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ЗМІСТ 

 

Ціль 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 

Підзавдання 1.1.2. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей 

користуватися своїми правами та не порушувати права інших 

Підзавдання 1.1.3. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей 

захищати свої права 

Підзавдання 1.1.4. Сприяння формуванню нульової толерантності до 

дискримінації та насильства 

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 

Підзавдання 1.2.2. Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

безоплатної правової допомоги 

Завдання 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему БПД 

Підзавдання 2.1.1. Визначення рівня обізнаності людей про систему БПД та 

задоволеності її роботою 

Підзавдання 2.1.2. Інформування про право на безоплатну правову допомогу 

та порядок його реалізації 

Підзавдання 2.1.3. Підвищення впізнаваності системи БПД 

Підзавдання 2.1.4. Залучення партнерів до підвищення рівня обізнаності про 

систему БПД 

Завдання 2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи БПД 

Підзавдання 2.2.1. Посилення спроможності системи БПД до побудови 

взаємовідносин з клієнтами, які давали б впевненість у порядності й 

доброзичливості системи 

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

допомоги 

Підзавдання 2.3.1. Фізична безбар’єрність 

Підзавдання 2.3.2. Інформаційна та цифрова безбар’єрність 

 Підзавдання 2.3.3. Фінансова безбар’єрність 

 

 



3 
 

Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

Завдання 3.1: Підвищення ефективності системи БПД та сприяння ефективності 

інституцій, з якими вона взаємодіє 

Підзавдання 3.1.1. Забезпечення якості надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги працівниками центрів та адвокатами, 

включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу 

Підзавдання 3.1.2. Сприяння посиленню спроможності інституцій, з якими 

взаємодіє система надання БПД, до застосування уніфікованих процедур та 

механізмів доступу до правосуддя 

Підзавдання 3.1.3. Впровадження альтернативних способів вирішення спорів в 

системі БПД (ЦАС) 

Підзавдання 3.2. Розвиток спроможності системи БПД виявляти стратегічні 

справи та системні правові проблеми. 

Підзавдання 3.2.1. Проведення соціологічного дослідження щодо рівня 

обізнаності землевласників та землекористувачів окремих аспектів земельного 

законодавства 

 

Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка перебуває в 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 їхніх прав 

Підзавдання 4.1.1 Розвиток комунікаційної спроможності 

Підзавдання 4.1.2. Розвиток спроможності захисту прав 

Завдання 4.2: Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які 

мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 

потерпілого, засудженого, затриманого та реагування на порушення таких прав 

Підзавдання 4.2.1. Розвиток спроможності системи БПД здійснювати 

моніторинг дотримання прав людей 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги особам, звільненим від відбування покарання, та особам, які відбули 

покарання 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 
 

Результативні показники діяльності 
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Інформаційна довідка 

щодо виконання Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги квартального плану діяльності  

на 2022 рік у I кварталі 

 

Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей 

 

Результатами посилення правової спроможності та правових можливостей 

населення стане спроможність людей застосовувати для захисту своїх прав 

отримані правові знання й навички, використовувати наявні правові можливості 

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

також посилення відповідальності й підзвітності влади.  

Система БПД сприяє сталому розвитку громад через розширення 

можливостей мешканців цих громад для захисту своїх прав. Так, Шепетівський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує 

постійну 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. 

 

З метою розширення правового світогляду школярів та студентів, їх 

правового виховання та правової освіти, роз'яснення законодавства, 

спрямованого на запобігання випадкам насильства в сім'ї та злочинності 

неповнолітніх, протягом четвертого кварталу 2021 року фахівці 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели  правопросвітницькі заходи  у навчальних загальноосвітніх 

закладах, зокрема:   

  

 14 січня заступниця 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік провела 

навчальні семінари для учнів 

6-7 класів Шепетівської 

гімназії №3 на теми: «Протидія 

булінгу» та «Протидія 

насильству в сім'ї». Під час 

зустрічей  розповіла про види 

відповідальності за вчинення 

насильства та булінгу, а також 

про обов'язки неповнолітніх.  
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18 січня головна юристка відділу «Нетішинське бюро правової 

допомоги» Владислава Маслій провела лекцію для учнів 9-А класу 

Нетішинської НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, ліцей» на тему:                

«Права та обов'язки дітей». 

18 січня  головна юристка відділу «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко у приміщенні Іванівської філії Улашанівського ліцею імені 

Володимира Марковського провела семінар для трудового колективу на тему: 

«Безоплатна первинна та 

вторинна правова допомога». 

18 січня  головна юристка 

відділу «Славутське бюро 

правової допомоги» Світлана 

Рішко у приміщенні Іванівської 

філії Улашанівського ліцею 

імені Володимира 

Марковського провела семінар 

для учнів дев'ятого класу на 

тему: «Права та обов'язки 

дітей». 

25 січня головна юристка 

сектору «Славутське бюро 

правової допомоги» Світлана Рішко в приміщенні Улашанівського ліцею імені 

Володимира Марковського провела семінар для учнів 10-11 класів на тему: 

«Протидія булінгу в дитячому середовищі». 

26 січня головна юристка відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар з учнівським активом Понінківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, гімназія» 

Понінківської селищної ради на тему: «Стоп булінг».   

10 лютого заступниця 

начальника відділу 

безоплатної правової 

допомоги Юлія Школьнік 

провела навчальний семінар з 

учнями 6-7 класів 

Шепетівського навчально-

виховного комплексу №3 у 

складі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ім. Н. 

Рибака та ліцей з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою» на тему: 

«Протидія кібербулінгу», в 

процесі якого розповіла про види відповідальності за вчинення кібербулінгу, а 

також щодо обов'язків неповнолітніх.  
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11 лютого заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік  провела навчальний семінар з учнями 6-7 класів Шепетівської 

загальноосвітньої школи №1 на тему: «Протидія торгівлі людьми (дітьми)». 

16 лютого завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська  провела онлайн-урок для учнів 8-9 класів  

Великоборовицького ліцею Білогірської селищної ради на тему:  «Булінг: 

поняття, ознаки, 

відповідальність». 

   15 березня головний 

юрист сектору «Білогірське 

бюро правової допомоги» 

Віталій Матвійчук  провів 

онлайн-навчання з учнями 10 

класу Залузького ліцею на тему: 

«Правові наслідки введення 

воєнного стану, наслідки та 

обмеження». 

З метою реалізації заходів 

проєкту «Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство» працівниками 

місцевого центру проведено такі заходи: 

12 січня в межах проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» заступниця начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги Юлія 

Школьнік провела 

інформаційний семінар на 

теми: «Права та обов'язки 

землевласників» та 

«Порядок перевірки права 

власності на землю в 

електронних базах» для 

старост сіл та спеціалістів з 

питань комунальної 

власності і земельних 

відносин відділу 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, архітектури, інфраструктури та земельних відносин 

Судилківської сільської ради;   
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10 лютого головна 

юристка сектору «Славутське 

бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко у приміщенні 

Берездівської сільської ради 

зустрілася з депутатським 

корпусом Берездівської 

сільської ради, обговорили 

тему: «Ринок землі 

сільськогосподарського 

призначення в Україні». 

25 лютого головна 

юристка сектору «Славутське 

бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко у приміщенні Улашанівської сільської ради провела семінар з 

мешканцями громади та працівниками громади на тему: «Як реалізувати право 

на безоплатне отримання земельної ділянки»; 

 

З метою спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

інформування їх щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб, а 

також для запобігання безробіттю, відбулися планові правопросвітницькі 

заходи для осіб, які шукають роботу та перебувають на обліку в філіях Центру 

зайнятості. 

 

11 січня 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 «Нові цифри у 2022 

році». 

11 cічня головна 

юристка відділу «Ізяславське 

бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела семінар для 

осіб, які перебувають на обліку 

в Ізяславській районній філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості на тему: 

«Безоплатна правова допомога 

в Україні». 

 18 січня головна 

юристка відділу «Полонське 

бюро правової допомоги» Оксана Рибак провела онлайн інформаційний семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в Полонській районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості, з питань діяльності відділу «Полонське бюро 
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правової допомоги», порядку надання безоплатної правової допомоги, доступу 

та змісту такої допомоги.  

 01 лютого головна юристка сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Полонській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на 

тему: «Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям». 

08 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової 

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

Ізяславській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на 

теми: «Безоплатна правова допомога в Україні» та «Позбавлення батьківських 

прав». 

11 лютого головна юристка сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак взяла участь в засіданні «круглого столу» на тему 

«Соціальне партнерство як важлива складова організації ефективної 

профорієнтаційної роботи з населенням», який організували за ініціативи 

Полонської районної філії Хмельницького ОЦЗ. Під час  заходу розглянули 

питання щодо пріоритетних напрямків здійснення профорієнтаційної роботи та 

важливості співпраці з соціальними партнерами в організації профорієнтації 

молоді, профілактики безробіття серед молоді, для допомоги молоді у 

підготовці до виходу на ринок праці.  

14 лютого завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська взяла участь у засіданні круглого столу, організованого 

Білогірською РФХОЦЗ,  на тему: «Організація  профорієнтаційної роботи із 

незайнятим та зайнятим населенням,  у тому числі із учнівською молоддю». 

22 лютого головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко 

взяла участь у онлайн-

семінарі, поведеному 

Славутською міськрайонною 

філією Хмельницького 

обласного центру зайнятості 

на тему: «Соціальне 

партнерство як важлива 

складова організації 

ефективної профорієнтаційної 

роботи з населенням». 

23 лютого  завідувачка 

сектору «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія Піхотинська взяла участь в онлайн-семінарі,  
організованому для безробітних, які перебувають на обліку  в Білогірській 

районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, де виступила з 

темою «Безоплатна правова допомога для молоді в Україні». 

17 березня головна юристка відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела онлайн інформаційний семінар для 

https://ru-ru.facebook.com/people/Славутська-міськрайонна-філія-Хмельницького-обласного-центру-зайнятості/100064326294175/?__cft__%5b0%5d=AZUllUcFzT2bVLmZTZVWBQd7jeyG7I-2GOweU8rPNPzD8c4OQyL4zcoPpKENOj2PwMdOQVGu6hGTPukDExab1nMeDEsaisUkYbsKrFx1ffeyWkFpcVhTTNqp884jxJLYVWo18tsbAO_M1_Fy0qOVf0veI-ErLfe5fqlQkApFcDLoYw&__tn__=-UC%2CP-R
https://ru-ru.facebook.com/people/Славутська-міськрайонна-філія-Хмельницького-обласного-центру-зайнятості/100064326294175/?__cft__%5b0%5d=AZUllUcFzT2bVLmZTZVWBQd7jeyG7I-2GOweU8rPNPzD8c4OQyL4zcoPpKENOj2PwMdOQVGu6hGTPukDExab1nMeDEsaisUkYbsKrFx1ffeyWkFpcVhTTNqp884jxJLYVWo18tsbAO_M1_Fy0qOVf0veI-ErLfe5fqlQkApFcDLoYw&__tn__=-UC%2CP-R
https://ru-ru.facebook.com/people/Славутська-міськрайонна-філія-Хмельницького-обласного-центру-зайнятості/100064326294175/?__cft__%5b0%5d=AZUllUcFzT2bVLmZTZVWBQd7jeyG7I-2GOweU8rPNPzD8c4OQyL4zcoPpKENOj2PwMdOQVGu6hGTPukDExab1nMeDEsaisUkYbsKrFx1ffeyWkFpcVhTTNqp884jxJLYVWo18tsbAO_M1_Fy0qOVf0veI-ErLfe5fqlQkApFcDLoYw&__tn__=-UC%2CP-R
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працівників Полонської районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості щодо змін до законодавства, внесених у зв'язку із запровадженням 

правового режиму воєнного стану. 

 

З метою надання допомоги  у вирішені правових проблем осіб з вадами 

слуху та зору на базі відповідних громадських об’єднань відбувся такий 

правопросвітницький захід: 

 26 січня 

 завідувачка сектору 

«Білогірське бюро 

правової допомоги» 

Юлія Піхотинська 

провела семінар з 

працівниками  

Ямпільської 

спеціальної школи 

Хмельницької 

обласної ради на 

тему: «Захист дітей 

з особливими 

потребами». 

  

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових колективах і в 

територіальних громадах працівники Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 6 планових та  

позапланові заходи, зокрема: 

  

11 січня в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана 

Рибак провела семінар для 

працівників відділу № 3 

управління соціального захисту 

населення Шепетівської 

районної державної 

адміністрації на тему 

«Безоплатна правова допомога – 

доступ та зміст такої 

допомоги». 

 

18 січня  головна юристка відділу «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко у приміщенні Іванівської філії Улашанівського ліцею імені 
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Володимира Марковського, провела семінар для трудового колективу на тему: 

«Безоплатна первинна та вторинна правова допомога». 

25 січня головна юристка сектору «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко у приміщенні Улашанівського ліцею імені Володимира 

Марковського провела семінар для трудового колективу на тему: «Надання 

безоплатної правової допомоги». 

26 січня  завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела семінар з громадою смт Ямпіль  Білогірської 

селищної ради на тему: «Безоплатна правова допомога».  

26 січня головна юристка сектору «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела семінар з трудовим колективом Понінківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, 

гімназія» Понінківської селищної ради на тему: «Безоплатна правова допомога 

– доступ та зміст такої допомоги», проінформувавши про послуги, які надає 

бюро правової допомоги, порядок їх 

отримання, орієнтовний перелік 

документів, які необхідно надати для 

отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

26 січня головна юристка сектору 

«Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела навчальний семінар 

з працівниками Понінківської селищної 

ради Шепетівського району Хмельницької 

області на тему: «Протидія та запобігання 

домашньому насильству».  

01 лютого головний юрист  сектору 

«Білогірське бюро правової допомоги» 

Віталій Матвійчук провів  семінар з 

працівниками служби у справах дітей Білогірської селищної ради та батьками з 

неблагополучних сімей  на тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству».  

03 лютого завідувачка 

сектору «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія 

Піхотинська взяла участь у 

засіданні круглого столу «Захист 

прав дітей» за участі керівництва 

та працівників служби у справах 

дітей Білогірської селищної ради, 

відділення у справах дітей, сім’ї 

та молоді, обліку бездомних 

громадян КУ «Центр надання 

соціальних послуг Білогірської селищної ради».  



11 
 

03 лютого головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко у приміщенні управління соціального захисту 

населення Шепетівської районної державної адміністрації, відділу №1 м. 

Славута, провела лекцію для трудового колективу на теми: «Соціальна 

допомога малозабезпеченим сім'ям» та «Порядок заповнення електронної 

декларації». 

04 лютого головна юристка сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела інформаційний семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в Полонському територіальному центрі соціального 

обслуговування, з питань діяльності відділу «Полонське бюро правової 

допомоги», порядку надання безоплатної правової допомоги, доступу та змісту 

такої допомоги.  

08 лютого головна юристка 

сектору «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана 

Рибак провела семінар для 

працівників відділу № 3 

управління соціального захисту 

населення Шепетівської районної 

державної адміністрації на тему: 

«Протидія кібербулінгу та 

кібергрумінгу в Україні». 

11 лютого заступниця 

начальника відділу безоплатної 

правової допомоги Юлія 

Школьнік провела 

інформаційний семінар для осіб 

ромської національності на тему: 

«Я маю право на медичну 

допомогу та безоплатні ліки».  

10 лютого головна юристка 

сектору «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана Рибак 

взяла участь в засіданні круглого 

столу на тему: «Дотримання 

вимог законодавства про працю 

та нормативно-правових актів з 

охорони праці, захист трудових 

прав працівників», який 

проводився з ініціативи та за 

участю головного державного 

інспектора Управління Держпраці 

у Хмельницькій області Алли 

Семенець, інших фахівців та 
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запрошених представників роботодавців.   

11 лютого головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко у приміщенні управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Славутської міської ради провела семінар для 

трудового колективу на теми: 

«Соціальний захист та пільги» 

та «Надання безоплатної 

правової допомоги». 

16 лютого завідувачка 

сектору «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія 

Піхотинська  провела семінар з 

громадою с. Велика Боровиця   

на тему: «БПД: захист 

законних прав та свобод 

громадян». 

16 лютого завідувачка 

сектору «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія Піхотинська  провела семінар для працівників 

Великоборовицького ліцею Білогірської селищної ради на тему: «Булінг: 

поняття, ознаки, відповідальність».   

16 лютого завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела зустріч з працівниками Великоборовицького ЗДО 

«Сонечко» Білогірської селищної ради на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». 

16 лютого завідувачка 

сектору «Білогірське бюро 

правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела 

інформаційний семінар для 

працівників  та читачів 

Великоборовицької сільської 

бібліотеки-філіалу Білогірської 

районної централізованої 

бібліотечної системи на тему: 

«Доступність безоплатної 

правової допомоги».   

04 березня заступниця 

начальника відділу безоплатної 

правової допомоги Юлія 

Школьнік провела в 

приміщенні Шепетівського цукрового заводу інформаційний семінар для 

жителів громади на тему: «Воєнний стан: зміни та обмеження», в процесі якого 
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розповіла про обмеження для громадян під час воєнного стану. 
   10 березня заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік провела в приміщенні Шепетівського навчально-виховного 

комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. Н. Рибака та 

ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» інформаційний семінар на 

тему: «Порядок сплати комунальних послуг під час воєнного стану», в процесі 

якого розповіла про порядок нарахування, сплату та заборону штрафних 

санкцій (пені) комунальних послуг. 

15 березня головна юристка відділу «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела онлайн інформаційний семінар для 

працівників відділу № 3 управління соціального захисту населення 

Шепетівської районної державної адміністрації щодо змін до законодавства, 

внесених у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану. 

  

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 2022 року фахівці Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзди 

консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад 

та забезпечили роботу консультаційних пунктів в центрах зайнятості, Центрі 

надання адміністративних послуг, філіях Центру пробації та в інших 

установах: 

04 січня головна юристка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту, створеного на базі 

Ізяславського РС філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області, під час 

роботи пункту надано консультації чотирьом громадянам. 

10 січня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Юлія Дума забезпечила роботу консультаційного пункту на базі Державної 

установи «Замкова виправна колонія (№58)». Надано консультації одному 

громадянину. 

10 січня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування на базі Полонського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. Надано безоплатну 

первинну правову допомогу одній особі. 

10 січня головна юристка відділу «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко провела прийом громадян в консультаційному пункті, 

створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії  Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій області.  
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10 січня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська провела прийом громадян в консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Білогірського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. Надано правову допомогу двом громадянам. 

11 січня начальниця 

відділу «Білогірське бюро 

правової допомоги»   Юлія 

Піхотинська проведела прийом 

громадян в консультаційному  

пункті доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі 

Білогірської районної філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Надано 

правову допомогу двом 

громадянам. 

11 січня в.о. начальника 

відділу «Полонське бюро 

правової допомоги» Оксана 

Рибак провела прийом 

громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі відділу № 

3 управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної 

адміністрації, під час роботи пункту надано безоплатну первинну правову 

допомогу двом особам. 

11 січня головна юристка 

відділу «Ізяславське бюро 

правової допомоги» Зоя 

Гонтарук забезпечила роботу 

консультаційного пункту на базі 

Ізяславської районної філії 

Хмельницького обласного 

центру зайнятості. Надано 

консультації двом громадянам. 

 11 січня начальник 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Святослав Футій 

провів прийом громадян в пункті 

консультування, створеному на 

базі Шепетівської виправної колонії № 98. Надано правову допомогу двом 

особам. 

12 січня начальниця відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Юлія Дума забезпечила роботу консультаційного пункту, створеного на базі 
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Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)». Надано консультації 

п’ятьом громадянам.  

12 січня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік   провела прийом громадян у 

виїзному консультаційному пункті с. Судилків Судилківської ОТГ 

Шепетівського району, під час роботи якого було надано правову допомогу  

чотирьом особам. 

18 січня головна юристка відділу «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко провела виїзний прийом громадян с.Іванівка  Улашанівської 

сільської ради  Шепетівського району. Надано правову допомогу десяти особам.  

26 січня головна юристка сектору «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в смт Понінка Шепетівського 

району. Надано безоплатну первину правову допомогу сімом особам з дев’яти 

правових питань. 

26 січня  завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела прийом громадян у консультаційному пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги у смт Ямпіль  Ямпільської селищної 

ради. Надано правову допомогу п’яти громадянам. 

26 січня  завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела прийом громадян у консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги у  Ямпільській спеціальній школі 

Хмельницької обласної ради. Надано правову допомогу трьом громадянам. 

28 січня головна юристка сектору «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 

консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. Надано безоплатну первинну правову допомогу 

двом особам. 

01 лютого головна юристка 

сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко провела 

прийом громадян в 

консультаційному пункті на базі 

Славутської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості. 

01 лютого головна юристка 

сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела 

прийом громадян в дистанційному 

пункті консультування на базі 

Полонської районної філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості. Надано безоплатну 

первинну правову допомогу одній 
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особі. 

02 лютого завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела прийом громадян в консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Білогірської 

районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Надано правову 

допомогу двом громадянам. 

02 лютого головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко провела прийом громадян в консультаційному пункті 

для консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 

послуг. 

  04 лютого головний юрист сектору «Шепетівське бюро правової 

допомоги» Євген Бондар провів прийом громадян в консультаційному пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Шепетівського 

районного відділу №2 філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Під час прийому надано правову допомогу чотирьом 

громадянам.  

07 лютого головна юристка сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела прийом громадян в консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Шепетівського 

районного сектору №3 філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Надано безоплатну первинну правову допомогу трьом 

особам. 

07 лютого головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко провела прийом громадян в консультаційному пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Шепетівського 

районного відділу №1 філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. 

07 лютого завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги»   

Юлія Піхотинська провела прийом громадян в консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Шепетівського 

районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області. Надано правову допомогу трьом громадянам. 

07 лютого головна юристка сектору  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного  пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги, створеного на базі Державної установи 

«Замкова виправна колонія (№58)». Надано консультації двом громадянам. 

08 лютого головна юристка сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» Оксана Рибак провела прийом громадян в консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги на базі відділу № 3 управління 

соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації. 

Надано безоплатну первинну правову допомогу п’ятьом особам.  

08 лютого головний юрист сектору «Шепетівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги»  Євген Бондар  провів 

прийом громадян в консультаційному  пункті доступу до безоплатної правової 



17 
 

допомоги, створеному на базі Шепетівської виправної колонії № 98. Надано 

правову допомогу двом особам. 

08 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту на базі 

Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Надано консультації трьом громадянам. 

09 лютого головна 

юристка сектору 

«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук 

забезпечила роботу 

консультаційного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі 

Шепетівського районного 

сектору №2 філії Державної 

установи «Центр пробації» 

у Хмельницькій області.  

09 лютого  головна 

юристка сектору  

«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, створеного 

на базі  Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)». Надано 

консультації одному громадянину.  

10 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі КУ «Центру надання соціальних 

послуг» Ізяславської міської ради. 

10 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі Центру надання адміністративних 

послуг. 

15 лютого  головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко провела виїзний прийом громадян в  Улашанівській 

сільській раді  Шепетівського району. Надано первинну правову допомогу 

сімом особам  з дванадцяти правових питань. 

16 лютого  завідувачка сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

Юлія Піхотинська провела прийом громадян у консультаційному  пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги у с. Велика Боровиця  Білогірської 

селищної ради. Надано правову допомогу сімом громадянам. 
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З метою підвищення правової обізнаності населення з різних правових 

питань та зниження рівня правового нігілізму, навчання людей захищати свої 

права працівниками Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у звітному періоді проведено такі заходи: 

05 січня головна юристка відділу «Нетішинське бюро правової 

допомоги» Владислава Маслій взяла участь у засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Надано юридичні 

консультації для вирішення питань, що розглядалися комісією. 

12 січня  заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч із 

заступником голови Судилківської сільської ради Валентиною Мазур. 

Обговорили питання подальшої співпраці задля проведення виїзних 

консультаційних пунктів доступу громадян до безоплатної правової допомоги в 

старостинських округах Судилківської територіальної громади. 

   18 січня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела робочу зустріч з начальником Полонської районної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості Анатолієм Стопою, в ході якої 

обговорили питання виконання угоди про співробітництво, визначили напрямки 

співпраці у сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які 

перебувають на обліку в Полонській районній філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості, та проведення спільних інформаційних та 

правопросвітницьких заходів. 

10 січня  головна юристка відділу «Славутське бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко   провела робочу зустріч зі старостою села Іванівка Борисом 

Хавронюком щодо надання правової допомоги жителям села Іванівка. 

Домовились про подальшу співпрацю. 

26 січня головна юристка сектору «Полонське бюро правової допомоги» 

Оксана Рибак провела робочу зустріч із селищним головою Понінківської 

територіальної громади 

Геннадієм Гончаренко. 

Обговорили питання щодо 

виконання Програми правової 

освіти та надання безоплатної 

правової допомоги населенню 

Понінківської територіальної 

громади на 2022 – 2024 роки, 

затвердженої рішенням 27-ої 

сесії Понінківської селищної 

ради від 22.12.2021 року № 6. 

Презентовано також основні 

показники діяльності 

Полонського бюро правової 

допомоги за 2021 рік.  

26 січня завідувачка сектору  «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 
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Піхотинська  провела робочу зустріч  з головою  Ямпільської селищної ради 

Василем Кордонцем. Обговорили питання співпраці задля організації надання 

безоплатної правової допомоги жителям громади. 

26 січня завідувачка сектору  «Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 

Піхотинська  провела робочу зустріч з начальником Центру надання 

адміністративних послуг Ямпільської селищної ради Олександром Кравцем. 

Обговорили питання співпраці задля організації надання безоплатної правової 

допомоги жителям громади.  

08  лютого головна 

юристка сектору «Ізяславське 

бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела робочу 

зустріч із завідувачем 

Шепетівського районного 

сектору №2 філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області Андрієм  

Булаєвським   з питань 

реалізації  проєкту «Відновне 

правосуддя для 

неповнолітніх». 

08 лютого  заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік провела робочу зустріч із заступником голови Шепетівської 

міської ради Віталієм Янушевським. Обговорили питання створення на базі 

Центру надання адміністративних послуг Шепетівської міської ради 

консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

За результатами зустрічі підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю 

між центром та радою. 

10 лютого  головна 

юристка сектору «Славутське 

бюро правової допомоги» 

Світлана Рішко взяла участь у 

сесії Берездівської сільської 

ради з питання затвердження 

«Програми правової освіти та 

надання безоплатної правової 

допомоги населенню 

Берездівської сільської ради на 

2022-2024 роки». 

 10 лютого директор 

місцевого центру Володимир 

Бузиль провів робочу зустріч із 

директором Шепетівського 

територіального центру 
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соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Віктором 

Рибчинським, під час якої обговорили питання щодо створення на базі 

територіального центру консультаційного пункту доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги. За результатами зустрічі підписано 

Меморандум про взаємодію та співпрацю між центрами. 

10 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із начальником Центру надання 

адміністративних послуг Ізяславської міської ради Хмельницької області 

Наталією Скоць з питань співпраці для захисту прав громадян. 

10 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із начальником виробничого 

відділу Хмельницької регіональної філії державного підприємства Центр 

державного земельного кадастру  Ізяславської міської ради Хмельницької 

області Андрієм Юркевичем. Обговорили питання захисту земельних прав 

громадян. 

10 лютого головна юристка сектору «Ізяславське бюро правової допомоги» 

Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із начальником КУ «Центр надання 

соціальних послуг»  Ізяславської міської ради Хмельницької області Олегом 

Ткаченком з питань захисту прав громадян та підписання меморандуму про 

співпрацю.  

  15 лютого  головна юристка сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» Світлана Рішко  провела робочу зустріч із секретарем Улашанівської 

сільської ради Мазур Ларисою Олексіївною  з приводу надання правової 

допомоги жителям Улашанівської сільської ради. Домовились про подальшу 

співпрацю. 

16 лютого завідувачка сектору  «Білогірське бюро правової допомоги»  

Юлія Піхотинська  провела робочу зустріч  із  старостою с. Велика Боровиця 

Великоборовицького старостинського округу Білогірської селищної ради 

Анатолієм Момотюком. Обговорили питання співпраці для організації надання 

безоплатної правової допомоги жителям 

громади.  

18 лютого головна юристка сектору 

«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 

Гонтарук провела робочу зустріч із 

начальником Ізяславського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління юстиції (м. Хмельницький)  

Іриною Патратій з питань сім’ї, шлюбу, 

взаємних прав та обов’язків батьків та дітей. 

Домовились про співпрацю. 

 16 березня головна юристка відділу 

«Полонське бюро правової допомоги» Оксана 

Рибак провела робочу зустріч із старостою 
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Кустовецького старостинського округу Полонської міської ради територіальної 

громади Ігорем Юрчуком щодо надання безоплатної правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам. У ході зустрічі обговорили актуальні зміни 

законодавства, внесені внаслідок запровадження правового режиму воєнного 

стану. 

15 березня заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік провела робочу зустріч із заступником Шепетівського міського 

голови Галиною Безкоровайною та начальником відділу соціальних гарантій та 

компенсацій Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської 

міської ради  Іваном Дячуком. Обговорили алгоритм дій для надання 

безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам через воєнні 

дії на території країни. 

 

 

Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги 

 

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 обслуговування Шепетівського місцевого центру. 

Крім того, заступниця начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юлія Школьнік постійно здійснює  моніторинг  інформаційної присутності 

системи БПД у медіасередовищі на території обслуговування Шепетівського 

місцевого центру. 

Для роз’яснення законодавства, інформування про права та можливості 

різних соціальних груп вирішувати щоденні питання у правовий спосіб, про роль 

системи БПД у вирішенні зазначених питань, для висвітлення діяльності 

системи протягом І кварталу 2022 року працівники центру та бюро правової 

допомоги брали участь в ефірах на телебаченні, розміщували матеріали в 

друкованих ЗМІ, на офіційних вебсайтах місцевих органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, зокрема в рубриках «Безоплатна 

правова допомога», а саме: 

10 січня за матеріалами відділу «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Крупецької сільської ради було розміщено інформацію щодо 

прожиткового мінімуму та судового збору у 2022 році; 

10 січня за матеріалами відділу «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Улашанівської сільської ради було розміщено інформацію щодо 

прожиткового мінімуму та судового збору у 2022 році; 

10 січня за матеріалами відділу «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Славутської міської ради було розміщено інформацію щодо прожиткового 
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мінімуму та судового збору у 2022 році; 

11 січня за матеріалами Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті Шепетівської 

районної ради розміщено успішну практику місцевого центру під назвою 

«Захистили через суд право на приватизацію»; 

12 січня за матеріалами Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті Шепетівської 

міської ради розміщено успішну практику місцевого центру під назвою 

«Захистили через суд право на приватизацію»; 

14 січня у соціальній мережі Facebook на сторінці Шепетівської гімназії 

№3 опубліковано інформацію про проведений правопросвітній захід під назвою 

«Протидія булінгу в шкільному середовищі»;  

17 січня за матеріалами відділу «Білогірське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено статтю  «Поділ майна, набутого у фактичних 

шлюбних відносинах»; 

17 січня за матеріалами відділу «Білогірське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Ямпільської  селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено статтю «Поділ майна, набутого у фактичних 

шлюбних відносинах»; 

18 січня на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади в рубриці БПД розміщено інформацію під назвою «Як повернути чи 

обміняти товар, придбаний в інтернет-магазині»; 

18 січня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 

«Автофіксація порушень правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям?»; 

18 січня за матеріалами відділу «Полонське бюро правової допомоги»  на 

офіційному сайті Полонської міської ради територіальної громади в рубриці 

«БПД» розміщено інформацію під назвою «Право на пільговий проїзд у 

громадському транспорті»; 

24 січня  за матеріалами сектору «Славутське бюро правової допомоги» 

на сайті   Берездівської сільської ради було розміщено публікацію «Вартість 

розлучення у суді у 2022 році»; 

26 січня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Славутської міської ради було розміщено публікацію «Вартість 

розлучення у суді у 2022 році»; 

26 січня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Крупецької сільської ради було розміщено публікацію «Вартість 

розлучення у суді у 2022 році»; 

26 січня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової допомоги» на 

сайті Улашанівської сільської ради було розміщено публікацію «Вартість 

розлучення у суді у 2022 році»; 

01 лютого за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

на офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної громади 
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Хмельницької області розміщено статтю під назвою    «Подбайте про закриття 

рахунку, якщо не користуєтесь  банківською карткою»; 

01 лютого за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової допомоги» 

на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено статтю під назвою «Подбайте про закриття 

рахунку, якщо не користуєтесь  банківською карткою»; 

03 лютого за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової допомоги»  

на офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено публікацію під назвою «Круглий стіл на тему 

«Захист прав дітей»». 

03 лютого за матеріалами сектору «Шепетівське бюро правової 

допомоги» на сайті газети «Подільські вісті» та безпосередньо в газеті 

розміщена стаття «Врятуй, газето, від свавілля», для якої головний юрист 

сектору «Шепетівське бюро правової допомоги» Євген Бондар підготував 

коментар щодо відшкодування шкоди, завданої підтопленням городу; 

09 лютого за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової допомоги»  

на офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено статтю під назвою «ДТП – що робити?»; 

09 лютого за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової допомоги»  

на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради територіальної громади 

Хмельницької області розміщено статтю під назвою «ДТП – що робити?»; 

10 лютого за матеріалами сектору «Полонське бюро правової допомоги» 

на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної громади розміщено 

інформацію під назвою «Поділ спільного майна подружжя»; 

09 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Крупецької сільської ради  було розміщено інформацію під 

заголовком «Трудові відносини в умовах воєнного стану»; 

10 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної 

громади Хмельницької області розміщено публікацію під назвою   «Гаряча 

лінія для надання правової допомоги»; 

10 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційній сторінці у фейсбуці Білогірської селищної ради  

територіальної громади Хмельницької області розміщено публікацію під 

назвою  «Гаряча лінія для надання правової допомоги»; 

10 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради територіальної 

громади Хмельницької області розміщено публікацію під назвою  «Гаряча лінія 

для надання правової допомоги»; 

10 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги»  на офіційній сторінці у фейсбук Ямпільської селищної ради 

територіальної громади Хмельницької області розміщено публікацію під 

назвою «Гаряча лінія для надання правової допомоги»; 

10 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 
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допомоги» на сайті Улашанівської сільської ради розміщено інформацію під 

заголовком «Трудові відносини в умовах воєнного стану»; 

10 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги»  на сайті Крупецької сільської ради  було розміщено публікацію під 

назвою  «Гаряча лінія надання правової допомоги»; 

11 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Улашанівської сільської ради було розміщено публікацію 

під назвою «Гаряча лінія надання правової допомоги»; 

11 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги»  на сайті Крупецької сільської ради  було розміщено інформацію під 

назвою «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»; 

11 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги»  на сайті Берездівської сільської ради було розміщено інформацію 

під назвою «Трудові відносини в умовах воєнного стану»; 

11 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги»  на сайті Берездівської сільської ради було розміщено інформацію 

під назвою «Гаряча лінія надання правової допомоги»; 

11 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Берездівської сільської ради було розміщено інформацію 

під назвою «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію під назвою «Бюро правової 

допомоги інформує»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію під назвою «Щодо сплати за 

комунальні послуги на період дії воєнного стану»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію під назвою «Допускається 

керування транспортним засобом за наявності посвідчення водія, строк дії 

якого закінчився»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади розміщено інформацію під назвою «Грошова допомога 

та субсидії виплачуються»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під назвою «Працівники державних установ за 

простію отримають 2/3 окладу»; 

11 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під назвою «Трудові відносини в умовах 
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воєнного стану»; 

12 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Славутської міської ради було розміщено інформацію під 

назвою «Гаряча лінія надання правової допомоги»; 

12 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Славутської міської ради було розміщено інформацію під 

назвою «Трудові відносини в умовах воєнного стану»; 

12 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Славутської міської ради було розміщено інформацію під 

назвою «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»; 

14 березня за матеріалами сектору «Нетішинське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщено 

інформацію під заголовком  «Безоплатна правова допомога дистанційно»; 

14 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» на сайті Улашанівської сільської ради було розміщено інформацію 

під заголовком «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»; 

15 березня на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено 

пам'ятку для внутрішньо переміщених осіб, у якій зібрана інформація для тих, 

хто прибув з територій, де відбуваються бойові дії до Шепетівської громади. 

Пам'ятка розроблена працівниками центру та службами Шепетівської міської 

громади, які  обслуговують зазначену категорію осіб; 

15 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Білогірської селищної ради територіальної 

громади Хмельницької області розміщено публікацію під назвою «Особливості 

перетину кордону окремих категорій громадян»; 

15 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційній сторінці у фейсбук Білогірської селищної ради 

територіальної громади Хмельницької області розміщено публікацію під 

назвою «Особливості перетину кордону окремими категоріями громадян»; 

15 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради територіальної 

громади Хмельницької області розміщено публікацію під назвою «Особливості 

перетину кордону окремими категоріями громадян»; 

15 березня за матеріалами сектору «Білогірське бюро правової 

допомоги» на офіційній сторінці у фейсбук Ямпільської селищної ради 

територіальної громади Хмельницької області розміщено публікацію під 

назвою «Особливості перетину кордону окремими категоріями громадян»; 

15 березня за матеріалами  сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  на сайті Ізяславської міської громади опубліковано матеріал під 

назвою «Про безпеку дівчат та жінок за кордоном»; 

15 березня за матеріалами сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  на сайті Плужненської територіальної громади опубліковано 

матеріал під назвою «Про безпеку дівчат та жінок за кордоном»; 

15 березня за матеріалами сектору «Ізяславське бюро правової 
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допомоги»  на сайті Сахнівської  територіальної громади опубліковано матеріал 

під назвою «Про безпеку дівчат та жінок за кордоном»; 

16 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги»  на сайті Ганнопільської сільської ради було розміщено інформацію 

під заголовком «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»;  

16 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під заголовком «Безоплатна правова допомога 

дистанційно»; 

17 березня за матеріалами сектору «Славутське бюро правової 

допомоги» в газеті «Трудівник Полісся» було розміщено інформацію під 

заголовком «Як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно?»; 

17 березня за матеріалами сектору «Ізяславське бюро правової 

допомоги»  у газеті «Зоря Надгориння» опубліковано статтю під назвою 

«Встановлення законодавством строків та вимог до посвідчення важливих 

документів»; 

17 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги»  на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під заголовком «Уряд спростив перетин 

кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх супроводжуючих»; 

17 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під заголовком «Про безпеку жінок і дівчат за 

кордоном»; 

17 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги»  на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під назвою «Люди, які зараз змінюють місце 

проживання у зв’язку з воєнним діями, є внутрішньо переміщеними особами»; 

17 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги»  на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під назвою «У Вас народилася дитина. Як 

оформити документи»; 

17 березня за матеріалами сектору «Полонське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Полонської міської ради територіальної 

громади розміщено інформацію під назвою «Куди в умовах воєнного стану 

можна подати заяву про призначення пенсії за віком»; 

17 березня за матеріалами сектору «Нетішинське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті Нетішинської міської ради розміщено 

публікацію під назвою «Особливості трудових відносин в умовах воєнного 

стану».    
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Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

На виконання завдання щодо навчання та підвищення кваліфікації 

працівників центру проведено низку заходів.  

12 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 

взяв участь у робочій нараді із керівництвом Координаційного центру з надання 

правової допомоги щодо  реалізації заходів проєкту  «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

 12 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 в онлайн-режимі. 

 На засіданні керівної ради розглянуто питання: 

1. Погодження кошторисів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2022 рік (КПКВК 

3603020, КПКВК 3603030). 

2. Погодження штатних розписів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хмельницької області за 2022 рік. 

3. Планування роботи керівної ради на 2022 рік та затвердження плану 

роботи керівної ради на 2022 рік. 

4. Формування проєкту Плану спостереження (моніторингу) діяльності 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2022 

році. 

5. Різне. 

14 січня директор 

Шепетівського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Володимир Бузиль 

провів нараду з 

працівниками місцевого 

центру та бюро правової 

допомоги щодо підсумків 

роботи центру та бюро 

правової допомоги за 2021 

рік та основних завдань 

на 2022 рік.   

Під час наради 

розглянули такі питання: 

1. Підбиття підсумків роботи за 2021 рік та основні завдання на 2022рік. 

2. Планування роботи місцевого центру та бюро правової допомоги на 

2022рік. 

3. Обговорення доручення Координаційного центру з надання з надання 
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правової допомоги №001/10.1-08/11 від 05.01.2022 щодо виконання 

Комунікативного плану системи надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на 2022 рік. 

4. Обговорення питань поточної діяльності центру. 

12 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 

заступниця директора Олена Шевчук та заступниця начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Юлія 

Школьнік взяли  участь у робочій нараді із керівництвом Координаційного 

центру з надання правової допомоги щодо виконання доручення   

Координаційного центру з надання правової допомоги від 05 січня 2022 року № 

001/10.1-08/11 щодо затвердження Комунікативного плану системи надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2022 рік з метою роз’яснення 

ключових завдань та заходів, а також порядку звітування про комунікацію у 

регіоні у 2022 році. 

 27 січня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль та 

заступниця директора Олена Шевчук взяли участь у робочій нараді із 

керівництвом Координаційного центру з надання правової допомоги щодо  

річного плану роботи управління правопросвітництва та вивчення правових 

потреб громадян. 

 01 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир 

Бузиль та заступниця директора Олена Шевчук взяли участь у презентації 

концепції навчання та розвитку працівників системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

10 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 

взяв участь в установчій зустрічі з експертами пенсійного законодавства на 

Київській платформі PRAVOKATOR. За результатами зустрічі отримано 

доручення на формування трьох кейсів з питань пенсійного законодавства для 

подальшого їх використання в навчаннях працівників системи. 
14 лютого директор Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів нараду з 

працівниками центру та бюро правової допомоги.   

Під час наради розглянуто такі питання: 

1. Підбиття підсумків роботи за  січень 2022 року. 

2. Організація роботи, відповідно до нової структури Шепетівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

3. Щодо повноти та своєчасного внесення відомостей  до комплексної 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги. 

4. Організація виїздів та підготовка письмових консультацій з питань 

земельного законодавства в межах проєкту  «Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

5. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 

22 лютого директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 
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та заступниця директора Олена Шевчук взяли участь у презентації результатів 

вивчення потреб у навчанні та розвитку працівників центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, організованій Координаційним 

центром з надання правової допомоги. 

 23 лютого працівники 

Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

взяли участь в тренінговому 

занятті в онлайн-форматі на 

тему: «Правові та практичні 

аспекти захисту персональних 

даних», що проводився  

Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Хмельницькій області спільно з регіональним 

представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 

Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою.  

14 березня директор Шепетівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів нараду з 

працівниками центру та бюро правової допомоги.   

Під час наради розглянули такі питання: 

1. Організація роботи центру та бюро правової допомоги у період 

воєнного стану. 

2. Порядок надання безоплатної правової допомоги у період воєнного 

стану. 

3. Дотримання правил безпеки під час воєнного стану. 

 

16 березня працівники 

Шепетівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

взяли участь у вебінарі в 

онлайн-форматі на тему: 

«Актуальні зміни до 

законодавства, внесені у 

зв’язку із запровадженням 

правового режиму воєнного стану», що проводився  Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. 

Крім цього, працівники місцевого центру та бюро відвідують  вебінари та 

онлайн-лекції правового клубу PRAVOKATOR. Зокрема, працівники місцевого 

центру прослухали вебінари  та онлайн-лекції на такі теми:    
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- 10.01.2022 року – «Соціальна послуга догляду вдома»; 

- 13.01.2022  року – «Надання відпусток донорам в Україні»; 

- 09.02.2022 року –  «Особливості праці неповнолітніх»; 

- 16.02.2022 року – «Колективний договір: практичні поради»; 

- 23.02.2022 року –  «Встановлення факту народження до 1991року». 

 

Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка перебуває у контакті чи 

конфлікті із законом (в адміністративному  та кримінальному процесі) 

 

 З метою забезпечення розвитку спроможності захисту прав працівники 

Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організували такі заходи: 

11 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Святослав Футій провів робочу зустріч із заступником 

начальника Шепетівської виправної колонії № 98 з соціально-виховної та 

психологічної роботи, підполковником внутрішньої служби Володимиром 

Козликом. Під час зустрічі обговорили питання доступу засуджених до 

безоплатної правової допомоги та виконання доручення Координаційного 

центру з надання правової допомоги щодо розміщення інформаційних 

матеріалів з вказаного питання в установах виконання покарання та СІЗО. За 

результатами проведеної зустрічі вказані матеріали було розміщено на 

інформаційному стенді в приміщенні для очікування побачень із засудженими 

та на інформаційному стенді поряд з їдальнею для засуджених; 

12 січня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 

Дума провела семінар для осіб, які засуджені та відбувають покарання у 

Державній установі «Замкова виправна колонія (№58)» на тему: «Безоплатна 

правова допомога в Україні»; 

08 лютого головний юрист сектору  «Ізяславське бюро правової 

допомоги» Зоя Гонтарук провела семінар для осіб, які засуджені та відбувають 

покарання у Державній установі «Замкова виправна колонія (№58)» на тему: 

«Безоплатна правова допомога в Україні»; 

08 лютого головний юрист сектору «Шепетівське бюро правової 

допомоги» Євген Бондар провів робочу зустріч із керівництвом Державної 

установи «Шепетівська виправна колонія (№98)». Під час зустрічі обговорили 

питання доступу засуджених до безоплатної правової допомоги та роботу 

консультаційного пункту доступу до правової допомоги. За результатами 

зустрічі з керівництвом Державної установи «Шепетівська виправна колонія 

(№98)» погодили та підписали графік роботи консультаційного пункту доступу 

до правової допомоги. 
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Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня  по 31 березня 2022 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2219 звернень клієнтів. Для 1667 громадян  

було надано первинну правову допомогу, а 106 громадян подали звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 

прийнято 113 рішень про надання БВПД, що на 56 рішень більше ніж за 

минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 52 доручення 

адвокатам та 146 наказів про уповноваження працівника для оформлення 

процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді (з 

урахуванням заміни). За 2 письмовими зверненнями у наданні БВПД було 

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 

перенаправле

нь до інших 

провайдерів 

БПД 

1  Сектор 

«Білогірське бюро 

правової допомоги» 

370 358 12 0 

2 Сектор «Ізяславське 

бюро правової 

допомоги» 

308 298 10 0 

3 Сектор 

«Нетішинське бюро 

правової допомоги» 

65 60 5 0 

4 Сектор «Полонське 

бюро правової 

допомоги» 

254 244 10 0 

5 Сектор «Славутське 

бюро правової 

допомоги» 

336 318 18 0 

6 Сектор 

«Шепетівське бюро 

правової допомоги» 

440 389 51 0 

 Разом по МЦ 

 

1773 1667 106 0 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

звітний період було: 

● здійснено 27 прийомів у консультаційних пунктах доступу до 

безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, які звернулися по консультації та роз'яснення 

під час роботи консультаційних пунктів, склала 123 особи; 

● надано методичну допомогу 2 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 86 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

● проведено 59 правопросвітницьких заходів; 

● розміщено у ЗМІ 84  інформаційних  матеріалів з питань надання 

БВПД; 

● надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 
№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

консультац

ійних  

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросвіт

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

27/123 2 59 5 

1 Сектор «Білогірське бюро 

правової допомоги» 

7/30 2 18 0 

2 Сектор «Ізяславське бюро 

правової допомоги» 

3/18 0 9 0 

3 Сектор «Нетішинське 

бюро правової допомоги» 

0/0 0 0 0 

4 Сектор «Полонське бюро 

правової допомоги» 

7/35 0 16 5 

5 Сектор «Славутське бюро 

правової допомоги» 

6/23 0 11 0 

6 Сектор «Шепетівське 

бюро правової допомоги» 

4/17 0 5 0 

 


