державної установи 

“Центр пробації” у Хмельницькій області 

провела  семінар-бесіду «Протидія та захист 

від домашнього насильства».   

08 лютого заступник начальника 

відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз провів семінар для 

осіб, які відбувають покарання у секторі 

довічного позбавлення волі Державної 

установи «Замкова виправна колонія (№58)» 

на тему: «Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги 

засудженим особам»; 

16 лютого в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової 
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допомоги” Ірина Панасюк у приміщенні Славутської міськрайонної філії ДУ 

“Центр пробації провела семінар для трудового колективу установи на тему: 

“Право на безоплатну правову допомогу для осіб, які перебувають на обліку в 

державній установі “Центр пробації”. Присутнім були роздані інформаційні 

буклети та інші матеріали. 

16 лютого начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Святослав Футій провів інформаційний семінар 

для осіб, які відбувають покарання у Шепетівській виправній колонії №98 на 

тему: “Порядок призначення захисника для складання документів 

процесуального характеру” під час якого роз'яснив засудженим порядок 

звернення до місцевого центру для отримання такого виду правової послуги. 

17 лютого в.о. начальниця 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Ірина Панасюк у 

приміщенні СССДМ КУ 

“Славутський територіальний центр 

соціального обслуговування 

населення” провела круглий стіл, в 

якому взяли участь начальник 

Славутської міськрайонної філії ДУ 

“Центр пробації, працівники 

Славутського відділу поліції, 

працівники “Славутського 

територіального центру соціального обслуговування населення”, працівники 

служби у справах дітей, на якому присутнім роз'яснено про правову допомогу, 

які послуги надає відділ “Славутське 

бюро правової допомоги” та домовлено 

про подальшу співпрацю.   

01 березня начальниця відділу 

«Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела  семінар-

бесіду з особами, що перебувають на 

обліку  Білогірського районного сектору 

філії Державної установи “Центр 

пробац

ії” у 

Хмель

ницькій області на тему  «Протидія та захист 

від домашнього насильства».  

 01 березня заступник начальника 

відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз провів семінар для 

осіб, які перебувають на обліку у 

Ізяславського районного сектору філії 
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Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області на тему 

«Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги засудженим 

особам». 

 

5 березня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 

інформаційний семінар, для осіб, які перебувають на обліку в Шепетівському 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області на тему: 

“Право на безоплатну правову 

допомогу”. 

Під час семінару Юлія 

Школьнік розповіла про порядок 

отримання безоплатної первинної  

правової допомоги, яка включає в 

себе консультації та правову 

інформацію, а також про категорію 

осіб, які можуть отримати 

безоплатну вторинну правову 

допомогу, що включає в себе 

складання процесуальних 

документів та представлення 

інтересів особи у суді. 

 
[1.3] Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії 

системи БПД 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Шепетівським місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 

засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою 

діяльність на території, що обслуговує Шепетівський місцевий центр. 

Крім того, заступницею начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік постійно 

проводиться  моніторинг  щодо інформаційної присутності у медіа-

середовищі. 

Протягом І кварталу 2021 року працівниками центру та бюро правової 

допомоги здійснено комплекс заходів щодо публікацій у друкованих ЗМІ 

інформаційних матеріалів щодо роз’яснення законодавства, прав та 

можливостей різних соціальних груп громадян вирішувати правові життєві 

питання у правовий спосіб, роль системи БПД у вирішенні зазначених питань, 

висвітленню  заходів та інформування населення через телебачення та 
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забезпечення  на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування наповненню актуальною 

інформацією постійно діючих рубрик «Безоплатна правова допомога» а саме: 

04 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади в рубриці БПД розміщено інформацію «Як уберегтися від мобільного 

шахрайства». 

04 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади в рубриці БПД розміщено публікацію на тему: «Інформація про 

проведену відділом «Полонське бюро правової допомоги» Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роботу за 

2020 рік». 

04 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації в рубриці БПД розміщено публікацію на тему: «Інформація про 

проведену відділом «Полонське бюро правової допомоги» Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роботу за 

2020 рік». 

04 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації в рубриці БПД розміщено інформацію «Як уберегтися від 

мобільного шахрайства». 

11 січня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 

успішну практику місцевого центру, в якій розписано про порядок оформлення 

права власності на спадкове майно після смерті родича. 

12 січня на сайті Славутської районної державної адміністрації у рубриці 

“Безоплатна правова допомога”  та у стрічці новин була розміщена інформація 

про підстави та порядок позбавлення батьківський прав. 

12 січня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 

«Важливі цифри 2021» підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

13 січня на сайті Ганнопільської  територіальної громади розміщено 

інформацію про підстави та порядок встановлення факту родинних відносин. 

13 січня   на сайті Ганнопільської територіальної громади розміщено 

інформацію про процес поновлення 

пропущеного строку для прийняття 

спадщини.  

14 січня в газеті “Пульс” яка 

виходить в місті Славута опубліковано 

статтю на тему: “Поновлення 

пропущеного строку для прийняття 

спадщини”. 

14 січня на офіційному сайті 

Шепетівської районної державної 

адміністрації та міської ради розміщено 

успішну практику місцевого центру, в 
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якій розписано дії адвоката під час захисту клієнтки в суді. 

 13 січня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    

«Важливі цифри 2021» підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро 

правової допомоги”. 

 19 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади в рубриці БПД розміщено інформацію «Як отримати компенсацію, 

якщо травмувались на вулиці під час ожеледиці». 

19 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади в рубриці БПД розміщено інформацію «Укладання та внесення змін до 

договору оренди землі». 

19 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено публікацію «Як отримати компенсацію, якщо травмувались 

на вулиці під час ожеледиці». 

19 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації в рубриці БПД розміщено інформацію «Укладання та внесення 

змін до договору оренди землі». 

19 січня на офіційному сайті Полонської районної державної 

адміністрації розміщено публікацію «Як отримати компенсацію, якщо 

травмувались на вулиці під час ожеледиці». 

18 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Сахнівської ОТГ опубліковано статтю: «10 правил безпеки дорожнього 

руху». 

22 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сторінці Ізяславської ОТГ у мережі Facebook опубліковано відеоролик на 

тему: «Нові можливості з надання безоплатної правової допомоги під час 

карантину». 

25 січня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

на сайті Плужненської ОТГ опубліковано статтю на тему: «Нові можливості з 

надання безоплатної правової допомоги під час карантину». 

25 січня на сайті Славутської районної державної адміністрації у стрічці 

новин була розміщена інформація про стягнення аліментів на підставі судового 

наказу. 

25 січня на сайті Крупецької об'єднаної територіальної громади у стрічці 

новин була розміщена інформація про стягнення аліментів на підставі судового 

наказу. 

26 січня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 

правова допомога” була розміщена інформація про стягнення аліментів на 

підставі судового наказу. 
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26 січня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 

правова допомога” була розміщена інформація про підстави позбавлення 

батьківських прав. 

28 січня за 

матеріалами відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» в районній газеті 

«Зоря Надгориння» 

опубліковано статтю: «Як 

законно встановити межі 

земельної ділянки». 

28 січня за 

матеріалами відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» на сайті 

Ізяславської ОТГ 

опубліковано статтю: 

«Карантин і нові можливості».   

28 січня на офіційному 

сайті Шепетівської міської ради розміщено статтю на тему: “Договір оренди 

землі”, яка підготовлена працівниками центру. 

28 січня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади розміщено статтю на тему: «Земельна ділянка у 

власність за давністю користування», підготовлену працівником відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”.  

28 січня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади розміщено статтю на тему: «Земельна ділянка у 

власність за давністю користування» підготовлену працівником відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги”. 

29 січня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Договір оренди землі”, яка 

підготовлена працівниками центру. 

01 лютого на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 

статтю на тему: “Договір оренди землі”, яка підготовлена працівниками центру. 

03 лютого за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» на сайті Сахнівської ОТГ опубліковано статтю: «Як законно 

встановити межі земельної ділянки». 

05 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 

«Розв’язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини». 

05 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Чи 

повинен покупець квартири сплачувати борги попередніх власників?» 

05 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
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територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Як 

захиститися від погроз колекторів». 

05 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 

«Питання визнання права на земельну частку (пай)». 

09 лютого на сайті Славутської міської ради у розділі “Безоплатна 

правова допомога” була розміщена інформація про процедуру безоплатної 

приватизації земельної ділянки. 

10 лютого на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади розміщено статтю на тему: «Автоматичний перехід 

прав на землю при переході права власності на нерухомість: прийнято Закон», 

підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”.  

10 лютого на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади розміщено статтю на тему: «Автоматичний перехід 

прав на землю при переході права власності на нерухомість: прийнято Закон», 

підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

11 лютого на сайті Крупецької об'єднаної територіальної громади 

розміщено інформацію про процедуру безоплатної приватизації земельної 

ділянки. 

11 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 

«Кібербулінг: як не стати жертвою кіберагресора». 

12 лютого на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 

правова допомога” була розміщена інформація про компенсацію за 

невикористану відпустку учасникам бойових дій. 

12 лютого на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 

статтю на тему: “Що робити, якщо фінансова установа порушує права?”, яка 

підготовлена працівниками місцевого центру 

 
  

16 лютого на офіційному сайті Шепетівської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему: “Що робити, якщо фінансова установа 

порушує права?”, яка 

підготовлена 

працівниками місцевого 

центру. 

18 лютого на 

офіційному сайті 

Полонської міської ради 

об’єднаної 

територіальної громади 

в рубриці БПД 

розміщено інформацію 

на тему «Берете 

споживчий кредит? На 
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що звернути увагу». 

18 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Онлайн 

кредитування: як не потрапити у пастку». 

18 лютого у газеті «Пульс» була опублікована стаття на тему 

«Компенсація за додаткову відпустку учасникам бойових дій». 

23 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Права 

та пільги внутрішньо переміщених осіб». 

23 лютого на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Вашу 

посилку загубили на пошті: що робити?». 

26 лютого на сайті Крупецької об'єднаної територіальної громади у 

стрічці новин була розміщена інформація про пошук волонтерів для безоплатної 

правової допомоги. 

26 лютого на сайті Славутської міської ради у рубриці «Безоплатна 

правова допомога» була розміщена інформація про пошук волонтерів для 

безоплатної правової допомоги. 

24 лютого на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено 

статтю на тему «Що робити, якщо фінансова установа порушує права?», яка 

підготовлена працівниками системи БПД. 

26 лютого на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 

інформацію про конкурс/набір волонтерів системи БПД. 

01 березня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему  

«Шепетівський місцевий центр з надання БВПД шукає волонтерів безоплатної 

правової допомоги». 

 01 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» на сайті Сахнівської територіальної громади опубліковано статтю на 

тему «Шепетівський 

місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги шукає 

волонтерів безоплатної 

правової допомоги».   

02 березня на 

офіційному сайті 

Білогірської селищної ради 

- об'єднаної територіальної 

громади Хмельницької 

області розміщено статтю 

на тему «Шепетівський 

місцевий центр з надання 

БВПД шукає волонтерів 
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безоплатної правової допомоги».  

03 березня на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено 

інформацію про конкурс/набір волонтерів системи БПД. 

04 березня за матеріалами Ізяславської ЗОШ І-ІІ ст. №4 ім. В.Кобернюка 

за участю начальниці відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» в районній 

газеті Зоря Надгориння опубліковано статтю на тему «Формуємо правову 

свідомість учнів». 

05 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» на сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю 

на тему «Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги шукає волонтерів безоплатної правової допомоги». 

05 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» на сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю 

на тему «Кібербулінг та його типи». 

09 березня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Куди в 

Україні можна поскаржитися на дискримінацію за ознакою статі?». 

10 березня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Договір 

оренди землі з недобросовісним орендарем розірвав суд». 

10 березня на сторінках газети «День за Днем» розміщено успішну 

практику місцевого центру на тему «На Білогірщині чоловік кілька років не 

отримував грошей від орендаря за землю». 

10 березня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 

успішну практику місцевого центру. 

11 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» в районній газеті Зоря Надгориння опубліковано статтю на тему 

«Права внутрішньопереміщених осіб». 

11 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» в районній газеті Зоря Надгориння опубліковано статтю на тему 

«Шукаємо волонтерів безоплатної правової допомоги». 

11 березня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему 

«Право власності на земельний пай потрібно оформити до 2025 року» 

підготовлену працівником відділу «Білогірське бюро правової допомоги».  

11 березня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему 

«Право власності на земельний пай потрібно оформити до 2025 року» 

підготовлену працівником відділу «Білогірське бюро правової допомоги». 

11 березня на сайті Крупецької об'єднаної територіальної громади у 

стрічці новин розміщено інформацію про успішну практику щодо розірвання 

договору оренди землі. 



22 
 

12 березня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в 

рубриці БПД розміщено 

інформацію «Шепетівський 

місцевий центр з надання 

безоплатної правової 

допомоги шукає волонтерів 

безоплатної правової 

допомоги». 

16 березня на сайті 

Славутської міської ради у 

рубриці «Безоплатна правова 

допомога» була розміщена 

інформація про право на 

шлюб неповнолітній особі.   

 

На виконання завдання квартального плану щодо висвітлення кращих 

практик роботи адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на сторінці центру у соціальній мережі Facebook та на 

офіційному сайті Координаційного центру з надання безоплатної правової 

допомоги опубліковано інформацію про успішні справи , а саме : 

 

18.02.2021 року на офіційному сайті Координаційного центру з надання 

правової допомоги розміщено успішну справу за участю адвоката на тему: 

“Аванс сплатив, а трактор так і не отримав. Повернення коштів домоглися через 

суд”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2021 року  на офіційному сайті Координаційного центру з надання 

правової допомоги розміщено успішну справу за участю адвоката, який 

співпрацює з місцевим центром на тему: “Договір оренди землі з 
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недобросовісним орендарем розірвав суд”. 
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Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

[2.1]  Забезпечення належної якості послуг що надаються клієнтам системи 

БПД 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено наступні заходи:  

11 січня у Шепетівському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася 

нарада з працівниками Центру та бюро правової 

допомоги. Участь у заході взяли директор 

Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Володимир Бузиль, керівники структурних 

підрозділів місцевого центру та бюро правової 

допомоги.  

Під час наради обговорено питання  щодо 

реалізації основних завдань на 2021рік.  

Крім того, Володимир Бузиль наголосив 

на необхідності докласти максимум зусиль для 

виконання пріоритетних завдань на 2021рік, 

зокрема:  щодо реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», поширення обізнаності про безоплатну 

правову допомогу, покращення доступу до безоплатної правової допомоги, 

поліпшення якості надання громадянам безоплатної правової допомоги. 

12 січня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Бузиль, заступник директора Олена 

Шевчук та керівники структурних підрозділів місцевого центру взяли участь у 

навчаннях, що проводив Регіональний центр з надання БВПД у Хмельницькій 

області на тему: «Застосування положень Закону України «Про публічні 

закупівлі» в частині здійснення центрами закупівлі послуг безоплатної 

вторинної правової допомоги у 2021 році», що проводилася за допомогою 

сервісу ZOOM.  

Під час навчання розглянуті наступні питання: 

1. Укладення контракту з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі. 

2. Укладення договору про оплату послуг адвоката за надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

3. Укладення договору про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

4. Алгоритм дій, що пропонується центрам з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги під час залучення, оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
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15-16 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  ZOOM -режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2021 рік (КПКВК 

3603020, КПКВК 3603030). 

2. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2021 рік. 

3. Планування роботи керівної ради на 2021 рік та затвердження плану 

роботи керівної ради на 2021 рік. 

4. Різне. 

22 січня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 

директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 

місцевого центру та бюро правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання  поточної діяльності центру,  

покращення доступу до безоплатної правової допомоги, поліпшення якості 

надання громадянам безоплатної правової допомоги.   

25 січня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 

заступник директора Олена Шевчук взяли участь у нараді із керівництвом 

Координаційного центру з надання правової допомоги щодо реалізації проекту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

28 січня  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 

заступник директора Олена Шевчук взяли участь у нараді із керівництвом 

Координаційного центру з надання правової допомоги щодо реалізації проекту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» . 

29 січня у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро правової допомоги. Участь у заході взяли 

директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Бузиль, керівники структурних підрозділів 

місцевого центру та бюро правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання щодо вчасного завантаження  

письмових консультацій до КІАС, наповнення КІАС, поширення обізнаності 

про безоплатну правову допомогу та надання якісних консультацій. 

09 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир 

Бузиль, заступник директора Олена Шевчук взяли участь у нараді із 

керівництвом Координаційного центру з надання правової допомоги щодо 

реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство».  
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10 лютого у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за допомогою 

скайп-зв’язку відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро правової 

допомоги. Участь у заході взяли директор 

Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Володимир Бузиль, керівники структурних 

підрозділів місцевого центру та бюро 

правової допомоги.  Під час наради 

обговорено  доручення Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 

10.02.2021року №001/06.1-08/235  щодо 

проведення моніторингу діяльності 

місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  в частині 

визначення рівня навантаженості працівників відділів правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги. Директор центру наголосив на 

необхідності щоденного подання всіма працівниками  відділу 

правопросвітництва  та надання безоплатної правової допомоги і бюро правової 

допомоги звіту щодо фактично виконуваних протягом робочого дня посадових 

обов’язків шляхом заповнення працівниками гугл-форми з 11 лютого по 31 

березня 2021 року. 

Заступниця директора Олена Шевчук повідомила, що 01.01.2021року 

розпочався  черговий етап декларування посадовими особами юридичних осіб 

публічного права за 2020рік. Звернула увагу на роз’яснення Координаційного 

центру з надання правової допомоги та Національного агентства з питань 

запобігання корупції з приводу заповнення електронних декларацій.  

 23 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 

заступник директора Олена Шевчук взяли участь у презентації Міністерством 

юстиції України за результатами проведеного в 2020 році моніторингу 

впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів  

моніторингового звіту  блоку « Адвокатура та адвокатська діяльність, 

безоплатна правова допомога». 

26 лютого  директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль   

взяв участь у засіданні керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області, що відбулося у  ZOOM -режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Погодження проєкту Регіонального плану надання безоплатної правової 

допомоги у Хмельницькій області на 2021рік та проєкти річних планів 

діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хмельницької області; 

2. Організація заходів на виконання наказу «Про затвердження Плану 

основних заходів цивільного захисту системи надання безоплатної 
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правової допомоги на 2021 рік»;  

3. Впровадження у центрах системи електронного документообігу АСКОД. 

4. Різне. 

 05 березня у 

Шепетівському місцевому 

центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

за допомогою скайп-зв’язку 

відбулася нарада з 

працівниками Центру та бюро 

правової допомоги. Участь у 

заході взяли директор 

Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 

Бузиль, керівники структурних підрозділів місцевого центру та бюро правової 

допомоги.  

Під час наради обговорено питання  поточної діяльності центру,  

покращення доступу до безоплатної правової допомоги, поліпшення якості 

надання громадянам безоплатної правової допомоги.  

Заступниця директора Олена Шевчук повідомила, що 01.01.2021року 

розпочався  черговий етап декларування посадовими особами юридичних осіб 

публічного права за 2020рік. Звернула увагу на роз’яснення Координаційного 

центру з надання правової допомоги та Національного агентства з питань 

запобігання корупції з приводу заповнення електронних декларацій.  

   Крім цього, працівники місцевого центру та бюро відвідують  вебінари 

та онлайн-лекції на Youtube каналі, які організовує правовий клуб 

PRAVOKATOR. Зокрема прослухано онлайн-вебінари  та онлайн-лекції на такі 

теми:  

- «Відкриття ринку сільськогосподарських  земель»; 

-  «Алгоритм дій правника у справах про визнання заповітів 

недійсними»; 

- “Правові аспекти у сфері земельних відносин”; 

- «Способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб у трудових 

відносинах»; 

- «Стягнення аліментів на непрацездатних батьків» ; 

- «Відносини власності в багатоквартирному будинку. Законодавче 

формування відносин спільної власності в багатоквартирному будинку.  Окремі 

питання: ЖБК»; 

- «Склад та цільове призначення земель»; 

- «Актуальні питання взаємодії суб'єктів, які мають здійснювати заходи з 

реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти»; 

- «Адміністрування і Ви»; 

- «Визнання особи такою, що втратила право на користування житловим  

приміщенням» та інші. 
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Розділ ІІІ.  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

[3.1]  Співпраця з територіальними громадами для розширення доступу 

до БПД 

З метою  налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 

залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного 

провайдера на рівні територіальної громади  працівниками місцевого центру 

проведено наступні робочі зустрічі із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів, громадських організацій та організовано  

навчальні наступні семінари: 

 05 січня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів робочу з в.о. заступника 

начальника колонії СВПР майором внутрішньої служби Сергієм Кирилюком, 

під час якої обговорили питання співпраці щодо організації надання 

безоплатної правової допомоги особам, які відбувають покарання у 

Шепетівській виправній колонії №98 та затвердили графік прийому засуджених 

у дистанційному пункті при колонії. 

15 січня начальниця відділу  

“Білогірське бюро правової 

допомоги” Юлія Піхотинська провела  

робочу зустріч з начальником Центру 

надання адміністративних послуг 

Білогірської селищної ОТГ Валерієм 

Яловчуком. В ході зустрічі 

обговорили проблемні питання з 

якими громадяни звертаються  до 

Центру надання адміністративних 

послуг, про можливість бюро 

правової допомоги бути корисним у 

вирішенні таких питань клієнтів, які 

потребують правової допомоги.   

15 січня в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

робочу зустріч з начальником 

Управління соціального захисту населення Полонської райдержадміністрації 

Олександром Лобаєм в ході якої обговорено питання змін законодавства, що 

стосується трудових правовідносин та соціальної сфери, а також про зміни 

законодавства в сфері земельних відносин, надано інформаційні буклети. 
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 16 січня Юлія Школьнік 

провела робочу зустріч із 

Шепетівським міським 

головою Віталієм Бузилем та 

заступником міського голови 

Віталієм Янушевським, під 

час якої обговорили питання 

співпраці та спільних виїздів 

до сіл, які увійшли до 

Шепетівської територіальної 

громади.  

22 січня заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч із головою Шепетівської 

районної ради Олегом Кулінським, під час якої обговорили питання співпраці та 

спільних виїздів до сіл Шепетівського району. 

29 січня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Юлія Дума провела робочу зустріч із старостою Ріпківського старостинського 

округу Ізяславської ОТГ Шепетівського району Валентиною Марценюк на 

тему: «Зміни у земельному законодавстві». 

29 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів робочу зустріч з старостостою  

Пліщинського старостинського округу Шепетівської територіальної громади 

Тетяною Квітніцькою, під час якої обговорено питання щодо проведення 

земельної реформи.   

29 січня начальниця відділу 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Юлія Дума провела робочу 

зустріч із старостою Тишевицького 

старостинського округу Ізяславської 

ОТГ Шепетівського району Тетяною 

Ковальчук на тему: «Зміни у 

земельному законодавстві». 

02 лютого головна спеціалістка 

відділу «Нетішинське бюро правової 

допомоги»  Влада Маслій взяла участь 

у засіданні комісії з питання захисту 

прав дитини, під час якого надавалися юридична допомога при вирішенні 

питань, що розглядала комісія. 

02 лютого юристка відділу «Нетішинське бюро правової допомоги»  

Влада Маслій провела робочу зустріч з працівниками  служби у справах дітей 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради, під час якої обговорили 
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питання взаємодії та співпраці з бюро, направлення громадян, які стали 

жертвами домашнього насильства для отримання правової допомоги до бюро. 

03 лютого начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги”  

Юлія Піхотинська  провела робочу зустріч  з старостою  с. Юрівка Юрівського 

старостинського округу  Білогірської селищної ради Петром Данилюком, під 

час якої обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної 

правової допомоги громаді Юрівського старостинського округу  . 

12 лютого в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з секретарем Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Сергієм Нарожним, в ході якої 

обговорено питання щодо дії та затвердження Програми правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги населенню м.Полонне та Полонської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки, також висвітлено 

основні показники діяльності Полонського бюро правової допомоги. 

16 лютого в.о. начальниця 

віділу Ірина Панасюк провела робочу 

зустріч з  начальником Славутського 

міськрайонного відділу філії 

Державної установи “Центр 

пробації” у Хмельницькій області 

Вадимом Василюком з питання 

надання безоплатної правової 

допомоги для осіб, які перебувають 

на обліку в установі, та проведення 

подальшої спільної роботи.   

 

 

12 лютого головна 

спеціалістка відділу «Нетішинське 

бюро правової допомоги»  Влада 

Маслій провела робочу зустріч з  

начальницею відділу молоді і спорту 

виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради Людмилою Рабчун під 

час якої обговорили питання 

співпраці щодо проведення 

правопросвітницьких заходів.  

18 лютого Ірина Панасюк 

провела робочу зустріч з старостою 

села Миньківці Марією Сідлецькою з приводу надання правової допомоги 

жителям Миньковецького старостинського округу, в ході якої домовилися про 

подальшу співпрацю. 

23 лютого юристка «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 

Піхотинська  провела робочу зустріч  з старостою  с. Кур’янки Юрівського 
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старостинського округу  Білогірської селищної ради Петром Данилюком, під 

час якої обговорили питання співпраці щодо організації надання безоплатної 

правової допомоги громаді с. Кур’янки Юрівського старостинського округу. 

24 лютого юристка відділу Ірина Панасюк провела робочу зустріч з 

старостою села Іванівка Борисом Хавронюком з приводу надання правової 

допомоги жителям Іванівського старостинського округу, в ході якої домовилися 

про подальшу співпрацю.  

24 лютого заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч 

із старостою с. Новичі Судилківської територіальної громади Людмилою 

Охрімець, під час якої обговорили питання співпраці та спільних виїздів до сіл 

Новичі, Жолудки, Поляна та Мальованка Шепетівського району. 

25 лютого начальниця 

відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги»  Юлія 

Дума та заступник начальника  

цього ж відділу  Євген Хмиз 

провели робочу зустріч із 

старостою Ліщанського 

старостинського округу 

Сахновецької територіальної 

громади Шепетівського району 

Олегом Москалюком з питань 

захисту земельних прав 

мешканців громади.   

25 лютого фахівці 

відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія Дума та Євген Хмиз 

провели робочу зустріч із головою Сахновецької територіальної громади 

Шепетівського району Олександром Шрейдером з питань захисту земельних 

прав мешканців громади. 

01 березня юристка відділу «Нетішинське бюро правової допомоги»  

Владислава Маслій провела робочу зустріч із старостою Старокривинського 

округу Нетішинської ОТГ  Світлана Ясенчук під час якої  обговорили питання 

щодо проведення  правопросвітницьких заходів для жителів села Старий 

Кривин та домовлено про подальшу співпрацю. 

02 березня фахівчиня відділу «Нетішинське бюро правової допомоги»  

Владислава Маслій взяла участь у засіданні комісії з питання захисту прав 

дитини, під час якої  надано юридичну правову допомогу.  

12 березня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Білецького 

старостинського округу Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Галиною Самчук в ході якої обговорено питання діяльності 

Полонського бюро правової допомоги, висвітлено основні показники роботи за 

2020 рік, надано інформаційні буклети.  
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16 березня головна спеціалістка відділу «Нетішинське бюро правової 

допомоги» Владислава Маслій 

взяла участь у засіданні 

координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї 

та протидії торгівлі людьми, 

під час якої обговорювали 

питання протидії домашньому 

насильству в межах 

Нетішинської ТГ. 

 

[3.2]  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, 

протягом першого кварталу 2021 року Шепетівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено виїзди мобільних 

консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад 

та забезпечено роботу дистанційних пунктів консультування в центрах 

зайнятості, Центрі надання адміністративних послуг, Центрах пробації та 

інших установах: 

 

12 січня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу одній особі. 

12 січня начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 

виправної колонії № 98, під час якого надано правову допомогу двом особам. 

19 січня головна спеціалістка відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук здійснила прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано консультації трьом 

громадянам. 

29 січня  начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Юлія Дума здійснила виїзне консультування у с. Ріпки Ізяславської об’єднаної 
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громади Шепетівського району, під час якого консультації були надані шести 

громадянам. 

29 січня начальниця 

відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги» Юлія Дума 

здійснила виїзне консультування у 

с.Тишевичі Ізяславської об’єднаної 

громади Шепетівського району, під 

час якого консультації були надані 

п’ятьом громадянам. 

29 січня начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Святослав Футій та заступниця 

начальника відділу  

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провели виїзний прийом 

громадян у с. Пліщин Шепетівської територіальної громади, під час якого 

надано правову допомогу двом громадянам.  

 01 лютого в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час якого 

надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

01 лютого начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   

Юлією Піхотинською проведено прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Білогірського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 

надано правову допомогу одному громадянину. 

02 лютого юристка відділу  «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час 

якого надано безоплатну первинну 

правову допомогу одній особі. 

02 лютого начальницею 

відділу “Білогірське бюро правової 

допомоги”   Юлією Піхотинською 

проведено прийом громадян в 

дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Білогірської районної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого надано 
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правову допомогу двом громадянам. 

03 лютого начальниця відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела виїзний прийом громадян у с. Юрівка Юрівського 

старостинського округу  Білогірської селищної ради, під час якого надано 

правову допомогу  7 громадянам.   

08 лютого юрист відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 

Хмиз  здійснив прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під 

час якого надано консультації одному громадянину. 

09 лютого юристка  «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук 

здійснила прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 

створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості, під час якого надано консультації шести громадянам. 

10 лютого заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз  здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Державної установи «Замкова виправна 

колонія (№58)», під час якого надано консультації трьом громадянам. 

16 лютого начальником відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Святославом Футієм проведено 

прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування, створеному 

на базі Шепетівської виправної 

колонії № 98, під час якого надано 

правову допомогу двом особам.  

 

18 лютого в.о. начальниця 

відділу “Славутське бюро правової 

допомоги” Ірина Панасюк провела 

виїздний прийом громадян в 

с.Миньківці Улашанівської ОТГ 

Шепетівського району, під час якого надано первинну правову допомогу 7 

особам. 

23 лютого  начальниця відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлія Піхотинська провела виїзний прийом 

громадян с. Кур’янки Юрівського 

старостинського округу Білогірської 

селищної ради, під час якого надано 

правову допомогу 5 громадянам. 

24 лютого юристка відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела виїздний прийом 

громадян в с. Іванівка Улашанівської ОТГ 
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Шепетівського району, під час якого надано первинну правову допомогу 6 

особам.  

25 лютого фахівці відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

здійснили виїзне консультування у с.Сахнівці Сахновецької територіальної 

громади Шепетівського району, під час якого були надані дев’ять консультацій  

шести громадянам. 

 25 лютого  начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  

Юлія Дума та заступник начальника цього ж відділу Євген Хмиз здійснили 

виїзне консультування у с. Ліщани Сахновецької територіальної громади 

Шепетівського району, під час якого консультації 

були надані п’ятьом громадянам; 

01 березня в.о. начальниця відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» Оксана Рибак 

провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонського 

районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Хмельницькій області, під час якого 

надано безоплатну первинну правову допомогу двом 

особам.  

01 березня начальниця відділу “Білогірське 

бюро правової 

допомоги” 

Юлією Піхотинською провела прийом 

громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Білогірського районного сектору філії 

Державної установи “Центр пробації” у 

Хмельницькій області, під час якого надано 

правову допомогу двом громадянам.   

01 березня заступник начальника 

відділу «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз здійснив прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Ізяславського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області.  

02 березня начальниця відділу 

“Білогірське бюро правової допомоги” 

Юлією Піхотинською проведела прийом 

громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі 

Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого 

о надано правову допомогу двом 

громадянам. 
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02 березня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано безоплатну первинну правову 

допомогу одній особі. 

04 березня головна спеціалістка відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук здійснила прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Ізяславської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, під час якого надано консультації шести 

громадянам.  

5 березня юристка відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Школьнік здійснила прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 

Шепетівському районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області. 

12 березня в.о. начальниця 

відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

виїзний прийом громадян в 

с.Білецьке Полонської міської ради 

об’єднаної територіальної 

громади, під час якого надано 

безоплатну первину правову 

допомогу п’ятьом особам. 

10 березня заступник 

начальника відділу  «Ізяславське 

бюро правової допомоги» Євген 

Хмиз  здійснив прийом громадян в 

дистанційному пункті 

консультування, створеному на 

базі Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час якого 

надано консультації п’ятьом громадянам. 

15 березня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз здійснив прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Державної установи «Замкова виправна 

колонія (№58)», під час якого надано консультації одному громадянину.  
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01 січня  по 31 березня 2021 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, зареєстровано 1625 звернень клієнтів, що на 49 осіб менше ніж за 

аналогічний період минулого року (1674 звернень) та на 393 звернення більше 

ніж за минулий квартал. Для 1493 громадян надано первинну правову допомогу, 

а 132 громадяни подали звернення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, що менше на 43 особи, ніж за І квартал 2020 року та на 7 осіб  менше 

ніж за минулий квартал. 

У результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 

120 рішень про надання БВПД, що на 19 рішень менше ніж за минулий квартал. 

На виконання зазначених рішень видано 49 доручень адвокатам та 76 наказів 

про уповноваження працівника для оформлення процесуальних документів та 

представництва інтересів клієнтів у суді. По 4 письмовим зверненням  у наданні 

БВПД відмовлено. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 
№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва та 

надання БВПД 

320 278 42 0 

2 Відділ «Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

262 230 32 0 

3 Відділ «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

333 315 18 0 

4 Відділ «Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

173 164 9 0 

5 Відділ «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

259 242 17 0 

6 Відділ «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

278 264 14 0 

 Разом по МЦ 

 
1625 1493 132 0 
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У звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

сімейне право 276(16,98 %), житлове право 160(9,85%), цивільне право 

156(9,60%), земельне право 154(9,48 %),  цивільний процес 131(8,06%), 

соціальне забезпечення 125 (7,69 %), спадкове право 121 (7,45%), пенсійне 

право 88 (5,42%), адміністративне право 88 (5,42 %), виконання судових рішень 

89 (5,48 %), трудове право 78 (4,80%), інші питання 49 (3,02 %), адміністративні 

правопорушення 47 (2,89%), кримінальний процес  27(1,66 %), кримінальне 

право  22(1,35%), податкове право 14(0,86%). 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

податкове право 

0,86%

цивільний процес 

8,06%

пенсійне право

5,42%

сімейне право

16,98%

кримінальний 

процес

1,66%

кримінальне права

1,35%

виконання судових 

рішень

5,48%

соціальне 

забезпечення

7,69%

цивільне право

9,60%

житлове право

9,85%
інші питання

3,02%
спадкове право

7,45%земельне право

9,48%

трудове право

4,80%

адміністративне 

правопорушення

2,89%

адміністративне 

право

5,42%

 
Залежно від віку, до центру звернулись особи:  від 35 до 60 років —812 

(49,97 %); від 18 до 35 років —382(23,51%);  понад 60 років —428 (26,34%);  до 

18 років —3 (0,18 %). 

 

Більшість звернень від клієнтів (1625) надійшло від жінок   — 990(61 %), 

від чоловіків —635(39 %). 

 

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

щодо яких прийнято рішення про надання БВПД, зареєстровано від осіб 

(середньомісячний дохід, яких не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) - 72 (60 %), особи з інвалідністю — 15 (12 %), особи, засуджені до 

покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі - 5 (4 %),  ветеранів війни – 26 (22 %), 

власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості -1 ( 1 %) , 

внутрішньо переміщені особи – 1 ( 1 %). 
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого з центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

понад 60 років

26,34%

до 18 років

0,18%
від 35 до 60 років

49,97%

від 18 до 35 років

23,51%

 
 

 

Розподіл клієнтів  Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

чоловіки

39%

жінки

61%
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Розподіл клієнтів Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які  

мають право на отримання БПД 

 
Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

звітний період: 

● здійснено 17 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність             

16 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 112 осіб, в тому числі 58 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 

пунктів та 54 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та 

установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

● опрацьовано 146 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

● проведено 77 правопросвітницьких заходів. 

● розміщено у ЗМІ 83  інформаційних  матеріалів з питань надання 

БВПД. 

● надано 11 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 
№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електрон-них 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

17/58 16/54 5 77 11 

2 Відділ 

«Білогірське 

бюро правової 

допомоги» 

3/17 2/7 1 13 0 

3 Відділ 

«Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

6/2 3/25 1 14 1 

4 Відділ 

«Нетішинське 

бюро правової 

допомоги» 

0 0 0 3 0 

5 Відділ 

«Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

3/16 2/6 1 15 8 

6 Відділ 

«Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

3/19 3/10 0 16 0 

 

 


