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Звіт про виконання  плану заходів Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Хмельницькій області на І квартал 2022 року 

 

п/п 

Найме

нуван

ня 

завдан

ня 

Підзавда

ння 

Мета та 

основний 

результа

т 

виконан

ня 

завдання 

Найменування заходу для виконання завдання 

Найменува

ння 

показника 

результати

вності 

виконання 

заходу 

Значення 

показника 

результативно

сті виконання 

заходу 

Примітка у 

разі 

невиконання 

плану 

  

План Факт   

 

Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової освіченості людей 

 

  

1.1.1 

Завдання 

1.1. 

Підвищен

ня 

спроможн

ості 

людей 

самостійн

о 

ідентифік

увати 

правові 

потреби 

та 

правові 

проблеми 

Підзавдання 

1.1.1. 

Визначення 

конкретних 
цільових груп 

та аудиторії, 

напрямів та 
наповнення 

правопросвіт

ницьких 
заходів на 

підставі 

аналізу даних 

Актуалізувати 
план відпо-

відно до пра-

вових потреб 
громад. 

План враховує 

правові 
потреби 

мешканців 

громад 

Захід 1.1.1.1. Підготовка рекомендацій правових тематик для 

актуалізації відповідно Плану правопросвітницьких заходів 

відповідно до регіональних потреб. 

Рекомендаці

ї 
1 1  

  

    

Захід 1.1.1.2. Участь у проведенні регіональних та/або 

місцевих соціологічних досліджень для визначення 

існуючих правових потреб громадян на локальному рівні (за 

датами визначеними КЦ). 

Кількість 

проведених 

досліджень 

 0 Не було потреби 

  

1.1.2  

Підзавдання 

1.1.2. 

Зменшення 

рівня 
правового 

нігілізму: 

навчання 

Підвищення 
якості 

правопросвітн

ицьких 
заходів. 

Зростання 

обізнаності 

Захід 1.1.2.1. Участь і підготовка програм (сценаріїв) 

проведення правопросвітницьких заходів спрямованих на 

навчання людей користуватися та вміти захищати свої права 

та не порушувати свої права. 

Кількість 

розроблених 

програм/ 

сценаріїв 

4 4  
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людей 

користуватис

я своїми 
правами та не 

порушувати 

права інших 

населення про 

свої права 

    

1.1.2.1.1. Підготувати сценарій проведення 

правопросвітницького заходу на тему : «Протидія 

кібербулінгу». 

-//- 1 1  

  

    

1.1.2.1.2. Підготувати сценарій проведення 

правопросвітницького заходу на тему : «Протидія торгівлі 

людьми». 
-//- 1 1  

  

    

1.1.2.1.3. Підготувати сценарій проведення 

правопросвітницького заходу на тему : «Інформування про 

систему безоплатної правової допомоги». 
-//- 1 1  

  

    

1.1.2.1.4. Підготувати сценарій проведення 

правопросвітницького заходу на тему : «Пільги та гарантії 

для молоді». 
-//- 1 1  

  

    

Захід 1.1.2.2. Розробка інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів щодо прав громадян та механізму їх реалізації  

для проведення правопросвітницьких заходів спрямованих 

на навчання людей користуватися своїми правами та не 

порушувати їх (у форматі відео, друкованої продукції та ін.) 

Кількість 

підготовлен

их 

матеріалів 

1 1  

  

    

Захід 1.1.2.3. Проведення правопросвітницьких заходів в 

рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення 

приватних інвестиції у сільське господарство". 
  

Кількість 

проведених 

заходів 

3 

2 (1 

позапл

аново) 

 

  

    

1.1.2.3.1 Провести  правопросвітницький захід  в рамках 

реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 

інвестиції у сільське господарство"  на тему:                                               
« Права та обов’язки землевласників. Порядок перевірки 

права власності на землю в електронних базах» в 

Судилківській об’єднаній  територіальній громаді. 

 

-//- 1 1  
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 1.1.2.3.2 Провести  правопросвітницький захід  в рамках 

реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 

інвестиції у сільське господарство"  на тему:                               

«Як реалізувати право на безоплатне отримання земельної 

ділянки» в Улашанівській об’єднаній  територіальній 

громаді. 

 

-//- 1 

1(1 

позапл

аново) 

 

  

    

 1.1.2.3.3 Провести  правопросвітницький захід  в рамках 

реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 

інвестиції у сільське господарство"  на тему                          « 

Підстави розірвання договору оренди землі» в  

Великоберезнянському старостинському округу Полонської 

міської ради ОТГ. 

 

-//- 1 0 

Захід згідно 

окремого 

графіка не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

1.1.3  

Підзавдання 

1.1.3. 

Зменшення 
рівня 

правового 

нігілізму: 
навчання 

людей 

захищати свої 
права 

Підвищення 

правової 

обізнаності 
населення з 

різних 

правових 
питань. 

Зростає 

правова 
обізнаність 

Захід 1.1.3.1. Організація та проведення 

правопросвітницьких заходів для вихованців, учнів і 

педагогів закладів дошкільної,  повної загальної середньої та 

позашкільної освіти на актуальні правові теми 

Кількість 

заходів 
12 

7(16 

позапл

аново) 

 

  

    

1.1.3.1.1. Семінар з учнями  Великоборовицького ліцею 

Білогірської селищної ради. 

 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.1.2. Семінар з учнями Хорошівського ліцею 

Білогірської селищної ради. 

 

-//- 1 1  

  

    
1.1.3.1.3. Семінар з учнями Ізяславської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів №4  ім. Кобернюка .   
-//- 1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

 

  



4 

    
1.1.3.1.4. Семінар з учнями Ізяславської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів №5 
-//- 1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    
1.1.3.1.5. Семінар з учнями Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№ 1 
-//- 1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    
1.1.3.1.6. Семінар з учнями Нетішинської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №4. 
-//- 1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    

1.1.3.1.7. Семінар з учнями   Понінківського  навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1, гімназія" Понінківської селищної ради 

-//- 1 1  

  

    
1.1.3.1.8. Семінар з учнями Полонської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 2. 
-//- 1 0 

Захід не 

проводився 

  

    
1.1.3.1.9. Семінар з учнями  Іванівської філії  Улашанівського 

ліцею ім. В.Марковського . 
-//- 1 1  

  

    

1.1.3.1.10. Семінар з учнями Улашанівського  ліцею ім. 

В.Марковського . 

 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.1.11.   Семінар з учнями Шепетівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №1. 
 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.1.12. Семінар з учнями             Шепетівського навчально-

виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою». 

-//- 1 1  
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Захід 1.1.3.2. Організація та проведення 

правопросвітницьких заходів для учнів, студентів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  спрямований на 

запобігання дискримінації та злочинності в Шепетівському 

технікумі ПДАТУ. 

Кількість 

заходів 
1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    

 Захід 1.1.3.3. Організація та проведення 

правопросвітницького заходу для осіб з інвалідністю в 

Старокривинському будинку- інтернаті для громадян 

похилого віку. 

Кількість 

заходів 
1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    

Захід 1.1.3.4. Організація та проведення 

правопросвітницького заходу для ветеранів війни та осіб, на 

яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та особи, 

які звернулися для отримання такого статусу Білогірського 

відокремленого підрозділу громадської організації 

"Спілка учасників АТО Хмельниччини". 

Кількість 

заходів 
1 0 

У зв’язку із 

введенням 

воєнного стану 

на території 

України з 

об’єктивних 

причин захід не 

проведений 

  

    

Захід 1.1.3.5. Організація та проведення 

правопросвітницького заходу для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі. 

Кількість 

заходів 
1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    

Захід 1.1.3.6. Організація та проведення 

правопросвітницьких заходів для осіб, які шукають роботу та 

перебувають на обліку в Центрах зайнятості: 

Кількість 

заходів 
6 

6(3 

позапл

аново) 

 

  

    

1.1.3.6.1. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в Білогірській районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.6.2. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в  Ізяславській районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

 

-//- 1 1  
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1.1.3.6.3. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в Нетішинській міській філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

-//- 1 0 

Захід не 

проводився в 

зв’язку з 

введенням в 

Україні 

воєнного стану. 

  

    

1.1.3.6.4. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в Полонській районній філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.6.5. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в Славутській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.6.6. Взяти участь у семінарах, організованих для 

безробітних в Шепетівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

-//- 1 0 

Заходи не 

проводилися в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

 

  

    

Захід 1.1.3.7. Організація та участь у роботі консультаційних 

пунктів для  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах у школах-інтернатах, соціальних службах для 

сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих закладах 

Кількість 

виїздів 
2 0  

  

    

1.1.3.7.1. Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі. 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.7.2. Шепетівській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. 

 
-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 
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карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

    

Захід 1.1.3.8. Організація та участь у роботі  консультаційних 

пунктів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які 

знаходяться в будинках інтернатах, особам із особливими 

потребами у будинках-інтернатах, спеціалізованих 

установах. 

Кількість 

виїздів 
3 0  

  

    
1.1.3.8.1. Білогірському будинку-інтернаті для громадян 

похилого віку та інвалідів. 
-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

 1.1.3.8.2. Ліщанському будинку-інтернаті для громадян 

похилого віку та інвалідів. 

 
-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.8.3. Полонському будинку-інтернаті для громадян 

похилого віку та інвалідів. 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    
Захід 1.1.3.9. Організація та участь у роботі консультаційних пун-

ктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ: 

 

Кількість 

виїздів 
12 7  

  

    
1.1.3.9.1. с. Судилків, Судилківської об'єднаної 

територіальної громади Шепетівського району. 
-//- 1 1  
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    1.1.3.9.2. Ленковецька ОТГ -//- 1 1    

    

1.1.3.9.3. Новичівський старостинський округ Судилківської 

ОТГ. 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    1.1.3.9.4. Ямпільська селищна рада -//- 1 1    

    
1.1.3.9.5. Великоборовицький старостинський округ 

Білогірської селищної ради. 
-//- 1 1  

  

    1.1.3.9.6. Понінківська територіальна громада -//- 1 1    

    

1.1.3.9.7. Великоберезнянський старостинський округ  

Полонської міської ради ОТГ 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.9.8. Білогородецький старостинський округ 

Шепетівського району Ізяславської територіальної громади 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.9.9. Радошівський старостинський округ 

Шепетівського району Ізяславської територіальної громади. 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 
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1.1.3.9.10. Іванівський старостинський округ Улашанівської  

об’єднаної територіальної громади. 
-//- 1 1  

  

    1.1.3.9.11. Улашанівська об’єднана територіальна громада. -//- 1 1    

    

1.1.3.9.12. Старокривинський старостинський округ 

Нетішинської міської ОТГ 

-//- 1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

Захід 1.1.3.10. Організація та робота консультаційних  пунктів на 

базі центрів зайнятості: 
 

Кількість 

консультпун-

ктів/ 

кількість 

виїздів 

6/6 9  

  

    
1.1.3.10.1. Білогірської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 
-//- 1/1 2  

  

    
1.1.3.10.2. Ізяславського районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 
-//- 1/1 2  

  

    

1.1.3.10.3. Нетішинської міської філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 

-//- 1/1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    
1.1.3.10.4. Полонської районної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 
-//- 1/1 3  

  

    
1.1.3.10.5. Славутської міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. 
-//- 1/1 2  

  

    
1.1.3.10.6. Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості. -//- 1/1 0 
Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 
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проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

    

Захід 1.1.3.11. Організація та робота консультаційних пунк-

тів на базі центрів надання адміністративних послуг. 

 

Кількість 

консультаці

й 

9 5  

  

    
1.1.3.11.1. Центру надання адміністративних послуг 

Білогірської селищної ради 
-//- 1 1  

  

    
1.1.3.11.2. Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Славутської міської ради. 

-//- 
1 2  

  

    

1.1.3.11.3. Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради. 

-//- 

1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.11.4. Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Ізяславської міської ради. 

-//- 

1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.11.5. Управління організації надання адміністративних 

послуг(центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ. 

-//- 

1 1  

  

    

1.1.3.11.6. Центру надання адміністративних послуг 

Ямпільської селищної ради. 

-//- 

1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 
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обмеженнями та 

воєнним станом 

    
1.1.3.11.7. Відділ організації надання адміністративних 

послуг Берездівської селищної ради. 

-//- 
1 1  

  

    

1.1.3.11.8. Відділ організації надання адміністративних 

послуг Грицівської селищної ради. 

-//- 

1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

1.1.3.11.9. Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

-//- 

1 0 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

Захід 1.1.3.12. Консультування громадян в режимі Skype 

зв'язку в приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст», 

zoom 

 

 

за 

потреб

ою 

 

Участі у роботі 

консультативног

о пункту не 

проводилася в 

зв’язку з 

карантиними 

обмеженнями та 

воєнним станом 

  

    

Захід 1.1.3.13. Забезпечити надання адресної правової 

допомоги громадянам, які не можуть самостійно 

пересуватися (незахищеним верствам населення). 
 

По мірі 

необхідност

і 

   

  

    

Захід 1.1.3.14. Організація та участь у роботі консультацій-

них пунктів для осіб, які постраждали від домашнього наси-

льства та насильства за ознакою статі. 

 

 

Кількість 

заходів 
3 1  
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1.1.3.14.1. Організувати роботу консультаційного пункту  для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

-//- 1 0  

  

    

1.1.3.14.2. Організувати роботу консультаційного пункту  для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.14.3. Організувати роботу консультаційного пункту  для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

-//- 1 0  

  

    

Захід 1.1.3.15. Організація та участь у роботі 

консультаційного пункту у відділах філії Державної 

установи «Центр пробації» Хмельницької області (на 

виконання укладених меморандумів). 

Кількість 

заходів 
6 9  

 

 

 

 

 

 

    

1.1.3.15.1. Шепетівського районного відділу №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 1  

  

    

1.1.3.15.2. Шепетівського районного відділу №1 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 2  

  

    

1.1.3.15.3. Шепетівського районного відділу №1 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 0  

  

    

1.1.3.15.4. Шепетівського районного сектору №1 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 2  

  

    

1.1.3.15.5. Шепетівського районного сектору №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 2  

  

    

1.1.3.15.6. Шепетівського районного сектору №3 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області. 

-//- 1 2  
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Захід 1.1.3.16. Забезпечення роботи консультаційних пунктів 

в установах виконання покарань для засуджених до 

позбавлення волі. 

 

Кількість 

роботи 

точок 

доступу 

9 6  

  

    

1.1.3.16.1. Консультаційного пункту  для засуджених 

державної установи «Шепетівська виправна колонія (№98)». 

 

-//- 3 2  

  

    

1.1.3.16.2. Консультаційного пункту  для засуджених сектору 

довічного позбавлення волі державної установи «Замкова 

виправна колонія (№58)». 

 

 

-//- 
3 2  

  

    

1.1.3.16.3 Консультаційного пункту  для засуджених дільниці 

ресоціалізації та дільниці посиленого контролю державної 

установи «Замкова виправна колонія (№58)». 

 

-//- 3 2  

  

1.2.1 

 

Завдання 

1.2. 

Підвищен
ня 

готовності 

людей 
докладати 

зусиль для 

вирішення 
правових 

проблем 

Підзавдання 

1.2.1 

Навчання 
людей 

користуватис

я правовими 
механізмами 

для 

самостійного 
вирішення 

проблем 

Розвиток 

волонтерської 
мережі. 

Волонтери 

допомагатиму
ть 

реалізовувати 

завдання 
центрів БВПД 

Захід 1.2.1.1. Залучення волонтерів центрами з надання 

БВПД до організації надання безоплатної правової 

допомоги. 
Інформацій

ні кампанії 
1 1  

  

1.2.2  

Підзавдання 

1.2.2. 

Забезпечення 

розвитку 
довідково-

інформаційно
ї платформи 

правових 

консультацій 
«WikiLegalAi

d» 
 

Популяризація 

та оновлення 

довідково-
інформаційної 

платформи 
правових 

консультацій 

«WikiLegalAid
» 

 

Захід 1.2.2.1. Складення та розміщення правових 

консультацій на довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій "WikiLegalAid", а також підтримання 

в актуальному стані правових консультацій, розміщених на 

зазначеній платформі. 

Кількість 

розміщених/он

овлених 

правових 

консультацій 

5 7  

  

    

1.2.2.1.1. Забезпечити перевірку, розміщення на платформі 

правової консультації на тему: «Порядок отримання дозволу 

на імміграцію». 

-//- 1 1  
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1.2.2.1.2. Забезпечити перевірку, розміщення на платформі 

правової консультації на тему: «Розшук боржника, який не 

сплачує аліменти». 

 

-//- 1 1  

  

    

1.2.2.1.3. Забезпечити перевірку, розміщення на платформі 

правової консультації на тему «Виділення майнового паю в 

натурі та визнання права власності на таке майно». 

 

-//- 1 1  

  

    

1.2.2.1.4. Забезпечити перевірку, розміщення на платформі 

правової консультації на тему : «Порядок та підстави 

проведення дактилоскопічної експертизи». 

 

-//- 1 1  

  

    

1.2.2.1.5. Забезпечити перевірку, розміщення на платформі 

правової консультації на тему: «Ввезення та оподаткування 

гуманітарної допомоги». 
-//- 1 3  

  

 

Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий спосіб, 

зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 
 

  

  

2.1.1 

Завдання 

2.1: 

Підвищен

ня рівня 

обізнанос

ті людей 

про 

систему 

надання 

безоплатн

ої 

правової 

Підзавдання 

2.1.1. 
Визначення 

рівня 
обізнаності 

людей про 

систему 
надання БПД 

та 

задоволеності 
її роботою 

Визначення 
рівня 

обізнаності 

населення 

України про 

систему 

надання БПД у 
рамках 

проведення 

соціологічного 
дослідження 

щодо рівня 

обізнаності 
громадян про 

окремі аспекти 

земельних 
правовідносин 
 
 
 

Захід 2.1.1.1. Участь у проведенні соціологічного 

дослідження задоволеності клієнтів роботою системи БПД. 

Кількість 

досліджень 
0 0  
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2.1.2  

Підзавдання 

2.1.2. 
Інформування 

про право на 
безоплатну 

правову 

допомогу та 
порядок його 

реалізації 

Проведення 

загальнодержа

вних 
правопросвітн

ицьких заходів 

та 
інформаційни

х кампаній  

щодо права 
громадян на 

безоплатну 

правову 

допомогу 

 
Інформування 

громадськості 

про роботу 
системи БПД: 

висвітлення 

інформації про 
діяльність 

системи БПД 

на офіційних 
інформаційно-

комунікативни

х ресурсах 

 Захід 2.1.2.1. Розміщення зовнішньої соціальної реклами 

про право на БПД  ( у разі виділення площ). 

Кількість 

розміщень 

За 

наявно

сті 

ресурс

ів 

0  

  

    
Захід 2.1.2.2. Висвітлення заходів та інформування населення че-

рез друковані ЗМІ: 

 

Кількість 

публікацій 
6 3  

  

    2.1.2.2.1.  Газета “День за днем”. -//- 1 1    

    2.1.2.2.2. Білогірська районна газета “Життя і слово”. -//- 1 0    

    2.1.2.2.3. Ізяславська районна газета “Зоря Надгориння”. -//- 1 1    

    2.1.2.2.4. Полонська районна газета “Новий шлях”. -//- 1 0    

    2.1.2.2.5. Славутська міськрайонна газета “Пульс”. -//- 1 1    

    
2.1.2.2.6. Нетішинська міська газета “Нетішинський 

вісник”. 
-//- 1 0  

  

    

Захід 2.1.2.3. Висвітлення заходів та інформування населення че-

рез інтернет-видання та веб-сайти місцевих органів державної ви-

конавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

 

Кількість 

публікацій 
12 84  

  

    2.1.2.3.1. Білогірської селищної ради. -//- 1 12    
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    2.1.2.3.2. Ямпільської селищної ради . -//- 1 11    

    2.1.2.3.3. Ізяславська міська  рада. -//- 1 1    

    2.1.2.3.4. Сахновецька територіальна громада. -//- 1 3    

    2.1.2.3.5. Нетішинська міська рада. -//- 1 0    

    
2.1.2.3.6. Понінківська ОТГ. 

-//- 1 

1(12 

позапл

аново) 

 

  

    
2.1.2.3.7. Полонська міська рада ОТГ. 

-//- 1 

1(18 

позапл

аново) 

 

  

    2.1.2.3.8. Славутська міська рада. -//- 1 6    

    2.1.2.3.9. Крупецька ОТГ. -//- 1 6    

    2.1.2.3.10. Шепетівська районна рада. -//- 1 2    

    2.1.2.3.11. Шепетівська міська рада. -//- 1 1    

    2.1.2.3.12. Шепетівська РДА. -//- 1 1    

    

Захід 2.1.2.4. Популяризація успішних практик надання 

безоплатної правової допомоги/ розміщення успішних 

практик надання БПД працівниками та адвокатами. 

Кількість 

публікацій 
3 2  

  

2.1.3  

Підзавдання 

2.1.3. 
Підвищення 

впізнаваності 

системи БПД 

Підвищення 
впізнаваності 

системи. Про 

систему БПД 
дізнається 

більше людей 

Захід 2.1.3.1. Виготовлення та поширення промоційної 

продукції системи БПД (у разі наявності ресурсів). 
Кількість 

виготовлено

ї продукції 

   

  

2.1.4  

Підзавдання 
2.1.4. 

Залучення 
партнерів до 

підвищення 

рівня 

обізнаності 

про систему 

БПД 

Зробити 
систему 

доступнішою 
через 

залучення 

партнерів. 
Про систему 

БПД 

дізнаються 
користувачі 

ресурсів 

партнерів 

Захід 2.1.4.1. Розміщення банера з єдиним телефонним 

номером системи БПД на сайтах, сторінках у соцмережах 

партнерських установ та організацій. 

Кількість 

сайтів 
1 1  
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Захід 2.1.4.2. Розміщення інформації про надання БПД у 

приміщеннях партнерських установ та організацій. 

 

 

Кількість 

точок 

розміщення 

12 12  

  

2.2.1 

Завдання 

2.2: 
Підвищен

ня рівня 

довіри 
людей до 

системи 
надання 

безоплатн

ої 
правової 

допомоги 

Підзавдання 

2.2.1. 

Посилення 
спроможності 

системи БПД 

до побудови 
взаємовіднос

ин з 
клієнтами, які 

давали б 

впевненість у 
порядності й 

доброзичливо

сті системи; 
така 

впевненість 

базувалася б 
на досвіді і 

тому, що знає 

клієнт про 
систему БПД 
 

Підвищення 

якості надання 

БД шляхом 

вивчення 

думки 
клієнтів. 

Результати 
допоможуть 

підвищити 

довіру до 
системи БПД 

та якість 

надання 
правової 

допомоги 

Захід 2.2.1.1. Участь працівників центрів у навчаннях з 

питань ґендерної рівності, з метою формування та 

вдосконалення компетенцій у сфері впровадження політики 

ґендерної рівності та ґендерного мейнстрімінгу. 

Кількість 

разів 
0 0  

  

2.3.1 

Завдання 

2.3: 
Мінімізаці

я бар’єрів 

доступу 
до послуг 

безоплатн

ої 
правової 

допомоги 

Підзавдання 

2.3.1. Фізична 
безбар’єрніст

ь 

Приміщення 

центрів 

привести у 
відповідність 

до вимог 

державних 
будівельних 

норм стосовно 

доступності 
для осіб з 

інвалідністю. 

Збільшення 
клієнтів з 

числа 

маломобільни
х груп 

 

Захід 2.3.1.1. Реалізація заходів плану організації 

безбар’єрного простору у будівлях (приміщеннях) центрів з 

надання БВПД. 

Кількість 

поліпшень 
0 0  

  

    

Захід 2.3.1.2. Фізичний супровід (надання допомоги) осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час 

перебування в приміщеннях центрів. 

Кількість 

разів 
0 0  
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2.3.2  

Підзавдання 

2.3.2. 

Інформаційна 
та цифрова 

безбар’єрніст

ь 

 

Захід 2.3.2.1. Забезпечення доступу до інформації у 

приміщеннях центрів в різних форматах та  з 

використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, 

великошрифтовий друк, аудіодискрипція 

(тифлокоментування), переклад жестовою мовою, 

субтитрування, формат, придатний для зчитування 

програмами екранного доступу, формати простої мови, 

легкого читання, засоби альтернативної комунікації. 
 
 

Кількість 

поліпшень 
1 1  

  

2.3.3  

Підзавдання 

2.3.3. 

Фінансова 
безбар’єрніст

ь 

 

Захід 2.3.3.1. Перенаправлення клієнтів до партнерів (у разі, 

якщо особа не належить до суб’єктів надання БВПД)/ 

удосконалення механізму. 
 
 

Кількість 

поліпшень 
1 1  

  

 

Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих 

 та розвитку нових механізмів 
 

 

  

3.1.1 

Завдання 

3.1: 

Підвищен

ня 

ефективн

ості 

системи 

надання 

безоплатн

ої 

правової 

Підзавдання 

3.1.1. 

Забезпечення 

якості 

надання 

безоплатної 
первинної та 

вторинної 

правової 
допомоги 

працівниками 

Підвищення 
якості надання 

БПД. 

Якість 
надання БПД 

зростає 

 

 

 

Захід 3.1.1.1. Навчання працівників центрів з надання 

БВПД з метою підвищення кваліфікації та оновлення знань. 

Кількість 

заходів 
1 1  
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допомоги 

та 

сприяння 

ефективн

ості 

інституці

й, з 

якими 

вона 

взаємодіє 

центрів та 

адвокатами, 

включеними 
до Реєстру 

адвокатів, які 

надають 
безоплатну 

вторинну 

правову 
допомогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 3.1.1.2. Організація та проведення навчальних 

семінарів чи інших заходів із підвищення кваліфікації, 

обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД. 

Кількість 

заходів 
1 0  

3.1.3  

Підзавдання 

3.1.3. 
Впровадженн

я 

альтернативн
их способів 

вирішення 

спорів в 
системі БПД 

(ЦАС) 
  

Захід 3.1.3.1. Участь у розробленні та реалізації механізму 

надання допомоги в забезпеченні доступу осіб до медіації 

центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та взаємодії центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з надавачами послуги 

медіації. 

Кількість 

заходів 
1 1  

  

3.2.1 

Підзавдан

ня 3.2. 

Розвиток 

спроможн

ості 

системи 

БПД 

виявляти 

стратегіч

ні справи 

та 

системні 

правові 

проблеми 

Підзавдання 

3.2.1. 

Проведення 

соціологічног
о 

дослідження 

щодо рівня 
обізнаності 

землевласник

ів та 
землекористу

вачів окремих 

аспектів 
земельного 

законодавства 
 

 

Захід 3.2.1.1. Участь у проведенні соціологічного 

дослідження щодо рівня обізнаності землевласників та 

землекористувачів окремих аспектів земельного 

законодавства. 
 

Кількість 

досліджень 
0 0  
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Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка 

знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі) 
 

  

4.1.1 

Завдання 

4.1: 

Забезпече

ння 

раннього 

доступу 

до БВПД 

особам на 

етапі 

затриман

ня, 

досудовог

о 

розслідув

ання, під 

час 

судового 

процесу 

та 

здійсненн

я 

ефективн

ого  

захисту їх 

прав. 

Підзавдання 

4.1.1 

Розвиток 
комунікаційн

ої 

спроможності 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Впровадження 
альтернативни

х способів 

врегулювання 
спорів та 

відновного 

правосуддя. 
Збільшення 

випадків 

якісного 
забезпечення 

доступу до 

медіації як 
позасудового 

способу 

вирішення 
спорів, 

застосування 

відновного 
правосуддя 

Захід 4.1.1.1. Організація та проведення інформаційно-

роз’яснювальних та комунікаційних заходів серед органів 

уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття 

під варту осіб: 

- щодо прав осіб; 

- щодо порядку залучення захисника; 

- щодо порядку надання БПД. 

-//- 1 1  

  

4.1.2  

Підзавдання 

4.1.2. 

Розвиток 
спроможності 

захисту прав  

Захід 4.1.2.1. Організація та проведення виїзних 

правопросвітницьких заходів у місцях несвободи  (у тому 

числі установи виконання покарань та СІЗО). 

 

Кількість 

заходів 
1 1  

  

4.2.1 

Завдання 

4.3. 

Розвиток 

механізмі

в 

забезпече

Підзавдання 

4.2.1.  
Вдосконаленн

я механізму 

надання 
правової 

 

Захід 4.2.1.1. Організація та проведення спільних заходів 

спрямованих на підвищення рівня правової свідомості, 

культури та освіченості, а також правової поінформованості 

суб`єктів пробації щодо захисту своїх прав та можливостей: 

Кількість 

заходів 
6 5  

  




