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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: 
 

 14 травня заступниця начальника 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатно правової 
допомоги Юлія Школьнік  провела 
інформаційний семінар для 
студентів Грицівського вищого 
професійного училища №38 на 
теми: “Запобігання  дискримінації та насильства” та “Відповідальність 
неповнолітніх”, під час яких розповіла аудиторії про види відповідальності за 
вчинення насильства, щодо обов'язків неповнолітніх та про діяльність 
відповідних організацій, які надають допомогу у разі виявлення насильства в 
сім'ї та здійснюють контроль над кривдниками. Також, присутніх 
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поінформовано щодо законодавства України про права дітей, розкрито основні 
положення Конвенції про права дитини. 
19 травня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік  провела навчальні семінари з 
учнями 6-9 класів Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 
Н.Рибака та ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою” на теми: “Стоп 
булінг” та “Протидія насильству в сім'ї”, в 
процесі яких розповіла про види 
відповідальності за вчинення насильства 
та булінгу, а також щодо обов'язків 
неповнолітніх. 

14 травня в.о. начальниця 
відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела лекцію для 
учнів 9 класу Славутської 
гімназії №3 Славутської 
міської ради на тему: “Булінг-
це явище з яким потрібно 
боротися!”. 
Також учням роз'яснила право 

на безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову допомогу та роздані 
інформаційні буклети.  
20 травня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” Владислава 
Маслій провела лекцію на тему "Запобігання та протидія домашньому 
насильству"  для учнів 8-го класу Нетішинської школи №4, де роз`яснила про 
види домашнього насильства та подальші дії особи, що стала жертвою 

домашнього насильства. 
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 20 травня юристка відділу 
“Нетішинське бюро правової 
допомоги” Владислава Маслій 
провела лекцію на тему "Права 
дитини: малолітні та 
неповнолітні"  для учнів 7-го 
класу Нетішинської міської 
школи №4, роз`яснила про 
обсяг дієздатності малолітніх 
та неповнолітніх осіб. 
27 травня заступник 
начальника відділу 
«Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провів 
семінар в приміщенні 
Ізяславської центральної бібліотеки для учнів 10 класу Ізяславської НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст. №5 ім. О.П. Онищука, гімназія на тему :«Майбутня професія».  
01 червня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела Білогірському опорному закладі загальної середньої освіти  
ім. І.О.Ткачука  тематичний урок з учнями 3-А  класу  на тему  «Права дітей». 

 
 
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 
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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). 
 04 квітня юристка 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: «Захист прав 
споживачів фінансових послуг»; 
06 квітня 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 "Рівні права жінок та чоловіків". 
13 квітня  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 відпустки та 
компенсації за невикористані 
відпустки”. 
13 травня 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 «Права та обов’язки  

трудових мігрантів».  
29 квітня юристка 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: “Права і обов'язки 
трудових мігрантів”. 
12 травня юристка 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: «Булінг».  
27 травня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 
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Дума провела семінар для осіб, що перебувають на обліку в  Ізяславському 
відділенні Шепетівської територіальної первинної організації УТОС на тему: 
«10 років системі безоплатної правової допомоги».  
27 травня  в.о. начальниця відділу “Славутське 
бюро правової допомоги” Ірина Панасюк у 
приміщенні Славутської філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості провела семінар для 
осіб, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості на теми: “Все, що потрібно знати про 
аліменти!”. “Як реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу”. 
28 травня головна спеціалістка відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела лекцію для 
безробітніх на тему :“Право на безоплатну 
правову допомогу в Україні”. 
09 червня 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: «Всесвітній День донора 
крові». 

17 червня 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 «Права 
донорів в Україні». 
 
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: 
 10 червня в.о. начальниця відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела 

семінар з працівниками та особами, які перебувають на обліку в Полонському 
відділенні Шепетівської територіальної первинної організації УТОС, на тему: 
«Порядок призначення субсидії на житлово-комунальні послуги».  
З метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 
освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в трудових колективах та 
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територіальних громадах працівниками Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено  6 планових та  
інші заходи, які працівниками були виконанні позапланово: 

20 квітня в.о. начальниця 
відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина 
Панасюк у приміщенні 
Варварівської сільської ради 
провела лекцію для мешканців 
села Варварівка на тему: 
“Присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці”, 
“Розірвання договору оренди 
землі”. 
22 квітня заступниця 
начальника відділу 
правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлія Школьнік провела 
інформаційний семінар для 

осіб, ромської національності на тему: “Захист прав споживачів кредитних 
послуг та інших осіб від незаконних дій фінансових та колекторських 
кампаній”. Під час семінару юристка розповідала про типові ознаки порушення 
прав клієнтів фінансовими установами, порядок захисту прав та інтересів осіб, 
які постраждали від неправомірних дій фінансової установи. 
29 квітня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Зоя Гонтарук записала відеоролик на тему: «Правові механізми охорони права 
власності», який був опублікований на сторінці мережі Facebook Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 
29 квітня  в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк повела семінар для 
працівників відділу Славутського 
управління в м. Нетішин та 
Славутського району Головного 
управління Держгеокадастру у 
Хмельницькій області на тему: 
“Реалізація “Програми 
прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство”. 
13 травня начальниця відділу 
Юлія Дума та заступник 
начальника відділу «Ізяславське 
бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз провели семінар для 
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мешканців Білогородського старостинського округу Ізяславської міської 
громади Шепетівського району  на тему: «Зміни у земельному законодавстві та 
надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних правовідносин».  
13 травня начальниця відділу Юлія Дума та заступник начальника відділу  
«Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз провели 
семінар для трудового колективу 
Білогородської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
на тему: «Зміни у земельному 
законодавстві та надання 
безоплатної правової допомоги у 
сфері земельних правовідносин». 
14 травня в.о. начальниця відділу 
«Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела 
інформаційний семінар для 
мешканців Роговичівського 
старостинського округу Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади, який відбувся в 
адмінбудівлі старостату, на тему 
«Зміни в земельному 
законодавстві». В ході зустрічі 
присутніх проінформовано про 
впровадження в дію земельної 
реформи, зміни законодавства в 
сфері земельних відносин, надано 
інформаційні буклети. 
14 травня заступниця начальника 
відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 
Юлія Школьнік та головний спеціаліст 
цього ж відділу Євген Бондар спільно із 
волонтером Дмитром Даньковичем провели 
інформаційний семінар на тему: “Земельна 
реформа в Україні. Що зміниться з липня 
2021 року” для жителів Грицівської 
територіальної громади.  

 
 
 
 
 
 

14 травня заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатно 
правової допомоги Юлія Школьнік  провела 
інформаційний семінар для трудового 
колективу Грицівської селищної ради, під 
час якого розповідала про систему БПД та 
порядок отримання безоплатної правової 
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допомоги. 
18 травня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданні клубу 
центру медіапросвіти з прав людини Docudays UA, під час якого переглянули 
документальний фільм під назвою “Джамала” приурочений до Дня пам'яті 
жертв геноциду кримськотатарського народу. Після перегляду спільно із 
учасниками клубу обговорили питання порушення прав людей та порядок 
захисту цих прав.  
19 травня юристка Юлія Школьнік  провела навчальний семінар для трудового 
колективу Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою” на тему: “Порядок отримання БПД дітьми” в 
процесі якого розповіла основи законодавства України про права дітей, 
розкрила основні положення Конвенції про права дитини. 

19 травня головна спеціалістка відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела лекцію для 
працівників Нетішинської ОТГ в с. Старий 
Кривин на тему “Протидія та запобігання 
домашньому насильству”, де роз`яснила 
про види домашнього насильства, порядок 
видачі термінового заборонного припису та 
обмежувального припису для кривдника. 
Також провела семінар для працівників 
Старокривинського будинку культури на 
тему “Протидія та запобігання 
домашньому насильству”. 
 

21 травня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 
Піхотинська провела семінар для працівників  
та мешканців Білогірського будинку-інтернат 
для  громадян  похилого віку та інвалідів  на 
тему «Запобігання та протидія домашньому 
насильству».  
 25 травня Юлія Піхотинська також провела 
семінар для жителів громади с. Велика 
Боровиця  Білогірської селищної ради на тему 
«Запобігання та протидія домашньому 
насильству ".  
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 25 травня заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела інформаційний 
семінар на тему: “Земельна реформа в 
Україні. Що зміниться з липня 2021 
року” для жителів Судилківської 
територіальної громади. 
27 травня начальниця відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар з 
працівниками Білогірської селищної ОТГ 
на тему «Права людини. Адміністративне 

затримання: що треба знати».    
01 червня заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатно 
правової допомоги Юлія Школьнік взяла 
участь у засіданні клубу центру 
медіапросвіти з прав людини Docudays UA, 
під час якого переглянулидокументальний 
фільм під назвою “Раби” приурочений до 
дня “Захисту прав дітей в Україні”. Після 
перегляду спільно із учасниками клубу 
обговорили питання захисту прав дітей. 
01 червня 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 
правила нарахування субсидії". 
01 червня начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової 
допомоги” Юлія Піхотинська, 
взяла участь у зустрічі з юними 
читачами Білогірської районної 
централізованої бібліотечної 
системи  на тему «Права  
дитини».  
01 червня юристка Юлія 
Піхотинська взяла участь у  
виставці юридичної літератури 
Білогірської районної 
централізованої бібліотечної системи для найменших читачів за темою: «Закон 
захищає дитинство». 
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04 червня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк у приміщенні Крупецької сільської ради провела семінар для 
працівників ТГ на теми: “Спадкування за заповітом та за законом”, “Право на 
безоплатну правову допомогу”. 
08 червня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Зоя Гонтарук провела семінар для трудового колективу Відділу №2 Управління 
соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації 
на тему: «10 років системі безоплатної правової допомоги»; 
09 червня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» Юлія 

Піхотинська провела семінар для 
жителів громади с.Мокроволя  
Білогірської селищної ради на тему 
«Права та обов’язки землевласників 
та землекористувачів", та зміни в 
земельному законодавстві".  
 16 червня заступниця 
начальника відділу 
правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлія Школьнік взяла участь у 
засіданні Координаційної ради з 
питань захисту прав дитини 

Шепетівської міської ради. 
 
 17 червня заступниця начальника відділу правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
для осіб ромської національності на тему: “Права донорів в Україні”.  
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[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. 

 

02 квітня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Школьнік провела 
прийом громадян та інформаційний 
семінар, для осіб, які перебувають на 
обліку пробації. 
Під час семінару на тему: “Відновне 
правосуддя в Україні” Юлія Школьнік 
розповіла про те, як працює програма 
відновного правосуддя, про приклади її 
успішної реалізації в Україні. 
14 квітня в.о. начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела семінар для 
трудового колективу Славутського 
районного сектору управління 
державної міграційної служби України 
у Хмельницькій області на тему: “Право на отримання безоплатної правової 
допомоги для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту”.  
04 червня юристка Юлія Школьнік провела інформаційний семінар, для осіб, 
які перебувають на обліку пробації в Шепетівському міськрайонному відділу 
філії Державного управління “Центр пробації”. Під час семінару на тему: 
“Право на БПД” Юлія розповіла про 
порядок отримання безоплатної 
первинної правової допомоги, яка 
включає в себе консультації та правову 
інформацію, а також про категорії осіб, 
які можуть отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу.  

07 червня заступник начальника відділу  
«Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз провів лекцію для осіб, які 
перебувають на обліку в Ізяславському 
районному секторі філії Державної 
установи «Центр пробації» у Хмельницькій області на тему: «10 років системі 
безоплатної правової допомоги». 
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[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 ІІ 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 
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: 
26 березня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
«Позитивна практика: договір оренди землі з недобросовісним орендарем 
розірвав суд».  
26 березня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Позитивна практика: договір оренди землі з недобросовісним орендарем 
розірвав суд». 
31 березня на офіційному сайті Нетішинської міської ради  розміщено статтю 
на тему “Доступ до правосуддя в умовах карантину”.  
31 березня на офіційній сторінці виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради у Facebook   опубліковано статтю про набір волотерів БПД. 
31 березня на офіційній сторінці виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради у Facebook   опубліковано статтю  на тему : “Нетішинське бюро правової 
допомоги готове підтримати та допомогти вам”. 
31 березня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сторінці Facebook Ізяславської міської громади опубліковано статтю: «Знято 
арешт з банківського рахунку»; 
01 квітня в громадсько-політичній газеті Полонського району «Новий шлях» 
розміщено статтю на тему: «Як отримати землю у приватну власність». 
02 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної державної адміністрації 
розміщено успішну практику місцевого центру під назвою: “Оформлення 
спадщини на земельний пай”. 
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07 квітня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено успішну 
практику місцевого центру під назвою: “Оформлення спадщини на земельний 
пай”. 
13 квітня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Сахнівської територіальної громади опубліковано статтю: «Чи варто брати 
«швидкий кредит» і що потрібно при цьому врахувати?»; 
13 квітня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю: «Чи варто 
брати «швидкий кредит» і що потрібно при цьому врахувати?»; 
13 квітня на сайті Улашанівської територіальної громади у стрічці новин 
розміщено інформацію про пошук волонтерів для безоплатної правової 
допомоги. 
13 квітня на сайті Улашанівської територіальної громади у стрічці новин 
розміщено інформацію про програму відновного правосуддя для неповнолітніх. 
14 квітня на сайті Крупецької територіальної громади у стрічці новин 
розміщено інформацію про проведення онлайн конкурсу дитячих малюнків 
“Країна моїх прав”. 
14 квітня на сайті Ганнопільської територіальної громади у стрічці новин 
розміщено інформацію про проведення онлайн конкурсу дитячих малюнків 
“Країна моїх прав”. 
14 квітня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему: «Як 

дитині отримати правову 
допомогу?».  
14 квітня на офіційному сайті 
Полонської міської ради 
об’єднаної територіальної 
громади в рубриці БПД 
розміщено інформацію на 
тему: «Галас після 22 години: 
як боротися з шумними 
сусідами?» 
14 квітня на офіційному сайті 
Полонської міської ради 
об’єднаної територіальної 
громади в рубриці БПД 
розміщено інформацію на 
тему: «Відстрочка від призову 
на строкову військову службу» 

14 квітня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему: 
«Безоплатне отримання земельної ділянки дитиною». 
14 квітня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
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«Порушення правил добросусідства при користуванні землею”.  
14 квітня на офіційному сайті Ямпільської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Порушення правил добросусідства при користуванні землею ”. 
15 квітня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна правова 
допомога” розміщено інформацію про проведення онлайн конкурсу дитячих 
малюнків “Країна моїх прав”. 
15 квітня на сайті управління освіти виконавчого комітету Славутської міської 
ради у стрічці новин розміщено інформацію про проведення онлайн конкурсу 
дитячих малюнків “Країна моїх прав”. 
15 квітня на офіційній сторінці Управління освіти м.Славута у Facebook 
розміщено інформацію про проведення онлайн конкурсу дитячих малюнків 
“Країна моїх прав” 
15 квітня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» в 
районній газеті Зоря Надгориння опубліковано статтю: «Метод захисту 
потерпілих від домашнього насильства, який використовує система БПД»; 
19 квітня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади розміщено інформацію на тему: «Відновне правосуддя 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення». 
19 квітня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Ізяславської міської громади опубліковано статтю: «Відновне правосуддя 
– новий, сучасний підхід до реагування на протиправну поведінку та вчинення 
злочинів неповнолітніми». 
06 травня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 
«Оголошення про проведення онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх 
прав».  
06 травня на сайті Славутської 
міської ради у рубриці “Безоплатна 
правова допомога” розміщено 
інформацію про оспорювання 
батьківства та виключення з актового 
запису про народження дитини 
відомостей про батька дитини.  

06 травня на офіційному сайті 
Шепетівської районної державної 
адміністрації розміщено статтю під 
назвою “Права та обов'язки трудових 
мігрантів”, підготовлену 
працівниками місцевого центру. 
06 травня на офіційному сайті 
Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади в рубриці БПД 
розміщено інформацію на тему «Порядок призначення та виплати тимчасової 
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державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів». 
06 травня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Нові 
правила у роботі колекторів». 
07 травня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено статтю 
під назвою “Права та обов'язки трудових мігрантів”, підготовлену працівниками 
місцевого центру. 
07 травня на офіційній сторінці інтернет -газети “Хмельниччина -Північ” 
розміщено успішну практику місцевого центру під назвою “У Білогірській ТГ 
жінка судилась за “спадковий” пай”. 
07 травня на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено статтю під 
назвою “Права та обов'язки трудових мігрантів”, підготовлену працівниками 
місцевого центру. 
11 травня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна правова 
допомога” розміщено інформацію про успішну практику у справі щодо захисту 
честі і гідності особи. 
 11 травня на сайті Улашанівської ТГ у стрічці новин розміщено інформацію 
про успішну практику у справі щодо захисту честі і гідності особи. 
13 травня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю: «Відновне 
правосуддя - новий, сучасний підхід до реагування на протиправну поведінку та 
вчинення злочинів неповнолітніми». 

 
14 травня на офіційному 
сайті Грицівської громади 
розміщено інформацію про 
проведений працівниками 
місцевого центру 
правопросвітній захід з 
питань роз'яснення 
земельного законодавства. 
14 травня на сторінці у 
соціальній мережі Facebook 
Грицівської селищної ради 
розміщено інформацію про 

проведений працівниками місцевого центру правопросвітній захід з питань 
роз'яснення земельного законодавства. 
14 травня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Сахнівської територіальної громади опубліковано статтю: «Захист 
потерпілих від домашнього насильства, який використовує система БПД». 
14 травня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Ізяславської міської громади опубліковано статтю: «Обмежувальний 
припис стосовно кривдника». 19 травня на офіційній сторінці інтернет -газети 
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“Поділля Новини” розміщено правовий коментар працівника місцевого центру 
щодо дотримання правил самоізоляції у мешканців Нетішина. 
 20 травня в Славутській газеті “Пульс” випуск №21 опубліковано статтю на 
тему: “Як захиститися від наклепів”. 

21 травня на офіційному 
сайті Шепетівської районної 
державної адміністрації 
розміщено успішну практику 
місцевого центру. 
 26 травня на 
офіційному сайті 
Шепетівської районної ради 
розміщено статтю під назвою 
“Підсумки першого року дії 
Програми “Прискорення 
приватних інвестицій в 
сільське господарство”.  
 26 травня на 
офіційному сайті 
Шепетівської районної 
державної адміністрації 
розміщено статтю під назвою 
“Підсумки першого року дії 

Програми “Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство”. 
28 травня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
«Борги у спадок». 
01 червня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Борги у спадок» підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”. 
 03 червня на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено статтю під 
назвою “Програма “Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. 
Підсумки першого року дії”. 
 04 червня на офіційному сайті Шепетівської міської ради розміщено 
оголошення про конкурс відбору адвокатів. 
 07 червня  на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено  
оголошення про конкурс відбору адвокатів. 
08 червня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» на 
сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю: «Безоплатна 
правова допомоги – 10 років на захисті прав громадян». 
10 червня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» у 
газеті «Зоря Надгориння» опубліковано статтю: «Безоплатна правова допомоги 
– 10 років на захисті прав громадян». 
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11 червня у Білогірській районній газеті « Життя і слово»№ 45-46 розміщено 
публікацію «Королівство дитячих мрій». 

15 червня на офіційному 
сайті Білогірської селищної 
ради - об'єднаної 
територіальної громади 
Хмельницької області 
розміщено статтю на тему: 
«Позитивна практика 
житло» підготовлену 
працівником відділу 
“Білогірське бюро правової 
допомоги”. 
16 червня на офіційному 
сайті Полонської міської 
ради об’єднаної 
територіальної громади 
розміщено інформацію 
щодо проведення конкурсу з 
відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.  
16 червня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 
«Зарахування дитини до школи: чи має значення місце реєстрації дитини?». 
 16 червня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Права 
донорів в Україні». 
16 червня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Зміна 
цільового призначення земельної ділянки». 
16 червня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Курити 
на балконі: можна чи ні?». 
16 червня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Що 
треба знати про права дитини». 
 16 червня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Визнання особи такою, що втратила право користування  жилим приміщенням 
та зняття з реєстрації за місцем проживання» підготовлену працівником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 
17 червня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
«Оголошено XIII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги». 
 17 червня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Визнання особи такою, що втратила право користування  жилим приміщенням 
та зняття з реєстрації за місцем проживання» підготовлену працівником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 
17 червня в електронному аналітичному виданні «Юрист і закон» розміщено 
статтю, на тему : «Переведення приміщень із житлового фонду в нежитловий і 
навпаки». 
 
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 : 

20.04.2021 на сайті 
Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
розміщено успішну справу за 
участю адвоката та фахівця 
бюро правової допомоги на 
тему: “Оформити 
успадковану земельну 
ділянку жінка змогла майже 
через 20 років після смерті 
матері”. 
 
 
 
 

 
17.05.2021 на сайті 
Координаційного центру з 
надання правової 
допомоги розміщено 
успішну справу за участю 
адвоката на тему: 
“Роботодавець зник, а 
трудовий договір довелося 
розривати через суд”. 
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18.05.2021 на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги 
розміщено успішну справу за участю адвоката, з яким укладено договір 
місцевим центром на тему: “Довести родинні зв'язки зі спадкодавцем та 

продовжити термін 
прийняття спадщини 
допомогли клієнтці з 
Хмельниччини”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03.06.2021 на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги 
розміщено успішну справу за участю фахівця бюро правової допомоги на тему: 
“Сусідку-наклепницю суд зобов’язав компенсувати моральну шкоду”. 
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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:  
01 квітня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль за допомогою Google Meet 
провів нараду з працівниками Центру та бюро правової допомоги.  
Під час наради обговорено питання щодо: 
1. Підведення підсумків роботи за перший квартал  2021 року.   
2. Планування роботи місцевого центру та бюро правової допомоги на 2 
квартал 2021року. 
3. Проведення правопросвітництва та виїзного консультування з земельних 
правових питань в рамках проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство». 
4. Стан виконавської дисципліни. 
5. Щодо проведення інформаційних заходів щодо залучення волонтерів  у 
сфері надання безоплатної 
правової допомоги. 
6. Обговорення питань 
поточної діяльності центру.  
16 квітня заступниця 
директора Олена Шевчук взяла 
участь у нараді щодо реалізації 
проєкту "Волонтер БПД", а 
також з інших питань 
правопросвітницької 
діяльності.  
 23 квітня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль за допомогою Google Meet 

провів нараду з працівниками 
Центру та бюро правової 
допомоги щодо коректності 
визначення та внесення в КІАС  
працівниками місцевих центрів 
питань, з якими звертаються 
громадяни у сфері земельних 
правовідносин. Зокрема, 
директор звернув увагу на 
неприпустимість неналежного 
виконання працівниками 

центру покладених на них обов’язків, щодо внесення відомостей до 
реєстраційної картки звернення клієнта та правильного визначення категорії, 
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підкатегорії питання, з якими звертаються клієнти.  
26 квітня 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. Підбиття підсумків роботи центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Хмельницької області за І квартал 2021 року. 
2. Щодо реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство». 
3. Аналіз проведених Регіональним центром з надання БВПД у 
Хмельницькій області моніторингів діяльності місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (в тому числі відділів бюро правової 
допомоги). 
4. Аналіз  отриманих протягом І кварталу 2021 року звернень (скарг, заяв). 
5. Різне. 
27 квітня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 
заступниця 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». 
27 квітня заступник директора Шепетівського місцевого центру Олена Шевчук 
взяла участь у  презентації щорічної доповіді уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
29 квітня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль взяв участь у круглому столі 
на тему: «Розбудова стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах», організованому спільно 
Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги та 
Проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні 
кращого доступу до правосуддя». 
14 травня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 
заступниця директора Олена Шевчук взяли участь у нараді із керівництвом 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо 
реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» з приводу підвищення якості підготовки письмових консультацій 
працівниками місцевих центрів. Під час наради проналізовано негативні оцінки, 
які були виставлені експертами з оцінювання якості, та загальні зауваження  
експертів до матеріалів, які були предметом оцінювання. За результатами 
наради надано відповідні пропозиції.  
17 травня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль, 
заступниця 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» щодо 
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результатів аналізу надання письмових консультацій працівниками місцевих 
центрів БВПД. 
17 травня директор Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бузиль за допомогою Google Meet 
провів нараду з працівниками Центру та бюро правової допомоги.  
Під час наради обговорено питання щодо: 

1.  Виконання доручення Координаційного 
центру з надання правової допомоги від 
13.05.2021року № 001/04.4-08/862 щодо 
результатів аналізу надання письмових 
консультацій працівниками місцевих центрів 
БВПД; 
2. Розгляд питань поточної роботи бюро 
правової допомоги. 
 21 травня директор Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бузиль за допомогою Google Meet провів 
нараду з працівниками Центру та бюро 
правової допомоги.  

Під час наради обговорено питання щодо: 
1. Аналіз статистичних показників діяльності в 2021році, станом на 
19.05.2021року; 
2. Стан виконавської та трудової дисципліни. 
3. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 
07 червня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль взяв 
участь у робочій зустрічі із керівництвом Координаційного центру з надання 
правової допомоги щодо поєднання роботи у центрі з надання БВПД з 
депутатською діяльністю. 
15 червня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль та 
керівники структурних підрозділів взяли участь у нараді із керівництвом 
Координаційного центру з надання правової допомоги щодо реалізації проекту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» під 
час якої обговорено кращі практики  центрів з надання БВПД та інші питання 
реалізації заходів проекту у 
2021 році.  
17 червня директор 
Шепетівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Володимир Бузиль за 
допомогою Google Meet провів 
нараду з працівниками Центру 
та бюро правової допомоги.  



25 
 

Під час наради обговорено питання щодо: 
1.  Моніторинг якості надання письмових консультацій з питань земельного 
законодавства. 
2. Порядок організації роботи консультаційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги. 
3. Стан виконавської та трудової дисципліни. 
4. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 
   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:  
- «Вирішення житлових спорів»; 
- «Право постійного користування земельною ділянкою». 
- «Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при затоплені 
приміщення, усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням” 
- «Руйнівники земельних міфів»; 
- «Захист честі, гідності та ділової репутації»;  
- «Спадкування земельної ділянки/пая за законом»; 
- «Ринок землі: що потрібно знати» та інше.  
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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: 

06 квітня головна спеціалістка 
відділу «Нетішинське бюро 
правової допомоги» 
Владислава Маслій взяла 
участь у засіданні комісії з 
питання захисту прав дитини, 
де працівником відділу 
надавалися юридична 
консультація при вирішенні 
питань, що розглядалися 

комісією.  
09 квітня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  Юлія 
Дума провела робочу зустріч із головою Ізяславської міської громади 
Шепетівського району Сергієм Шлегелем з питань забезпечення захисту прав 
мешканців громади. 
16 квітня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  Юлія 
Дума провела робочу зустріч із головою Ізяславської територіально-первинної 
організації УТОС  Зоріною Людмилою Ростиславівною з питань захисту прав 
осіб з порушенням зору. 
16 квітня в.о. начальниця відділу Ірина Панасюк провела робочу зустріч з 
старшим інспектором сектору ювенальної превенції ВП Шепетівського РУП 
Русланом Сопронюком, в ході якої обговорено напрями спільної роботи у 
загальноосвітніх закладах міста та району та домовлено про подальшу 
співпрацю. 
19 квітня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги»  Юлія 
Дума провела робочу зустріч із директором Ізяславської центральної бібліотеки 
Іриною Кальніцькою за результатами якої підписано меморандум про 
співпрацю.  
20 квітня заступниця начальника відділу правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданні  комісії 
з питань захисту прав дитини Судилківської сільської ради. 
20 квітня в.о. начальниця відділу Ірина Панасюк провела робочу зустріч з 
старостою сіл Варварівка та Голики Василем Конченком, директором 
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Варварівської гімназії Любов'ю Мартинюк, вчителем правознавства Наталією 
Друзь, старшим інспектором ювенальної превенції ВП Шепетівського  РУП 
Русланом Сопронюком в ході якої обговорили питання надання безоплатної 
первинної та безоплатної вторинної правової допомоги жителям сіл  Варварівка 
та Голики, розкрито питання щодо попередження булінгу в освітньому 
середовищі, та домовлено про подальшу співпрацю. 
04 травня юристка Владислава Маслій взяла участь у засіданні комісії з 
питання захисту прав дитини, де працівником відділу надавалися юридичні 
консультації при вирішенні питань, що розглядалися комісією. 

12 травня начальниця відділу  
«Ізяславське бюро правової 
допомоги Юлія Дума взяла 
участь у засіданні 
Координаційної ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, 
запобігання насильству у сім’ї 
та протидії торгівлі людьми, 
при Ізяславській міській раді. 
13 травня начальниця відділу 
Юлія Дума та заступник 
начальника відділу  
«Ізяславське бюро правової 

допомоги» Євген Хмиз провели робочу зустріч із старостою Білогородського 
старостинського округу Ізяславської міської громади Шепетівського району 
Рудь Ольгою з питань захисту земельних прав мешканців громади. 
14 травня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з старостою Роговичівського 
старостинського округу Полонської міської 
ради об’єднаної територіальної громади 
Тамарою Голотою, в ході якої обговорено 
питання діяльності Полонського бюро 
правової допомоги, висвітлено основні 
показники роботи за 2020 рік, досягнуто 
домовленості щодо подальшої співпраці, 
надано інформаційні буклети.  
25 травня начальниця відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги”  Юлія Піхотинська 
провела робочу зустріч  з старостою  с. Мала 
Боровиця Білогірської селищної ради 
Анатолієм Момотюком, під час якої 
обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової 
допомоги громаді старостинського округу. 
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25 травня  заступниця начальника відділу правопросвітництва на надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік взяла участь у засіданні  комісії 
з питань захисту прав дитини Судилківської сільської ради. 
28 травня головна спеціалістка відділу Маслій Владислава провела робочу 
зустріч з директором Нетішинської міської філії Хмельницького ОЦЗ Мариною 
Цибульською, де обговорювалося питання подальшої співпраці між 
Нетішинським бюро правової допомоги та Центром зайнятості. 
02 червня заступник начальника відділу  
«Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз провів робочу зустріч із 
старостою М’якотівського старостинського 
округу Плужненської сільської громади 
Шепетівського району Людмилою Шулдик з 
питань захисту земельних прав мешканців 
громади. 
04 червня начальниця відділу Юлія Дума 
провела робочу зустріч із старостою 
Новосільського старостинського округу 
Сахновецької сільської громади 
Шепетівського району Надією Іванчук з 
питань захисту земельних прав мешканців 
громади.  
04 червня в.о. начальниця відділу Ірина 
Панасюк провела робочу зустріч  з головою Крупецької ТГ Валерієм 
Михалюком, в ході якої обговорено проблемні питання жителів ТГ, питання 
надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги 
жителям громади, та домовлено про подальшу співпрацю.  
04 червня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
заступником начальника  Шепетівського міськрайонного відділу філії 
Державного управління “Центр пробації” Андрієм Литвином, під час якої 
обговорили питання співпраці 
щодо надання безоплатної 
правової допомоги особам, які 
перебувають на обліку.  
07 червня юрист «Ізяславського 
бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз провів робочу зустріч із 
начальником Ізяславського 
районного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області Андрієм 
Булаєвським з питань співпраці у 
захисті прав громадян, що 
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перебувають на обліку. 
09 червня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  Юлія 
Піхотинська  провела робочу зустріч  з старостою  с. Мокроволя Білогірської 
селищної ради Тетяною Лісняк, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги громаді старостинського 
округу. 
10 червня юристка Владислава Маслій взяла участь у позачерговому засіданні 
Нетішинської комісії з питання захисту прав дитини, де працівником відділу 
надавалися юридична консультація при вирішенні питання, щодо доцільності 
відібрання малолітніх дітей у батьків. 
16 червня Владислава Маслій взяла участь у засіданні Нетішинської 
координаційної ради з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім`ї та протидії торгівлі людьми, де 
доповідала про проведення дієвих інформаційно-просвітницьких заходів, що 
спрямовані на зростання правової культури молоді щодо гендерної рівності. 
16 червня заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік провела робочу зустріч з 
директором  Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості Олександром Ребекевшею, під час якої обговорили питання 
співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які 
перебувають на обліку.  
  
[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 другого 
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: 
05 квітня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії державної 
установи “Центр пробації” у Хмельницькій області. 
05 квітня 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 1 особі. 
05 квітня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлією 
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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 2 громадянам. 
06 квітня 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 правову допомогу 2 
громадянам. 
06 квітня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Славутської міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. 
12 квітня 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 2 громадянам. 
13 квітня 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 1 особі.  
14 квітня 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 6 громадянам. 
15 квітня юристка «Ізяславського 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 3 громадянам. 
20 квітня в.о. начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк провела виїзний прийом громадян в село Варварівка 
Славутської ТГ Шепетівського району, під час якого надано первинну правову 
допомогу шести особам 
. 
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06 травня 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. 
11 травня 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. 
11 травня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела прийом громадян в дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Славутської міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. 
11 травня 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. 
12 травня 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 двом 
громадянам. 
12 травня 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.  
12 травня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Євген Бондар провів виїзний прийом громадян у 
смт. Гриців, під час якого надано правову допомогу семи громадянам. 
 
13 травня начальниця відділу та заступник начальника відділу «Ізяславське 
бюро правової допомоги» Юлія Дума та Євген Хмиз здійснили виїзне 
консультування у с. Білогородка Ізяславської міської громади Шепетівського 
району, під час якого були надані  консультації  чотирьом громадянам.  
14 травня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в с.Роговичі Полонської 
міської ради об’єднаної територіальної громади, під час якого надано 
безоплатну первину правову допомогу трьом особам. 
17 травня 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. 
21 травня начальницею відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлією 
Піхотинською проведено прийом громадян у консультаційному  пункті доступу 



32 
 

до безоплатної правової допомоги у Білогірському будинку-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів , під час якого надано 
 первинну правову допомогу 2 громадянам. 
25 травня  Юлією Піхотинською 
проведено прийом громадян у 
консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги у с. Мала 
Боровиця  Білогірської селищної ради, під 
час якого  надано правову допомогу 4 
громадянам.  
31 травня юристка відділу “Нетішинське 
бюро правової допомоги” Владиславою 
Маслій провела прийом громадян у 
консультаційному пункті, створеному на базі Нетішинської міської філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано консультації 
4 громадянам. 
01 червня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   Юлією 
Піхотинською проведено прийом громадян в консультаційному  пункті доступу 
до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Білогірської районної 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого надано правову 

допомогу 2 громадянам. 
01 червня в.о. начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела прийом громадян в 
консультаційному пункті для консультування, 
створеному на базі Славутської 
міськрайонної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості де надано 
консультацію 3 особам. 
02 червня заступник начальника відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз взяв участь у роботі виїзного 

консультаційного пункту у с. М’якоти Плужненської сільської громади 
Шепетівського району, під час якого були надані  консультації  5 громадянам. 
04 червня заступницею начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом громадян в 
консультаційному пункті, створеному на базі  Шепетівського міськрайонного 
відділу філії Державного управління “Центр пробації”. 
04 червня в.о. начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела виїзний прийом громадян в Крупецькій ТГ Шепетівського 
району, під час якого надано первинну правову допомогу 8 особам.  
04 червня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 
Дума взяла участь у роботі виїзного консультаційного пункту у с. Нове Село 
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Сахновецької сільської громади Шепетівського району, під час якого були 
надані  консультації  5 громадянам. 
04 червня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Юлія 
Дума взяла участь у роботі виїзного консультаційного пункту у Ліщанському 
будинку-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів. 
07 червня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз здійснив прийом громадян в 
консультаційному пункті, створеному на 
базі Ізяславського районного сектору 
філії Державної установи «Центр 
пробації» у Хмельницькій області. 
07 червня начальницею відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлією Піхотинською проведено прийом 
громадян в консультаційному  пункті 
доступу до безоплатної правової 
допомоги, створеному на базі 
Білогірського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під час якого 
надано правову допомогу 1 громадянину. 
08 червня начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Святославом Футієм проведено прийом громадян в 
консультаційному пункті, створеному на базі Шепетівської виправної колонії 
№98, під час якого надано правову допомогу одній особі. 
09 червня  начальницею відділу  “Білогірське бюро правової допомоги” Юлією 
Піхотинською проведено прийом громадян у консультаційному  пункті доступу 
до безоплатної правової допомоги у  с. Мокроволя  Білогірської селищної ради, 
під час якого надано правову допомогу 7 громадянам. 
09 червня юристка відділу  «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 
Гонтарук здійснила прийом громадян в консультаційному пункті, створеному на 
базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 
під час якого надано консультації 1 громадянину. 
10 червня заступник начальника відділу  «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Євген Хмиз здійснив прийом громадян в консультаційному пункті, 
створеному на базі Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під 
час якого надано консультації 2 громадянам. 
14 червня заступник начальника відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Євген Хмиз  здійснив прийом громадян в консультаційному пункті, створеному 
на базі Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час якого 
надано консультації 2 громадянам. 
15 червня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела прийом громадян в консультаційному пункті, створеному 
на базі Полонської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 
під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 квітня  по 30 червня 2021 року місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, зареєстровано 1548 звернень клієнтів, що на 838 осіб більше ніж 
за аналогічний період минулого року (710 звернень) та на 77 звернень менше 
ніж за минулий квартал. Для 1405 громадян надано первинну правову допомогу, 
а 143 громадяни подали звернення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, що більше на 60 осіб, ніж за ІІ квартал 2020 року та на 11 осіб  
більше ніж за минулий квартал. 
В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД прийнято 139 
рішень про надання БВПД, що на 66 рішень більше ніж за минулий квартал. На 
виконання зазначених рішень видано 56 доручень адвокатам та 86 наказів про 
уповноваження працівника для оформлення процесуальних документів та 
представництва інтересів клієнтів у суді. По 5 письмовим зверненням  у наданні 
БВПД відмовлено. 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

№ з/п Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова-них 

звернень 

Кількість наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перена-

правлень до 
інших провай-

дерів БПД 
1 Відділ 

правопросвітництва 
та надання БВПД 

366 300 66 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

212 199 13 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

385 345 40 0 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

160 155 5 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

204 193 11 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

221 213 8 0 

  
Разом по МЦ 

 
 

1548 1405 143 0 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 
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період: 
● здійснено 16 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17 

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 122 особи, в тому числі 76 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 46 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

● надано методичну допомогу 4 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 149 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 63 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 62  інформаційний  матеріал з питань надання БВПД. 
● надано 14 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 
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 

право-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до електрон-
них сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

16/76 17/46 4 63 14 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

3/18 3/9 3 11 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

5/14 3/22 0 12 4 

4 Відділ 
«Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

1/4 3/6 0 6 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

3/16 2/4 0 7 10 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

2/14 3/1 0 11 0 

 


