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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 третього кварталу 2021 року 
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було проведено правопросвітницькі заходи у навчальних 
загальноосвітніх закладах, зокрема:  

01 вересня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги»  
Юлія Піхотинська взяла участь у семінарі-
зустрічі організованим Білогірської 
районної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості з учнями 9-А класу, де 
виступила перед присутніми з темою: “Твоє 
право. Запобігання та протидія булінгу в 
навчальних закладах”. 

 
08 вересня заступниця начальника 

відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела навчальні семінари з 
учнями 6-9 класів Шепетівської ЗОШ №2 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.  
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08 вересня начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлія Піхотинська провела тематичний 
урок з учнями 4-А класу Білогірського 
опорного закладу загальної середньої 
освіти ім. І.О.Ткачука на тему:  
“Запобігання та протидія булінгу в 
навчальних закладах”. 

22 вересня в.о. начальника 
відділу “Полонське бюро правової 

допомоги” Оксана Рибак провела семінар з учнями Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
2 Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади на тему 
«Запобігання та протидія булінгу».   

 

02 вересня заступниця начальника 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатно правової допомоги Юлія Школьнік 
провела інформаційний семінар для студентів 
Шепетівського коледжу ПДАТУ на теми: 
“Запобігання та протидія булінгу в навчальних 
закладах” 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 булінгу. Також, присутніх 
поінформовано щодо законодавства України 
про права дітей, розкрито основні положення 
Конвенції про права дитини.  

  07 вересня заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний 
семінар для студентів Шепетівського медичного 
коледжу на тему: “Запобігання  та протидія булінгу в 
навчальних закладах”, під час якого розповіла 
аудиторії про види відповідальності за вчинення 
булінгу, щодо обов'язків неповнолітніх та про 
діяльність відповідних організацій, які надають 
допомогу.  

17 вересня в.о. начальника відділу “Полонське 
бюро правової допомоги” Оксана Рибак провела 
семінар для учнів Державного навчального закладу 

“Полонський агропромисловий центр професійної освіти” на тему: 
“Запобігання та протидія булінгу”. 
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22 вересня юристкою відділу 
«Славутське бюро правової допомоги» 
Світланою Рішко  було проведено лекцію 
для учнів 7-8 класів на тему: «Протидія 
булінгу в дитячому  середовищі». 

30 вересня заступник начальника 
відділу Эвген Хмиз провів лекцію для учнів 
9 класів Ізяславського навчально-виховний 
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№5 ім. О.П.Онищука, гімназія" Ізяславської 
міської ради Хмельницької області.: «Запобігання та протидія торгівлі людьми». 
 

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 . 

06 липня 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 "Права та гарантії 
прав захисту викривачів корупції". 

08 липня 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: “Право на безоплатну правову допомогу”, 
“Зміни у прожитковому мінімумі на дітей”. 

08 липня юристка Юлія Школьнік провела 
інформаційний семінар на тему “Сімейні 
правовідносини” для осіб, які перебувають на обліку 
в Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. 

15 липня 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 тему: “Нелегальна міграція-як ризик стати 
жертвою торгівлі людьми”. 

16 липня в.о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
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Оксана Рибак провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Полонській 
районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості, на тему «Права та 
гарантії прав захисту викривачів корупції». 

19 липня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук провела лекцію для осіб, які перебувають на обліку в 
Ізяславському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області на тему: «Права і обов’язки ув’язнених та засуджених 
осіб». 

27 липня юристка «Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук 
провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Ізяславській районній 
філії Хмельницького обласного центру зайнятості на тему: «Захист прав і 
свобод людини і громадянина». 

28 липня юристка відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Ганна Сивопляс провела інформаційний семінар на тему : 
“Юридичні гарантії трудових прав жінок” для осіб, які перебувають на обліку в 
Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру зайнятості.  

29 липня 2021 року головна спеціалістка відділу “Нетішинське бюро 
правової допомоги” Владислава Маслій провела лекцію на тему: “Протидія та 
запобігання торгівлі людьми” для осіб, що перебувають на обліку в 
Нетішинському ЦЗ. Присутнім роз`яснено юридичні аспекти торгівлі людьми та 
акцентована увага на те, на що необхідно звертати увагу при підписані 
трудового договору. 
 30 липня 2021 юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій взяла участь у акції “Людина не товар”, що проводилася 
спільно із працівниками Нетішинського ЦЗ та управління соціального захисту.  

03 серпня начальник  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: "Захист прав  ромської національної меншини в Україні". 

05 серпня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк у приміщенні Славутської філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості, в межах відкритої школи онлайн провела онлайн-семінар для 
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осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості на теми: “Право на 
безоплатну правову допомогу”, “Права та гарантії зайнятості молоді”. 

09 серпня головна спеціалістка відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ганна Сивопляс провела інформаційний семінар 
на тему : “Легальне працевлаштування молоді в Україні” для осіб, які 
перебувають на обліку в Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості. 

12 серпня 2021 року юристка відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Владислава Маслій провела лекцію для безробітніх, що перебувають 
на обліку в Нетішинському центрі зайнятості на тему: “Як правильно 
зареєструвати ФОП”, де розповіла покрокову інструкцію з реєстрації ФОП та як 
правильно обрати систему оподаткування. 

17 серпня в.о. начальника 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 : 
«Легальне працевлаштування молоді в Україні». 

18 серпня головний спеціаліст 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: “Захист прав і свобод людини і громадянина”. 

20 серпня 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: 
“Право на безоплатну правову 
допомогу”, “Легальне 
працевлаштування за кордоном або як 
не стати жертвою торгівлі людьми”. 
Також присутнім були роздані 
інформаційні буклети.  

20 серпня головна спеціалістка 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: “Захист прав і свобод людини і громадянина”. 

07 вересня в.о. начальника 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 осіб при проведенні профілактичних щеплень”. 

07 вересня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”   
Юлія Піхотинська провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Білогірській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості на 
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тему: "Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень". 
09 вересня головна спеціалістка 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: “Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень”. 

15 вересня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела лекцію для осіб, які перебувають на обліку в 
Нетішинському центрі зайнятості на тему: “Як правильно зареєструвати ФОП”, 
під час якої розповіла порядок реєстрації ФОП та як правильно обрати систему 
оподаткування. 

16 вересня головна спеціалістка відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Світлана Рішко, у приміщенні Славутської 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості на 
теми: “Право на безоплатну правову 
допомогу” та “Як не стати жертвою онлайн-
кредитів”. 
  
 
 
 

17 вересня заступниця начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Школьнік провела 
інформаційний семінар на тему: 
“Порядок спадкування та 
приватизації нерухомого майна” 
для осіб, які перебувають на 
обліку в Шепетівській 

міськрайонній філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості.  

 
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: 
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15 липня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  та проживаючих 
Білогірського будинку-інтернат для  громадян похилого віку та інвалідів  на 
тему «Права та гарантії прав захисту викривачів корупції».  

18 серпня в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела семінар для працівників та підопічних осіб Полонського 
будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів на тему: 
“Підвищення пенсій у 2021 році”. 

01 вересня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела лекцію для мешканців Старокривинського 
будинку-інтернату на тему: “Пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю”. 

 
З метою роз’яснення змісту ключових 

реформ у сфері соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в 
трудових колективах та територіальних 
громадах працівниками Шепетівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було проведено  
6 планових та  інші заходи, які працівниками 
були виконанні позапланово: 

  
15 липня головна спеціалістка відділу 

«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя Гонтарук провела семінар для 
трудового колективу Ізяславського Відділу обслуговування громадян № 7 
(сервісний центр) ПФУ у Хмельницькій області на тему: «Права та гарантії 
прав захисту викривачів корупції».  

16 липня 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: «Права 
та гарантії прав захисту викривачів 
корупції»;  
 16 липня заступниця начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія Школьнік провела інформаційний семінар 
на тему: “Земельна реформа в Україні. Що змінилося з липня 2021 року” для 
жителів с. Мокіївці. 

23 липня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар з представниками Понінківської селищної ради 
ОТГ Полонського району на тему :«Права та гарантії прав захисту викривачів 
корупції». 
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23 липня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела інформаційний семінар з представниками трудового 
колективу комунального унітарного підприємства Понінківської селищної ради 
з питань земельної реформи, проінформовано присутніх про порядок надання 
безоплатної правової допомоги, доступ та зміст такої допомоги. Також надано 
інформаційний матеріал та буклети. 

23 липня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела вуличне інформування громадян в смт.Понінка 
Шепетівського району щодо діяльності відділу «Полонське бюро правової 
допомоги», зокрема, було проінформовано про послуги, які надає бюро 
правової допомоги, порядок їх отримання, поширено інформаційний матеріал 
та буклети. 

26 липня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар з громадою с. Семенів  Білогірської 
селищної ради на тему :«Знати і захищати свої права".  

28 липня в.о. начальниця відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела семінар для 
працівників відділу № 3 управління 
соціального захисту населення 
Шепетівської районної державної 
адміністрації на тему : «Аліменти та 
додаткові витрати на утримання дітей». 

28 липня юристка відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Зоя 
Гонтарук провела семінар для працівників 
старостинського округу та мешканців села 
Лютарка Ізяславської міської громади 

Шепетівського району на тему: «Захист 
прав і свобод людини і громадянина».  

29 липня начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк у приміщені Волицької 
сільської ради  провела лекцію для 
мешканців села Волиця в рамках проєкту 
“Реалізація Програми “Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство” на тему: “Земельна 

реформа”, “Права та обов'язки землекористувачів”.Також присутнім були 
роздані інформаційні буклети.  

05 серпня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела семінар для працівників  та читачів Білогірської 
районної централізованої бібліотечної системи на тему: «Нове в законодавстві 
щодо соціального захисту, освіти, охорони здоров'я та пенсійного 
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забезпечення».  
05 серпня головна спеціалістка відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ганна Сивопляс провела інформаційний семінар 
для осіб, ромської національності на тему: “Захист прав ромської національної 
меншини в Україні”. 

12 серпня начальниця відділу «Білогірське бюро правової допомоги» 
Юлія Піхотинська провела зустріч з представниками Білогірського 
відокремленого підрозділу ГО «Спілка учасників АТО Хмельниччини». 
Присутніх проінформовано про безоплатну правову допомогу, хто має право на 
отримання такої допомоги. 

20 серпня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела інформаційний семінар для мешканців Новоселицького 
старостинського округу Полонської міської територіальної громади, щодо 
реалізації проекту “Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство”. В ході семінару присутніх 
проінформовано про впровадження в дію 
земельної реформи, зміни законодавства в 
сфері земельних відносин, надано 
інформаційні плакати та буклети.  

26 серпня заступниця начальник 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Школьнік провела інформаційний семінар 
на тему: “Порядок доступу до БПД 
жителям громади” для трудового 
колективу Судилківської територіальної 

громади. 
 27 серпня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк у приміщені Лисичанської сільської ради провела лекцію для 
мешканців села Лисиче на тему: “Як отримати правову допомогу”. 

30 серпня начальник відділу “Білогірське бюро правової допомоги” Юлія 
Піхотинська провела семінар для жителів с. Гулівці  Білогірської селищної ради 

на тему: “Безоплатна  правова допомога: знати 
та захищати свої права".  

31 серпня 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: “Позбавлення батьківських прав: 
підстави та наслідки”. 

31 серпня головний спеціаліст відділу 
“Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела лекцію для жителів 
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с. Старий Кривин в рамках проекту “Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство”, під час якого розповіла про актуальні питання 
земельної реформи та про відкриття ринку землі. 
 01 вересня головна спеціалістка відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Владислава Маслій провела лекцію для працівників 
Старокривинського будинку-інтернату про актуальні зміни в трудовому 
законодавстві. 

09 вересня начальниця відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Юлія Дума провела семінар з мешканцями та працівниками трудового 
колективу Білівського старостинського округу Ізяславської міської громади на 
тему: “Як захистити дитину від кіднепінгу”. 

09 вересня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела семінар для працівників управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету Славутської міської ради на теми: 
“Право на безоплатну правову допомогу” та “Порядок зняття з реєстрації 
особи”. 

15 вересня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак  провела інформаційний семінар для працівників Полонської 
міської ради територіальної громади на тему: “Порядок спадкування та 
приватизація нерухомого майна”. 17 вересня Оксана Рибак провела семінар для 
педагогічних працівників Державного навчального закладу “Полонський 
агропромисловий центр професійної освіти” на тему: “Укладання та внесення 
змін до договору оренди землі”.  

Також 17 вересня Оксана Рибак взяла участь в виїзному інформаційно-
просвітницькому заході “Успішна молодь – успішна громада”, який відбувся в 
приміщенні державного навчального закладу “Полонський агропромисловий 
центр професійної освіти”.  
 

 

[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 

 

06 вересня начальниця відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська в приміщенні 
Білогірського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області провела семінар-
бесіду на тему: “Протидія та захист від 
домашнього насильства”, з особами які 
перебувають на обліку.   
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06 вересня в.о. начальниця відділу 
“Полонське бюро правової допомоги” Оксана 
Рибак провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Полонському 
районному секторі філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області на 
тему: “Запобігання та протидія домашньому 
насильству”. 

06 вересня заступник начальника відділу 
“Ізяславське бюро правової допомоги” Євген 
Хмиз провів лекцію для осіб, які перебувають 
на обліку в Ізяславському районному секторі 
філії ДУ “Центр пробації” у Хмельницькій 
області на тему: “Запобігання та протидія 
домашньому насильству”. 

02 серпня начальниця відділу 
«Білогірське бюро правової допомоги»  Юлія 
Піхотинська в Білогірському районному секторі філії Державної установи 
“Центр пробації” у Хмельницькій області провела  семінар-бесіду «Протидія та 
захист від домашнього насильства».   
 29 липня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Євген Бондар провів інформаційний 
семінар, для працівників Шепетівського міськрайонного відділу філії ДУ 
“Центр пробації”, під час якого розповів про порядок доступу потерпілих та 
обвинувачених до безоплатної правової допомоги.  
 

[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 ІІІ 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, 
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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: 

 06 липня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 
статтю під назвою “Борги у спадок”. 

06 липня на офіційному сайті Шепетівської районної державної 
адміністрації розміщено успішну практику місцевого центру під назвою 
“Захист честі і гідності”. 

08 липня на офіційному сайті Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
«Збільшення прожиткового мінімуму з 01.07.2021» підготовлену працівником 
відділу “Білогірське бюро правової допомоги”.  

08 липня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:    
«Збільшення прожиткового мінімуму з 01.07.2021» підготовлену працівником 
відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 

13 липня на сайті Крупецької сільської ради у розділі “Події” була 
розміщена інформація про зміни у прожитковому мінімумі на дітей. 

13 липня на сайті Крупецької сільської ради у розділі “Події” була 
розміщена публікація на тему: “Як діяти якщо колектори вимагають сплатити 
борг якого не існує?” 

14 липня на сайті Улашанівської 
сільської ради у стрічці новин була 
розміщена публікація про зміни у 
прожитковому мінімумі на дітей. 

14 липня на сайті Улашанівської 
сільської ради у стрічці новин була 
розміщена публікація на тему: “Як діяти, 
якщо колектори вимагають сплатити борг 
якого не існує?”.  

15 липня в газеті “Трудівник 
Полісся” випуск №29 було опубліковано 
статтю на тему: “Як захиститися від наклепів”. 

 16 липня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 
«Обов’язок батьків брати участь у додаткових витратах на дитину». 

 16 липня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему 
«Особливості виїзду дитини за кордон». 

16 липня на офіційному сайті Полонської міської ради об’єднаної 
територіальної громади в рубриці БПД розміщено інформацію на тему «Про 
заборгованість зі сплати аліментів, пеню та кримінальну відповідальність». 
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20 липня на  на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 
правова допомога” була розміщена публікація на тему: “Як діяти якщо 
колектори вимагають сплатити борг якого не існує?”. 

20 липня на  на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 
правова допомога” була розміщена публікація 
на тему: “Зміни в прожитковому мінімумі на 
дітей!”. 

20 липня на сайті Берездівської 
сільської ради у стрічці новин була розміщена 
публікація на тему: “Як діяти якщо колектори 
вимагають сплатити борг якого не існує?”. 

22 липня на офіційному сайті 
Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької області 
розміщено статтю на тему:    «Якщо втрачено 
документи про розмір заробітної плати 
необхідних при призначенні пенсії» 
підготовлену працівником відділу “Білогірське 

бюро правової допомоги”.  
22 липня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 

в газеті Зоря Надгориння опубліковано статтю «Успішна справа». 
26 липня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 

територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
«Арешт банківських рахунків боржників» підготовлену працівником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 

09 серпня головна спеціалістка відділу “Нетішинське бюро правової 
допомоги” Владислава Маслій  підготувавала інтерв`ю для телерадіокомпанії 
“ЛОТЕЛ СКТБ” в якому проінформувала про порядок доступу до безоплатної 
правової допомоги, про актуальні питання з якими жителі міста звертаються до 
бюро та коло осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

10 серпня на офіційному сайті 
Ямпільської  селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької 
області розміщено статтю на тему: «Якщо 
втрачено документи про розмір заробітної 
плати необхідних при призначенні пенсії» 
підготовлену працівником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”.  

12 серпня на офіційному сайті 
Білогірської селищної ради - об'єднаної 
територіальної громади Хмельницької 
області розміщено статтю на тему: «Якщо 
втрачено документи про розмір заробітної 
плати необхідних при призначенні пенсії» 
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підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
12 серпня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 

правова допомога” була розміщена публікація на тему: “Як діяти якщо вас 
покусала собака?”.  

12 серпня на сайті Крупецької сільської ради у стрічці новин була 
розміщена публікація на тему: “Як діяти якщо вас покусала собака?”. 

12 серпня  телерадіокомпанією “ЛОТЕЛ СКТБ” транслювався коментар, 
наданий юристкою відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владиславою Маслій щодо актуальних зміни до законодавства про заборону 
жорстокого поводження з тваринами. 

13 серпня в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці 
Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості 
розміщено інформацію про проведений працівниками місцевого центру 
інформаційний семінар на тему: “Легальне працевлаштування молоді в 
Україні”. 

13 серпня в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці  
Хмельницької обласної служби зайнятості розміщено інформацію про 
проведений працівниками місцевого центру інформаційний семінар на тему: 
“Легальне працевлаштування молоді в Україні”. 

16 серпня на офіційному сайті Шепетівської районної ради розміщено 
статтю під назвою “Якщо втрачено документи про розмір заробітної плати 
необхідних при призначенні пенсії ”, підготовлена працівниками місцевого 
центру. 

16 серпня за матеріалами відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
на сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю: «Легальне 
працевлаштування молоді в Україні». 

16 серпня за матеріалами відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» на сайті 
Плужненської територіальної громади 
опубліковано статтю: «Захист свобод людини і 
громадянина». 

18 серпня на офіційному сайті Полонської 
міської ради територіальної громади в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” розміщено 
інформацію на тему: “Легальне працевлаштування 
молоді в Україні”. 

18 серпня на офіційному сайті Полонської 
міської ради територіальної громади в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” розміщено 
інформацію на тему: “Визнання виконавчого 
напису нотаріуса таким, що не підлягає 
виконанню”. 

25 серпня на офіційному сайті Полонської 
міської ради територіальної громади в рубриці 
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“Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію на тему: “Як захистити 
права і свободи людини і громадянина”. 

02 вересня за матеріалами відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
на сайті Сахновецької територіальної громади опубліковано статтю на тему: 
“Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах”. 
 02 вересня на офіційному сайті Білогірської селищної ради -  
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему:  
“Бюро правової допомоги: п’ять років поруч з людьми та для людей”, 
підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 

02 вересня за матеріалами відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
на сайті Плужненської територіальної громади опубліковано статтю: 
“Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах”. 

02 вересня в газеті “Подільські вісті” опубліковано коментар головного 
спеціаліста відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Євгена Бондаря про правомірність дій Державної податкової служби. 
 02 вересня на офіційному сайті Ямпільської  селищної ради -  
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
“Бюро правової допомоги: п’ять років поруч з людьми та для людей”, 
підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової допомоги”. 
 06 вересня на офіційному сайті Шепетівської районної ради 
опубліковано успішну практику місцевого центру під назвою “Як захистити 
своє право за відшкодування шкоди потерпілому після винесення вироку”.  
 08 вересня на сайті Славутської міської ради у рубриці “Безоплатна 
правова допомога” було розміщено інформацію про пільги та виплати грошової 
допомоги учасникам АТО.  
 08 вересня на сайті 
Улашанівської сільської ради 
було розміщено інформацію про 
пільги та виплати грошової 
допомоги учасникам АТО. 
 08 вересня на сайті 
Улашанівської сільської ради 
було розміщено інформацію про 
підстави та порядок позбавлення 
батьківських прав. 

09  вересня на офіційному 
сайті Полонської міської ради  
територіальної громади в рубриці 
“Безоплатна правова допомога” 
розміщено інформацію на тему: 
“Домашнє насильство. 
Законодавчі новації”. 
 09 вересня на офіційному 
сайті Ямпільської селищної ради - територіальної громади Хмельницької 
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області розміщено статтю на тему: “Прийнято Закон, який врегулює 
одночасний перехід прав на земельну ділянку та розташоване на ній нерухоме 
майно”, підготовлену працівником відділу “Білогірське бюро правової 
допомоги”.  

09 вересня на офіційному сайті Полонської міської ради  територіальної 
громади в рубриці “Безоплатна правова допомога” розміщено інформацію на 
тему: “Про земельний податок: ставки, пільги, строки сплати”.  
 09 вересня на офіційному сайті Білогірської селищної ради -  
територіальної громади Хмельницької області розміщено статтю на тему: 
“Прийнято Закон, який врегулює одночасний перехід прав на земельну ділянку 
та розташоване на ній нерухоме майно”, підготовлену працівником відділу 
“Білогірське бюро правової допомоги”. 
 09 вересня на сайті Крупецької сільської ради було розміщено 
інформацію про підстави та порядок позбавлення батьківських прав. 
 09 вересня на сайті Крупецької сільської ради було розміщено 
інформацію про пільги та виплати грошової допомоги учасникам АТО. 
 09 вересня на сайті Ганнопільської сільської ради у стрічці новин було 
розміщено інформацію про підстави та порядок позбавлення батьківських прав. 
 09 вересня на сайті Ганнопільської сільської ради у стрічці новин було 
розміщено інформацію про пільги та виплати грошової допомоги учасникам 
АТО. 
 09 вересня в газеті “Пульс” була опублікована стаття на тему: 
“Позбавлення батьківських прав”, яку підготували працівники бюро. 

16 вересня на офіційному сайті Полонської міської ради  територіальної 
громади розміщено інформацію про засідання Координаційної ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка відбулась 15.09.2021 
року, за участю в.о. начальника відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксани Рибак. 
 

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 : 

23 вересня 
на сайті 
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Координаційного центру з надання правової допомоги розміщено успішну 
справу за участю адвоката на тему « Пай у спадок: коли загублений сертифікат 
на право власності виявився з помилкою». 
 

16 липня на 
сайті 
Координаційного 
центру з надання 
правової допомоги 
розміщено успішну 
справу за участю 
адвоката  на тему 
«Що робити, коли 
з’ясувалося, що 
земельна ділянка 
має двох 
господарів». 
 

26 серпня  на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги 
розміщено успішну справу за участю адвоката та фахівця бюро правової 
допомоги на тему  «Відшкодування моральної шкоди домоглися через два роки 
після оголошення вироку». 
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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:  
 02 липня 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. Моніторинг якості надання письмових консультацій з питань 

земельного законодавства. 
2. Завантаження  досьє наданої безоплатної вторинної правової допомоги 

за категоріями «Земельне право» та «Житлове право» за завершеними 
наказами 2021року. 

3. Стан виконавської та трудової дисципліни. 
4. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 
06 липня директор Шепетівського місцевого центру Володимир Бузиль 

та керівники структурних підрозділів взяли участь у робочій нараді із 
керівництвом Координаційного центру з надання правової допомоги з 
організаційних питань.  Під час наради розглянуто наступні питання. 

1. Щодо організації роботи з даними клієнта:  внесення даних до 
КІАС/РКК, отримання згоди на оброблення персональних даних. 

2.  Проблемні питання, які виникають в роботі з даними клієнта. 
3. Інше. 

14 липня директор Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бузиль провів нараду з 
працівниками Центру та бюро правової допомоги нарада щодо підсумків 
роботи центру та бюро правової допомоги за перше півріччя 2021 року та 
основних завдань на друге півріччя 2021 року. У нараді взяли участь в.о 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ольга Чорна та заступниця начальника відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Руслана Матущак.  
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Під час наради розглянуто наступні питання: 

1. Підведення підсумків роботи за перше півріччя 2021 року та 
основні завдання на друге півріччя 2021року . 

2. Моніторинг якості надання письмових консультацій з питань 
земельного законодавства. 

3. Стан виконавської дисципліни та обговорення питань поточної 
діяльності центру. 

У цей же день було проведено навчальний семінар на теми: 
1. Підготовка письмових земельних консультацій  в рамках проекту         

«Програма прискорення 
приватних інвестицій у 
сільське господарство». 

2. Порядок 
внесення відомостей 
працівниками до 
спеціального програмного 
забезпечення «Комплексна 
інформаційно-аналітична 
система». 

3. Формування 
досьє клієнтів, відповідно 
до Порядку надання безоплатної правової допомоги працівниками місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого 
наказом Координаційного центру з надання правової допомоги №2 від 
28.01.2019 року. 

4. Порядок організації та проведення правопросвітницьких заходів/ 
виїзних консультувань( офлайн, онлайн) працівниками центру та звітування про 
проведену роботу. 

5. Організація роботи з волонтерами.  
Типові недоліки в роботі бюро правової допомоги та заходи щодо їх 

усунення. 29 липня 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. Порядок формування досьє у відповідності до Порядку надання 

безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого 
наказом Координаційного центру з надання правової допомоги №2 від 
28 січня 2019 року. 

2. Моніторинг якості надання письмових консультацій з питань 
земельного законодавства. 

3. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 
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10 серпня в.о директора Шепетівського місцевого центру Олена Шевчук 
та в.о. начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  
Наталя Зінчук взяли участь у робочій нараді із керівництвом Координаційного 
центру з надання правової допомоги з фінансових питань.  Під час наради 
розглянуто наступні питання. 

1) оплата послуг адвокатів (бюджетна програма КПКВК 3603030): стан 
виконання кошторису, стан кредиторської заборгованості перед адвокатами і 
залишків відкритих асигнувань; обговорення можливих шляхів 
спрощення/покращення процесу опрацювання актів надання БВПД (від 
моменту прийняття до оплати); 

2) стан виконання 
кошторису за бюджетною 
програмою КПКВК 3603020: 
виконання кошторису за 
напрямом ППІуСГ, стан 
кредиторської заборгованості і 
залишків відкритих асигнувань, 
здійснення закупівель товарів та 
послуг; 

3) стан використання ФОП 
регіональними центрами з 

надання БВПД (з урахуванням змін фактичної чисельності персоналу); 
4) проект бюджету на 2022 рік, граничні показники, доведені головним 

розпорядником, стратегія БПД і план її реалізації на 2021-2022 роки. 
 

10 серпня в.о директора Шепетівського місцевого центру Олена Шевчук 
взяла участь у робочій нараді із керівництвом Координаційного центру з 
надання правової допомоги з організаційних питань.  Під час наради розглянуто 
наступні питання. 

Блок 1. Кращі практики центрів з надання БВПД. 

1. Особливості надання правових консультацій телефоном.   

2. Підготовка та проведення навчальних заходів у сфері земельних 
правовідносин.  

3. Успішний кейс захисту прав учасників АТО/ООС у сфері земельних 
правовідносин.   

4. “Щодо успішності наповнення довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій «WikiLegalAid» правовими консультаціями на земельну 
тематику”. 

5. “Досвід розміщення публікацій в онлайн ЗМІ”.   

6. Досвід організації правопросвітницьких заходів.   

Блок 2. Питання реалізації заходів проекту ППІуСГ у 2021 році 
(управління Координаційний центр з надання правової допомоги). 
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1. Проведення виїзних консультувань в рамках реалізації проекту 
ППІуСГ. Визначення категорій та підкатегорій питань, з якими звертаються 
клієнти. Дотримання строку прийняття рішень про надання БВПД.  

2. Виявлені типові помилки. 

3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 
“WikiLegalAid” в цифрах. 

4. Правопросвітництво у межах проєкту ППІуСГ.    

5. Реалізація навчального компоненту.   

10 вересня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Святослав Футій і начальниця відділу  “Славутське бюро 
правової допомоги” Ірина Панасюк взяли участь в фокус-групі проведеній 
правовим клубом PRAVOKATOR, з метою вивчення потреб у навчанні 
працівників центрів з надання БВПД. 

13 вересня директор Шепетівського місцевого центру Володимир 
Бузиль взяв участь у робочій нараді із керівництвом Координаційного центру з 
надання правової допомоги з організаційних питань. Під час наради розглянули 
питання щодо повноти та своєчасного внесення відомостей до комплексної 
інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги. 

З 15 по 17 вересня головна спеціалістка відділу “Славутське бюро 
правової допомоги” Світлана Рішко пройшла адаптаційний курс для 
працівників системи  “PRO БПД”. 

16 вересня директор 
Шепетівського місцевого 
центру Володимир Бузиль 
взяв участь у робочій нараді із 
керівництвом Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
щодо організації та контролю 
своєчасного і повного внесення 
відомостей до СПЗ КІАС. 

20 вересня 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: 
1. Щодо повноти та своєчасного внесення відомостей до комплексної 
інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 
правової допомоги. 

2. Розгляд питань поточної роботи бюро правової допомоги. 
Крім цього, працівники місцевого центру та бюро відвідують  вебінари та 
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онлайн-лекції на Youtube каналі, які організовує правовий клуб PRAVOKATOR. 
Зокрема прослухано онлайн-вебінар  на тему: «Визнання права власності на 
нерухоме майно за набувальною давністю». 

Зокрема у звітному періоді додатково  переглянуто вебінари, підготовлені 
мережею правових клубів PRAVOKATOR на теми: «Право постійного 
користування земельною ділянкою», «Оренда земельної ділянки», «Державний 
земельний кадастр та кадастрова карта», «Безоплатна приватизація земельної 
ділянки», «Судовий порядок вирішення земельних спорів», «Звільнення: 
порядок та судова практика», «Докази та доказування в справах про визнання 
права власності на спадкове майно»; « Виїзд дитини за кордон»; "Е-лікарняний: 
як працюватиме в Україні?", "Основні питання у сфері земельних 
правовідносин". 

Зокрема у звітному періоді додатково  переглянуто вебінари, підготовлені 
мережею правових клубів PRAVOKATOR на теми: «Набуття права власності 
на земельну ділянку за давністю користування», «Право постійного 
користування земельною ділянкою», «Оренда земельної ділянки», «Державний 
земельний кадастр та кадастрова карта», «PRO земельні спори – шляхи 
вирішення та алгоритм дій», «Безоплатна приватизація земельної ділянки», 
«Судовий порядок вирішення земельних спорів»; 

 
Розділ ІІІ.  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

[3.1]  Співпраця з територіальними громадами для розширення доступу 
до БПД. 

З метою  налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 
залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного 
провайдера на рівні територіальної громади  працівниками місцевого центру 
проведено наступні робочі зустрічі із представниками органів місцевого 
самоврядування, державних органів, громадських організацій та організовано  
навчальні наступні семінари: 

05 липня начальниця відділу Юлія Дума провела робочу зустріч із 
начальником Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості Людмилою Літвінчук з 
питання підписання Меморандуму про 
співпрацю. 

15 липня Юлія Піхотинська  
провела робочу зустріч з директором  
Білогірського будинку-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів 
Аллою Дуєнко, під час якої обговорили 
організаційні питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної 
правової допомоги підопічним та 
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працівникам інтернату.  
19 липня начальниця відділу Ірина Панасюк у приміщенні відділу 

“Славутське бюро правової допомоги” провела робочу зустріч  з директором 
Хоровецького ліцею Улашанівської сільської ради, Галиною Брезіцькою, під час 
якої було обговорено проведення правопросвітницьких заходів для учнів школи 
у II кварталі 2021 року, в ході якого було домовлено про подальшу співпрацю. 

23 липня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з заступником селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Ольгою Янчук  в ході якої обговорено 
питання щодо дії та виконання Програми правової освіти та надання 
безоплатної правової допомоги 
населенню Понінківської селищної 
ради на 2020 – 2021 роки, 
висвітлено основні показники 
діяльності Полонського бюро 
правової допомоги. Надано 
інформаційний матеріал та буклети 
з питань земельного права. 

23 липня в.о. начальниця 
відділу «Полонське бюро правової 
допомоги» Оксана Рибак провела 
робочу зустріч з поліцейським 
офіцером Понінківської селищної громади Андрієм Огойко в ході якої 
обговорено питання щодо запобіганню та протидії домашньому насильству на 
території громади, також обговорено питання діяльності Полонського бюро 
правової допомоги, досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці, надано 
інформаційні плакати та буклети.  

26 липня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги”  
Юлія Піхотинська  провела робочу зустріч з старостою с. Семенів Білогірської 
селищної ради Юрієм Куцом, під час якої обговорили питання співпраці щодо 
організації надання безоплатної правової допомоги громаді старостинського 
округу. 

29 липня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк у приміщенні Волицької сільської ради провела робочу зустріч з 
старостою сіл Волики та Губельці Улашанівської сільської ради Любов'ю 
Власюк, в ході якої було домовлено про надання безоплатної правової допомоги 
для жителів Волицького старостинського округу, та домовлено про подальшу 
співпрацю. 

28 липня юристка відділу Зоя Гонтарук провела робочу зустріч із 
старостою Лютарського старостинського округу Ізяславської міської громади 
Риженковою Наталією Володимирівною, з питань забезпечення надання 
правової допомоги мешканцям округу. 

04 серпня 2021 року головна спеціалістка відділу Маслій Владислава 
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взяла участь у засіданні комісії з питання захисту прав дитини, де працівником 
відділу надавалися юридична консультація при вирішенні питань, що 
розглядалися комісією.  

06 серпня начальниця відділу Юлія Дума та заступник начальника 
відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» Євген Хмиз провели робочу з 
головою спілки учасників АТО Павлюком Володимиром Андрійовичем, з 
питань захисту прав учасників бойових дій на сході країни. 

10 серпня начальником відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Святославом Футієм проведено робочу 
зустріч із заступником начальника 
колонії із соціально-виховної та 
психологічної роботи Шепетівської 
виправної колонії № 98 підполковником 
внутрішньої служби Володимиром 
Козликом, під час якої  додатково 
обговорено порядок та умови отримання 
безоплатної правової допомоги 
засудженими відповідно до Методичних 
рекомендацій та Порядку надання 
безоплатної правової допомоги, затверджених наказами Координаційного 
центру з надання правової допомоги. 

20 серпня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела робочу зустріч із заступником старости Новоселицького 
старостинського округу Полонської міської ради територіальної громади 
Оксаною Мельник, в ході якої обговорено питання щодо дії та виконання 
Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 
населенню міста Полонне та Полонської територіальної громади на 2021 – 2023 
роки.   
 27 серпня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 

Ірина Панасюк у приміщенні Лисичанської 
сільської ради провела робочу зустріч із 
старостою села Лисиче Крупецької сільської 
ради Григорієм Ковальчуком, в ході якої було 
обговорено питання щодо надання безоплатної 
правової допомоги для жителів Лисичанського 
старостинського округу, та домовлено про 
подальшу співпрацю. 

30 серпня начальник відділу “Білогірське 
бюро правової допомоги”  Юлія Піхотинська 
провела робочу зустріч  із старостою  с. Гулівці 
Білогірської селищної ради Вадимом 
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Габателем, під час якої обговорили питання співпраці щодо організації надання 
безоплатної правової допомоги громаді  старостинського округу. 

07 вересня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела робочу зустріч з начальником Полонської районної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості Анатолієм Стопою, в ході якої 
обговорено питання щодо дії та виконання Програми правової освіти та 
надання безоплатної правової допомоги населенню міста Полонне та 
Полонської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки.  

9 вересня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій взяла участь у засіданні комісії з питань захисту прав 
дитини Нетішинської міської ради. 

09 вересня начальниця відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Юлія Дума провела робочу зустріч із старостою Білівського старостинського 
округу Ізяславської міської громади Миколою Чорним, з питань забезпечення 
надання правової допомоги мешканцям округу.  
 13 вересня юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги” 
Владислава Маслій провела робочу 
зустріч із головним спеціалістом 
підрозділу з питань сім'ї, запобіганню та 
протидії домашньому насильству, 
забезпечення гендерної рівності Іриною 
Поліщук, під час якої обговорили 
питання щодо проведення спільного 
правопросвітницького заходу. 

15 вересня заступник начальника 
відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Євген Хмиз провів робочу 
зустріч з заступником начальника ДУ “ЗВК(№58)” з виховної роботи 
Олександром Сопронюком з питань співпраці у захисті прав засуджених, що 
відбувають покарання. 

15 вересня в.о. начальника відділу „Полонське бюро правової допомоги“ 
Оксана Рибак прийняла участь в засіданні Координаційної ради з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, створеної при 
виконавчому комітеті Полонської міської ради ОТГ.  

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

консультаційних пунктів доступу до БПД. 
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 третього кварталу 2021 року Шепетівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено виїзди 
консультаційних пунктів до сільських рад, об’єднаних територіальних громад 
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та забезпечено роботу консультаційних пунктів консультування в центрах 
зайнятості, Центрі надання адміністративних послуг, Центрах пробації та 
інших установах: 

05 липня 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 було надано правову допомогу 1 громадянину. 

05 липня 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 
було надано безоплатну первинну правову допомогу 2 особам. 

05 липня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела прийом громадян в консультаційному пункті для 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії  
Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, де було надано 
консультацію 2 особам. 

06 липня 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 було надано консультацію 2 
особам. 

06 липня начальником 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 було 
надано правову допомогу 2 громадянам. 

06 липня в.о. начальниця відділу 
«Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела прийом громадян в 
дистанційному пункті консультування, 
створеному на базі Полонської районної 
філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого було надано 
безоплатну первинну правову допомогу 1 
особі.  

07 липня начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом громадян 
в консультаційному пункті для 
консультування, створеному на базі 
Центру надання адміністративних послуг, 
де було надано консультацію 1 особі. 
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13 липня в.о. начальниця 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 якого було 
надано безоплатну первинну правову допомогу 2 особам. 

13 липня головною спеціалісткою відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ганною Паляницею проведено прийом 
громадян в дистанційному пункті консультування, створеному на базі 
Шепетівської виправної колонії № 98, під час якого було надано правову 
допомогу 1 особі. 

15 липня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською проведено 
прийом громадян у консультаційному  
пункті доступу до безоплатної 
правової допомоги у Білогірському 
будинку-інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів , під час 
якого було надано  первинну правову 
допомогу 2 громадянам.  

16 липня юристкою відділу  
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлією 
Школьнік проведено виїзний прийом 
громадян у с. Мокіївці Ленковецької сільської  територіальної громади, під час 
якого було надано правову допомогу 8 громадянам. 

19 липня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Юлія Дума, здійснила прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Державної установи «Замкова виправна 
колонія (№58)», під час якого надано консультації 3 громадянам. 

21 липня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Юлія Дума, забезпечила роботу консультаційного пункту, створеного на базі 
Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час якого надано 
консультації п’ятьом громадянам. 

23 липня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела виїзний прийом громадян в смт.Понінка Шепетівського 
району, під час якого було надано безоплатну первину правову допомогу 
шістьом особам. 

26 липня начальниця відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
Юлією Піхотинською проведено прийом громадян у консультаційному  пункті 
доступу до безоплатної правової допомоги у с. Семенів  Білогірської селищної 
ради, під час якого було надано правову допомогу 8 громадянам. 

27 липня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту, 
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створеного на базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого надано консультації двом громадянам. 

28 липня головна спеціалістка відділу «Ізяславське бюро правової 
допомоги» Зоя Гонтарук здійснила виїзне консультування в село Лютарка 
Ізяславської міської громади, під час якого надано консультації шести 
громадянам. 

29 липня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” Ірина 
Панасюк провела виїзний прийом громадян в село Волиця Улашанівської 
сільської ради Шепетівського району, під час якого було надано первинну 
правову допомогу восьми особам. 

02 серпня 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 було надано правову допомогу одному громадянину. 

03 серпня 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 було 
надано правову допомогу двом громадянам. 

02 серпня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом громадян в консультаційному пункті для 
консультування, створеному на базі Славутського міськрайонного відділу філії  
Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, де було надано 
три консультації.  

03 серпня 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 було надано одну 
консультацію. 

04 серпня начальниця відділу 
“Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом 
громадян в консультаційному пункті 
для консультування, створеному на базі Центру надання адміністративних 
послуг. 

09 серпня начальниця відділу «Ізяславське бюро правової допомоги» 
Юлія Дума, забезпечила роботу консультаційного пункту, створеного на базі 
Державної установи «Замкова виправна колонія (№58)», під час якого надано 
консультації чотирьом громадянам. 



31 
 

10 серпня 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 було надано правову допомогу одній 
особі. 

11 серпня заступник начальника відділу 
«Ізяславське бюро правової допомоги» Євген 
Хмиз забезпечила роботу консультаційного 
пункту, створеного на базі Державної установи 
«Замкова виправна колонія (№58)», під час якого надано консультації шести 
громадянам. 

16 серпня 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 
було надано безоплатну первинну правову допомогу одній особі. 

17 серпня в.о. начальниця відділу «Полонське бюро правової допомоги» 
Оксана Рибак провела прийом громадян в дистанційному пункті 
консультування, створеному на базі Полонської районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час якого було надано безоплатну первинну 
правову допомогу одній особі. 

18 серпня головна спеціалістка відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту, 
створеного на базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого надано консультації 2 громадянам. 

18 серпня юристка відділу “Полонське 
бюро правової допомоги” Оксана Рибак провела 
прийом громадян в Полонському будинку-
інтернаті для громадян похилого віку та 
інвалідів, під час якого було надано безоплатну 
первину правову допомогу 6 особам.  

20 серпня в.о. начальниця відділу 
“Полонське бюро правової допомоги” Оксана 
Рибак провела виїзний прийом громадян в 
с.Новоселиця Шепетівського району, під час 
якого було надано безоплатну первину правову допомогу 8 особам 
 27 серпня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела виїздний прийом громадян в село Лисиче Крупецької 
сільської ради Шепетівського району, під час якого було надано первинну 
правову допомогу 7 особам. 

30 серпня начальницею відділу “Білогірське бюро правової допомоги” 
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Юлією Піхотинською проведено прийом громадян у консультаційному  пункті 
доступу до безоплатної правової допомоги у с. Гулівці  Білогірської селищної 
ради, під час якого було надано правову допомогу 5 громадянам. 

31 серпня начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Святославом Футієм проведено виїзний прийом 
громадян в с. Корчик Михайлюцької об’єднаної територіальної громади, під час 
якого було надано правову допомогу двом громадянам. 

31 серпня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела прийом громадян в консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги, створеному на базі відділу № 3 управління 
соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації, 
під час якого було надано безоплатну первинну правову допомогу 3 особам. 

01 вересня  юристка відділу “Нетішинське бюро правової допомоги" 
Владислава Маслій провела прийом громадян в консультаційному пункті 
доступу до безоплатної правової допомоги у Старокривинському будинку-
інтернаті. 

3 вересня заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом 
громадян в консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги, 
створеному на базі Шепетівського міськрайонного відділу філії ДУ “Центр 
пробації”, під час якого було надано правову допомогу чотирьом особам. 
 06 вересня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом громадян в консультаційному пункті доступу 
до безоплатної правової допомоги, створеному на базі Славутського 
міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області.  

06 вересня в.о. начальниця відділу “Полонське бюро правової допомоги” 
Оксана Рибак провела прийом громадян в консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги, створеному на базі Полонського районного 
сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Хмельницькій області, під 
час якого було надано безоплатну первинну правову допомогу 5 особам. 

06 вересня заступник начальник відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Євген Хмиз, забезпечив роботу 
консультаційного пункту, створеного на базі 
Державної установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області, під час якого консультації 
не надавалися. 

06 вересня 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 
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області, під час якого було надано правову допомогу 2 громадянам. 
 07 вересня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом громадян в консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги, створеному на базі Славутської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості. 

07 вересня в.о. начальниця 
відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Оксана Рибак провела 
прийом громадян в 
консультаційному  пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги, 
створеному на базі Полонської 
районної філії Хмельницького 
обласного центру зайнятості, під час 

якого було надано безоплатну первинну правову допомогу трьом особам. 
07 вересня 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 було 
надано правову допомогу двом громадянам. 
 08 вересня начальниця відділу “Славутське бюро правової допомоги” 
Ірина Панасюк провела прийом громадян в консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги, створеному на базі Центру надання 
адміністративних послуг. 

09 вересня начальниця відділу “Ізяславське бюро правової допомоги” 
Юлія Дума здійснила виїзне консультування в село Білеве Ізяславської міської 
громади, під час якого надала консультацію 1 громадянину. 

09 вересня головна спеціалістка відділу “Ізяславське бюро правової 
допомоги” Зоя Гонтарук забезпечила роботу консультаційного пункту, 
створеного на базі Ізяславської районної філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості, під час якого надано консультацію 1 громадянину. 

13 вересня заступник начальник відділу 
“Ізяславське бюро правової допомоги” Євген 
Хмиз, забезпечив роботу консультаційного 
пункту, створеного на базі Державної установи 
“Замкова виправна колонія (№58)”, під час 
якого надано консультацію 1 громадянину. 

14 вересня начальником відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Святославом Футієм 
проведено прийом громадян в пункті 
консультування, створеному на базі 
Шепетівської виправної колонії № 98, під час 
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якого було надано правову допомогу двом особам.  
15 вересня заступник начальник відділу “Ізяславське бюро правової 

допомоги” Євген Хмиз, забезпечив роботу консультаційного пункту, 
створеного на базі Державної установи “Замкова виправна колонія (№58)”, під 
час якого надано консультації 4 громадянам. 

17 вересня заступницею начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юлією Школьнік проведено прийом 
громадян в пункті консультування, створеному на базі Шепетівської 
міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, під час якого 
було надано правову допомогу двом особам. 
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Розділ ІV. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 липня  по 30 вересня 2021 року місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 2334 звернень клієнтів, що на 1097осіб 
більше ніж за аналогічний період минулого року (1237 звернень) та на 786 
звернень більше ніж за минулий квартал. Для 2217 громадян  було надано 
первинну правову допомогу, а 117 громадян подали звернення про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, що менше на 34 особи, ніж за ІІІ 
квартал 2020 року та на 26 осіб  менше ніж за минулий квартал. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було 
прийнято 118 рішень про надання БВПД, що на 20 рішень менше ніж за 
минулий квартал. На виконання зазначених рішень видано 43 доручення 
адвокатам та 78 наказів про уповноваження працівника для оформлення 
процесуальних документів та представництва інтересів клієнтів у суді. По 3 
письмовим зверненням  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 
перенаправлень до 
інших провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання БВПД 

593 545 48 0 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

336 318 18 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

482 464 18 0 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

192 189 3 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

309 294 15 0 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

422 407 15 0 

 
Разом по МЦ 

 
 

2334 2217 117 0 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 
звітний період було: 

● здійснено 41 доступ до консультаційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 
роз'яснень під час консультаційних пунктів склала 195 осіб; 

● надано методичну допомогу 10 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 154 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
● проведено 84 правопросвітницьких заходів. 
● розміщено у ЗМІ 54  інформаційних  матеріали з питань надання БВПД. 
● надано 18 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 
консультаційних 
пунктів/осіб, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість ОМС та 
установ - 

провайдерів БПД, 
яким надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених право-

просвітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

41/195 10 84 18 

2 Відділ «Білогірське 
бюро правової 
допомоги» 

7/30 3 13 0 

3 Відділ «Ізяславське 
бюро правової 
допомоги» 

8/40 0 13 5 

4 Відділ «Нетішинське 
бюро правової 
допомоги» 

4/23 0 11 0 

5 Відділ «Полонське 
бюро правової 
допомоги» 

7/50 1 18 13 

6 Відділ «Славутське 
бюро правової 
допомоги» 

6/29 3 16 0 

 


