
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 
у I   КВАРТАЛІ 2018 року 

 

Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами : 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад. 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 
 

[1.3.] Децентралізація системи надання БПД 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами : 

 

[ 1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

На виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на I квартал 2018 року, фахівцями центру та бюро правової 

допомоги проведено низку заходів спрямованих на переорієнтацію системи БПД з надання 

правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад. 

З метою розширення доступу до БПД та  підвищення правової обізнаності 

населення стосовно прав та свобод людини і громадянина правники Сарненського МЦ та 

бюро правової допомоги провели ряд  виїзних прийомів громадян у : Глинській (18.01.2018 

р.), Жовкинівській (23.01.2018 р.), Городищенській (24.01.2018), Лютинській (25.01.2018 р.), 

Люхчанській (25.01.2018 р.), Берестівській (26.01.2018 р.),  Зносицькій (07.02.2018 р.), 

Зірненській (09.02.2018 р.), Стрільській (15.02.2018 р.),  Соломіївській (02.03.2018 р.), 

Кричильській (13.03.2018 р.), Яцьковицькій (14.03.2018 р.), Яринівській (14.03.2018 р.), 

Блажівській (15.03.2018 р.), Городецькій (23.03.2018 р.), Березівській (28.03.2018 р.), 

Залузькій (30.03.2018 р.), сільських та  Рафалівській (08.02.2018 р.), Томашгородській 

(08.02.2018 р.),  Зарічненській (09.02.2018 р., 13.03.2018 р.) селищних радах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правники Сарненського МЦ надавали первинну правову допомогу спільно з 

представниками громадських приймалень народних депутатів, а саме 25.01.2018 року 

заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги Іриною Демидчик 

спільно із представником громадської приймальні народного депутата В.Яніцького був 

проведений прийом громадян у приміщенні Володимирецької РДА, а 02.02.2018 та 

29.03.2018 року такі прийоми були проведені головним спеціалістом Володимирецького 

бюро Ларисою Оштук . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У звітному періоді забезпечено роботу мобільних та дистанційних пунктів 

консультування в управліннях пенсійного фонду, в закладах Державної служби 

зайнятості, в лікувальних закладах, у службах у справах дітей, органах місцевого 

самоврядування, у військкоматах, навчальних закладах, в тому числі в рамках проекту 

“Я маю право”. 

 З метою активної взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення правової 

спроможності територіальних громад, та в рамка виїзних прийомів громадян, правники 

Сарненського МЦ та бюро правової допомоги проводили робочі зустрічі та семінари із 

головами та працівниками сільських рад, на яких обговорювалися актуальні для громади 

питання, надавалася методична допомога, проводилось консультаційні заходи щодо 

підтримки ініціатив, що посилюють правові можливості громади. Робочі зустрічі з 

представниками органів ОМС проводилася також безпосередньо у Сарнененському МЦ. До 

прикладу, така зустріч була проведена в.о. директором Юлією Міхновою 28.03.2018 року  з 

секретарем та головою Чудельської сільської ради. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для інформування та консультування якомога більшого кола осіб під час виїздів у 

віддалені куточки нашого краю, які здійснювали правники Сарненського та бюро правової 

допомоги, правопросвітницька робота проводилися не тільки на базі сільських та селищних 

рад, а й у сільських загальноосвітніх навчальних закладах, будинках культури, бібліотеках, 

фельдшерсько - акушерських пунктах, відділеннях поштового зв’язку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з надання 

БВПД та його структурних підрозділів, протягом звітного періоду проводили заходи 

інформаційного характеру для учнів та студентів, з метою їх  інформування про 

розширення кола суб’єктів права на БПД, а також правопросвітницькі лекції, правові 

квести, тренінги, спрямовані на запобігання злочинності серед дітей та на 

інформування підростаючого покоління про свої права, які передбачені чинним 

законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами: 

- 02 лютого 2018 року з метою запобігання злочинності серед неповнолітніх керівник 

Сарненського МЦ Юлія Міхнова провела правопросвітницькі лекції для учнів 9, 11 

класів на тему : “Особливості кримінальної відповідальність неповнолітніх”. Також 

учні дізналися про основні юридичні професії. В свою чергу, Аліна Харченко 

проінформувала учнів 4 класів про їхні права, які закріплені Конституцією України та 

Конвенцією ООН про права дитини, основними серед них є : право на життя, право 

на любов і піклування, право на інформацію, право на медичну допомогу, право на 

освіту, право на розвиток своїх талантів, на відпочинок та інші ; 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 



Тим часом,  заступник начальника Дубровицькького бюро правової допомоги 

Юлія Швець відвідала Людинську ЗОШ І-ІІІ ст. ім.К.Хомич, де провела ряд 

правопросвітницьких заходів. Зокрема, зустрілась із директором школи та інспектором 

ювенальної превенції Дубровицького відділення поліції. Фахівець бюро взяла участь у 

загальношкільних батьківських зборах та прочитала лекцію на тему: "Порядок доступу 

до безоплатної правової допомоги, нові категорії суб'єктів права на БВПД" для батьків та 

вчителів школи; 

- 06 лютого 2018 року заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Ірина Демидчик провела лекцію на тему "Працевлаштування в Україні та за кордоном" 

для студентів Володимирецького ВПУ № 29. Студентів найбільше цікавили трудові 

права військовозобов'язаних як працевлаштованих, так і безробітних, порядок 

оформлення робочих віз, дозволів на сезонні роботи за кордоном, тощо; 

 

 

 

 

 

 

 

-  на виконання Меморандуму про співпрацю в рамках Всеукраїнської програми 

“Демократична школа” 01 березня фахівці Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги під керівництвом в.о. директора Юлії Міхнової 

провели правовий квест “Я знаю свої права” для ліцеїстів Сарненського районного ліцею 

“Лідер”. В ході квесту діти спочатку дізналися про історію прийняття Конвенції ООН 

про права дитини від 20 листопада 1989 року та про те, які ж права дитини нею 

передбачені, переглянули відповідну презентацію. А пізніше, з метою перевірки їхніх 

знань чотирьом командам  було запропоновано пройти маршрут, що складався з етапів, 

де на команди чекали квест - інструктори ( фахівці Сарненського МЦ : Аліна Харченко, 

Оксана Заєць, Ірина Дубровська, Анастасія Новацька) із правовими завданнями, 

ребусами, вікторинами. На фініші заходу очільник Сарненського МЦ Юлія Міхнова 

провела бліц-турнір та нагородила команди грамотами і солодкими призами ; 
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- 13 березня 2018 року в.о. директора Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова взяла участь у тренінгу, що 

відбувся у Сарненському районному ліцеї “Лідер”. Окрім тренерів програми Оксани 

Салівончик та Андрія Вишняка, у заході були задіяні директор навчального закладу 

Тамара Колоїз, заступник з виховної роботи Олена Іщук, заступник голови 

райдержадміністрації Наталія Параниця, представники громадських організацій району, 

ліцеїсти та їх батьки. В ході тренінгу його учасники були поділені на чотири групи: 

адміністрація закладу, вчителі, учні, громадськість та намагалися здійснити експертну 

оцінку стану демократизації у навчальному закладі ; 

 

 

 



- 28 березня 2018 року заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Ірина Демидчик взяла участь у лекції організованій Володимирецьким районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для учнів Володимирецької ЗОШ № 3; 

- 27 березня 2018 року головним спеціалістом, відділу правової інформації та консультації 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Іваненко проведено лекцію учням 9-Б класу в Рокитнівській  НВК «Школа 1-

ступеня  - Гімназія» на тему «Трудові права неповнолітніх» ; 

 

 На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання безоплатної правової допомоги та Державної служби зайнятості в.о. директора 

Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова 22.02.2018 року взяла участь у засіданні 

круглого столу на тему «Застосування підходу кейс - менеджмент у роботі з вразливими на 

ринку праці категоріями населення», що проводився Сарненським районним центром 

зайнятості із залученням представників соціальних структур, громадських та благодійних 

організацій району, а 12 березня 2018 року провела робочу зустріч із працівниками 

Сарненського районного центру зайнятості,  в рамках якої обговорено напрями подальшої 

співпраці щодо проведення спільних правопросвітницьких заходів для громадян, які мають 

офіційний статус безробітних та перебувают на обліку в РЦЗ. В свою чергу, 14.03.2018 року 

заступником начальником Володимирецького бюро правової допомоги Іриною Демдичик 

спільно з Кузнецовським міським центром зайнятості проведений інформаційно-

роз'яснювальний семінар на тему: "Легальна зайнятість населення". В ході проведення 

семінару були обговорені питання офіційного працевлаштування, соціально-трудових 

гарантій праці в Україні, різниці оформлення трудового та цивільно-правового договорів, а 

також питання переваг та недоліків цивільного-правового договору. В межах проведеного 

заходу проведено робочу зустріч, де обговорено напрямки подальшої співпраці. Також 

21.03.2018 року, заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги взяла 

участь у робочій семінар-нараді на тему "Забезпечення соціального супроводу при 

працевлаштуванні соціально-незахищених верств населення на основі підходу кейс-

менеджементу" у Володимирецькому районному центрі зайнятості, де були обговорені 

найактуальніші соціальні питання, індивідуального підходу до кожного клієнта, а також 

обговорено напрямки подальшої співпраці між соціальними службами району. Тим часом, 

14.02.2018 року головний спеціаліст Дубровцького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

провела інформаційний семінар на тему «Легальна зайнятість» на базі Дубровицького центру 

зайнятості, а 28 березня на тему "Техніка пошуку роботи, використання джерел про 

вак

анс

ії". 

 

 

 

 

 

 



  

 У звітному періоді правники Сарненського МЦ продовжили налагоджувати та 

закріплювати співпрацю з органами державної влади та іншими партнерами БПД 

шляхом проведення спільних правопросвіттницьких заходів (семінарів, круглих столів, 

робочих зустрічей), в тому числі в рамках правопросвітницького проекту “Я маю 

право” : 

- 22 січня 2018 року в.о. директора Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова, взяли участь у семінарі для 

працівників Сарненського районного відділу поліції та Ізолятору тимчасового тримання 

Головного управління Національної поліції в Рівненській області; 

 

- 24 січня працівники Дубровицького бюро правової допомоги провели робочу зустріч із 

працівником Дубровицького районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області в приміщенні 

Дубровицького БПД, на якій обговорили процедуру отримання свідоцтва про народження 

дитини на тимчасово окупованій території (ТОТ) та процедуру отримання свідоцтва про 

смерть на ТОТ ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 29 січня 2018 року в.о директора Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Міхнова провела семінар для працівників 

Сарненського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України, на якому було 

проінформовано про особливості захисту права пенсіонерів на виконання судового 

рішення, а 30 січня провела семінар для працівників Сарненського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На проведеному заході з працівниками 

служби обговорено зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” щодо 

розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для дітей та осіб, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі ; 

 

 

- 05 лютого 2018 року головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги 

Наталія Райлян провела робочу зустріч з заступником директора Дубровицького 

територіального центру соціального обслуговування Берестень Люмилою Миронівною.  

В ході зустрічі проінформовано про законодавчі зміни щодо  розширення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі ; 

- 12 лютого 2018 року заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Ірина Демидчик спільно із працівниками Володимирецького районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провела робочу зустріч, в рамках якої були 

обговорені питання розширення можливостей доступу до безоплатної вторинної 

допомоги нових категорій громадян, адже отримати її відтепер можуть не лише діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 



життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів (як було дотепер), а й усі діти ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 07 березня 2018 року головним спеціалістом, відділу правової інформації та консультації 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Іваненко проведено робочу з працівниками Рокитнівського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на якій обговорено напрями подальшої 

співпраці; 

- 19.03.2018 року головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія 

Райлян провела ряд правопросвітницьких заходів в Зарічненській райдержадміністрації 

та Зарічненській районній раді. Фахівець бюро зустрілась із секретарем Зарічненської 

РДА і обговорила подальшу співпрацю, провела інформаційний семінар із працівниками 

районної ради, на якому проінформувала про діяльність бюро правової допомоги та його 

функції. Крім того, фахівець бюро провела робочу зустріч із працівниками сектору з 

питань державної реєстрації Зарічненської РДА; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19.03.2018 року заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Ірина Демидчик проведено робочу зустріч з працівниками сектору державної реєстрації 

Володимирецької районної державної адміністрації ; 

- 22.03. 2018 року головним спеціалістом, відділу Рокитнівського бюро правової допомоги 

Ігорем Богданцем проведено інформаційно-роз'яснювальні семінари для працівників 

Сарненського об’єднаного управління Пенсійного фонду в Рівненській області ( по 

смт.Рокитно) та Служби у справах дітей Рокитнівської районної державної адміністрації, 

під час яких з керівниками цих державних органів  проведено робочі зустрічі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15.03.2018 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання БППД Аліна Харченко провела інформаційно-роз'яснювальний семінар для 

працівників Комунального підприємства “Житлосервіс”, на якому проінформовано про те 

як і де можна отримати безоплатні первинну та вторинну правові допомоги. В межах 

заходу проведено робочу зустріч з працівником паспортного відділу. 

 

 

- 23 березня 2018 року  в.о. директора Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова, в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», взяла участь у круглому столі на 

тему «Виконання рішень про стягнення аліментів. Захист законних прав та інтересів 

дитини», який відбувся у Сарненській райдержадміністрації. В ході круглого столу 



обговорено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 

порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», проблемні питання, 

що виникають при примусовому виконанні рішень про стягнення аліментів та можливі 

шляхи їх вирішення.  

Окрім того, керівник Сарненського МЦ Юлія Міхнова роз’яснила присутнім порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та проінформувала про 

зміни до ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” в частині розширення суб'єктів права на 

БВПД ;  

Для обговорення напрямів подальшої співпраці із органами державної влади  в.о. 

директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова провела робочі зустрічі із: начальником 

Сарненської об'єднаної державної податкової інспеції, начальниками Дубровицького, 

Зарічненського, Рокитнівського районного секторів з питань пробації, начальником Служби 

у справах дітей Сарненської РДА, представником ЦНАПУ Сарненської РДА, представником 

Сарненського РЦЗ, заступником голови, начальником та головним спеціалістом юридичного 

відділу Сарненської РДА, начальником та заступником Сарненського районного відділу ДВС  

ГТУЮ у Рівненській області. 

 

 Ще однією формою взаємодії із органами державної влади та іншими партнерами 

БПД було функціювання на їх базі дистанційних пунктів консультування та укладення 

Меморандумів про співпрацю із Рокитнівським, Зарічненським, Дубровицьким районними 

секторами з питань пробації щодо співпраці з питань реалізації досудової пробації  та 

Дубровицьким, Сарненським, Володимирецьким, Кузнецовським районними центрами 

зайнятості щодо спільного забезпечення соціального супроводу при працевлаштуванні на 

основі підходу кейс-менеджменту. 

 У цьому звітному періоді налагоджувалися партнерські зв’язки і з громадськими 

організаціями нашого краю. Зокрема, на запрошення керівника громадської організації 

«Дивокрай» Владислава Гаврилюка, 11.02.2018 в.о. директора Сарненського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова та головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання БППД Аліна 

Харченко відвідали смт. Клесів. Фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД провели 

інформаційно-роз’яснювальний захід, на якому відбулася публічна презентація результатів 

діяльності місцевого центру. Крім того, присутнім (а це близько 100 осіб!) було донесено 

інформацію про основні категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, про види правових послуг, які надаються місцевим центром та бюро 

правової допомоги. 



 

 

На виконання Меморандуму про наміри щодо співробітництва між 

Міністерством оборони України та Координаційним центром з надання правової 

допомоги в.о. директора Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Юлія Міхнова провела ряд правопросвітницьких заходів у Сарненській 

військовій частині А-0153.Спершу очільник Сарненського МЦ в межах інформаційно-

роз'яснювального заходу розповіла особовому складу ВЧ про те, які правові послуги 

надає центр та, які категорії громадян мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Пізніше надала безоплатні правові консультації військовослужбовцям строкової 

служби в рамках дистанційного пункту консультування, який працював в приміщенні 

бібліотеки даної військової частини. З метою налагодження подальшої співпраці керівник 

Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова провела робочу зустріч із заступником 

командира військової частини Яцківом Дмитром Васильовичем. Також для працівників 

військової частини був проведений семінар, на якому роз'яснено порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та проінформовано про зміни до ЗУ 

“Про безоплатну правову допомогу”. В свою чергу, 21 березня заступник начальника 

Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук провела зустріч з працівниками 

Березнівського районного військового комісаріату, з метою забезпечення реалізації прав 

військовослужбовців, членів їх сімей безоплатної правової допомоги та сприяння захисту їх 

прав. Цього ж дня головним спеціалістом Володимирецького бюро правової Ларисою Оштук 

допомоги  проведена робоча зустріч в межах роботи дистанційного пункту доступу щодо 



налагодження співпраці з Володимирецьким об'єднаним військовим комісаріатом, в рамках 

якої були обговорені основні питання захисту прав військовослужбовців ЗСУ, членів їх 

сімей, порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги ветеранам війни та особам, 

на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 23 

березня 2018 року головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги Ігорем 

Богданцем проведено робочі зустрічі з керівниками Рокитнівського районного комісаріату 

 Продовжено налагодження співпраці із бібліотеками нашого краю шляхом 

проведення спільних правопросвітницьких заходів, розміщення публікації на їх офіційних 

сайтах  задля підвищення правової свідомості і культури громадян. Зокрема, 14 березня 

2018 року працівники Дубровицького бюро правової допомоги взяли участь у заході, що 

присвячений Дню українського добровольця, організованому працівниками Дубровицької 

централізованої системи публічно-шкільних бібліотек. Заступник начальника Дубровицького 

бюро правової допомоги  Юлія Швець розповіла про гарантії соціального захисту 

добровольців, які брали участь в антитерористичній операції, про їх пільги та права, а також 

зосередила увагу присутніх на проблемних питаннях, пов’язаних із соціальним захистом 

такої категорії осіб. В свою чергу, 07 березня 2018 року головним спеціалістом, відділу 

правової інформації та консультації Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Іваненко проведено робочу зустріч  в КЗ 

«Рокитнівської централізованої бібліотечній системі» задля налагодження подальшої 

співпраці. 

 

 У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування та флешмоби з метою інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів, в тому числі в рамках реалізації проекту “Я 

маю право”. 

 До прикладу, 9 лютого 2018 року фахівці Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги : головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко 

та головний спеціаліст відділу представництва Анастасія Новацька провели вуличне 

інформування. В рамках заходу жителів міста Сарни проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я маю право!”, що реалізовується 

Міністерством юстиції України у співпраці з системою Безоплатної правової допомоги, з 

метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння 

підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав 

Також, серед жителів міста  були поширені інформаційні матеріали  щодо реалізації проекту 

"ЯМП!". 13 лютого  2018 року у Сарненському районному будинку культури стартував 

флешмоб “З любов'ю від БПД”, який провели головний спеціаліст відділу 



правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліна Харченко та головний 

спеціаліст відділу представництва Анастасія Новацька. Так, в рамках заходу правники 

Сарненського МЦ проінформували присутніх, серед яких були студенти Сарненського 

педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету , Державного 

професійно-технічного навчального закладу “Сарненський професійний аграрний ліцей” та 

Вищого професійного  училища № 22, про те як і де можна отримати первинну та вторинну 

правову допомоги, а також про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я маю 

право!». До того ж, 06.03.2017 року в Сарненському МЦ протягом дня проходив тематичний 

флешмоб з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Кожна клієнтка, яка завітала 

сьогодні до Сарненського МЦ, крім правової допомоги, отримала вітальну листівку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протягом звітного періоду з метою забезпечення належної якості послуг, що 

надаються клієнтам системи БПД, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 

співпраці  проводилися регулярні робочі та семінари з адвокатами, які надають БВПД у 

Сарненському МЦ : 

- 13 лютого 2018 року відбувся семінар з обміну досвідом під головуванням в.о. 

директора Юлії Міхнової. У заході взяли участь   начальник відділу представництва Марина 

Дрожжин, адвокат Іван Симончук та студент III курсу Національного університету водного 

господарства та природокористування Дмитро Кирилов, який  здобуває практичні уміння та 

навички у сфері юриспруденції в ході навчальної практики на базі Сарненського МЦ. Так, 

згідно з планом проходження практики, яка тривала упродовж трьох тижнів, майбутній 

правник ознайомився з діяльністю Сарненського МЦ та з послугами, які надає центр. Окрім 

того, студент-правник був присутнім при проведенні заходів із підвищення правової освіти 

населення та мав унікальну можливість відвідати судові засідання, у яких беруть участь 

адвокати, що надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

- 21 лютого під керівництвом в.о. директора Юлії Міхнової пройшов круглий стіл, 

який проводився для адвокатів, які вже співпрацюють із системою безоплатної правової 

допомоги та для тих, хто пройшов конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Участь у заході взяли адвокати: Геннадій 

Михалець, Дмитро Овдіюк, Іван Симончук та Віталій Семейко, а також головний спеціаліст 

відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

Тетяна Трушина. Основне питання, що обговорювалося в рамках круглого столу, 

стосувалося дотримання стандартів якості у цивільному та адміністративному процесах. 

Важливим підсумком заходу було підписання перших контрактів з адвокатами, які бажають 

співпрацювати із Сарненським МЦ ; 

- 22 лютого пройшов наступний етап підписання керівником центру Юлією Міхновою 

контрактів з адвокатами, які вже співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги 

(Антон Слободін, Людмила Крестинська) та тими, хто нещодавно пройшов конкурс з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(Тетяна Савенко, Валентина Кругліцька, Василь Ковташ, Федір Яскевич). Підписання 

контрактів було підсумком засідання круглого столу за участю в.о. директора центру Юлії 

Міхнової, головного спеціаліста відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Тетяни Трушиної та запрошених адвокатів. В ході заходу 

обговорювалися стандарти якості надання БВПД у цивільному, адміністративному процесах 

та представництва у кримінальному процесі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Протягом I кварталу 2018 року під час проведення правопосвітницьких та 

комунікативних заходів, які були  реалізовані працівниками Сарненського МЦ з надання 

БВПД та бюро надання правової допомоги, відбувалося постійне розповсюдження 

інформаційних матеріалів про старт загальнонаціонального проект “Я МАЮ ПРАВО” 

та інформування громадян про його цілі та завдання. 

 За  січень-березень 2018 року працівниками Сарненського МЦ забезпечено 

підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД та діяльність місцевого 

центру, а також їх публікацію у друкованих та електронних ЗМІ регіону. Зокрема: 

 23.01.2018 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“ На варті прав і 

законних інтересів !”; 

 25.01.2018 року  в газеті “ Володимирецький вісник” опубліковано статтю -

“Підсумки діяльності Володимирецького бюро правової допомоги за 2017 рік”; 

 25.01.2018 року в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю -“Вам 

необхідна правова допомога ?”; 

 22.02.2018 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“ Встановили 

факт родинних відносин”; 

 15.02.2018 року  в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю -“ Довідка 

без дійсного складу сім'ї”; 

 16.03.2018 року в газеті “ Дубровицький вісник” опубліковано статтю -“ Як не стати 

жертвою злочину?”; 

 22.03.2018 року в газеті “ Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю -“ Правова 

допомога”; 

 22.03. 2018 року  в газеті “ Володимирецький вісник” опубліковано статтю -“2018 рік 

— реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право”; 

 22.03.2018 року в газеті “Полісся” опубліковано статтю -“ Дубровицьке бюро правової 

допомоги інформує! ”; 

 29.03.2018 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“Чоловіку 

допомогли прийняти спадщину”; 

З метою ефективної взаємодії із засобами масової інформації, 23.01.2017 року 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Аліна Харченко провела інформаційно-

роз'яснювальний семінар для працівників приватного підприємства "Редакція газети 

"САРНЕНСЬКІ НОВИНИ". В рамках заходу проінформовано про результати діяльності 

Сарненського МЦ за 2017 рік та про те, що з метою інформування громадян щодо механізмів 

захисту їхніх прав стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!». Також обговорено напрями подальшої співпраці щодо проекту, основною метою 

якого є підвищення правової культури та правової свідомості громадян. 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

Також, у звітному періоді  працівниками Сарненського МЦ з  надання БВПД 

озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного ефірного радіомовлення 

на різноманітну правову тематику :  

 22.01.2018 року  виступ на тему: “Розірвання шлюбу та порядок стягнення аліментів за 

новим ЦПК"; 

 31.01.2018 року  виступ на тему: “Спільна сумісна власність подружжя"; 

 31.01.2018 року  виступ на тему: “Заходи протидії домашньому насильству"; 

 31.01.2018 року  виступ на тему: “Зняття особи з реєстрації у своїй квартирі, якщо вона не 

є власником і не проживає там"; 

 21.02.2018 року виступ на тему: “Тимчасова соціальна допомога пенсіонерам, яким не 

вистачає стажу"; 

 22.02.2018 року виступ на тему: “Подання електронної декларації 2018" та 

проінформовано населення щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!"; 

 01.03.2018 року виступ на тему: “Статус учасників АТО"; 

 14.03.2018 року виступ на тему: “Порядок виїзду дітей за кордон"; 

 15.03.2018 року виступ на тему: “Продовження договору оренди землі під забудову"; 

 21.03.2018 року виступ на тему: “Порядок надання БВПД" ; 

Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!"; 

  У січні-березні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний 

досвід роботи адвокатів, які співпрацюють із Сарненським МЦ з надання БВПД та 

начальника відділу представництва на офіційному сайті Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області:  



 06.02.2018 року “БПД у дії: як жінка добилася нарахування та виплати допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами”; 

 13.02.2018 року “ Завдяки зусиллям адвоката батька , який не цікавиться життям сина, 

позбавили батьківських прав”. 

 У  I кварталі 2018 року відбувалося  поширення розроблених працівники 

Сарненського МЦ та бюро правової допомоги правових консультацій на різноманітну 

правову тематику на офіційному веб-сайті Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та органів державної влади, місцевого самоврядування, 

бібліотек. Також, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО” поширювалися відповідні ролики на вищезазначених сайтах. 
 Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 

та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (28), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості (62). Поширювався інформаційний ролик на тему : “Де отримати безоплатну 

правову допомогу”, який транслювався на моніторах з аудіо-супроводом, які розміщені на 

автовокзалі м. Сарни. 

 У січні-березні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Зокрема, за 

вказаний період  74 особи отримали доступ до таких сервісів. 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

  

 На виконання даного пріоритетного напряму, працівниками Сарненського МЦ з 

надання БВПД розроблено та розміщено правові консультацію у встановленому порядку для 

наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid” на 

тему :  “Визнання фізичної особи недієздатною”. Також здійснюється постійне редагування 

та підтримання в актуальному стані раніше завантажених консультацій. 

Крім того, з метою проведення заходів для розвитку компетенцій, навиків та 

підвищення кваліфікацій адвокатів 29 березня 2018 року у Сарненському місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги та Березнівському бюро правової допомоги 

відбулися семінари для адвокатів Сарненщини та Березнівщини, які провели голова Ради 

адвокатів Рівненської області Сергій Удовиченко та голова кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Рівненської області Світлана Сурікова. Участь у заході, який проводився 

у Сарненському МЦ взяли в.о.директора центру Юлія Міхнова, начальник відділу 

представництва Марина Дрожжин, адвокати: Іван Симончук, Дмитро Овдіюк, Віталій 

Семейко, Геннадій Волнянський, Валерій Данильчик, а в заході, що проводився у 

Березнівському бюро правової допомоги -  адвокати: Олександр Боротюк, Михайло 

Гаврильчик, Віктор Куц, Марія Оніщук, Юрій Рибак, Олександр Щур, Віктор Удод та 

заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Юлія Пахальчук і 

головний спеціаліст Василь Тимощук. 

 У вступному слові очільник Сарненського МЦ  Юлія Міхнова ознайомила присутніх 

з діяльністю системи безоплатної правової допомоги Сарненщини, охарактеризувала основні 

моменти її розвитку. Зупинилася на питаннях взаємодії системи БВПД із адвокатами та 

органами адвокатського самоврядування. 

 Учасники заходів обговорили основні пункти змін до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», а присутні адвокати висловили свою позицію щодо 

них. 
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[1.3.] Децентралізація системи надання БПД 

 

 Основними формами взаємодії між РЦ та МЦ, бюро правової допомоги є проведення 

спільних нарад, комунікативних і правопросвітницьких заходів, моніторингу роботи та 

проведення регулярних внутрішніх навчань та нарад. 

17 січня 2018 року, у Сарненському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася нарада під головуванням в.о. директора Юлії 

Міхнової. Обговорювалося ряд важливих і пріоритетних завдань в роботі та план заходів 

Сарненського МЦ на 2018 рік. 

22 січня 2018 року у Сарненському місцевому центрі з надання БВПД відповідно до 

плану роботи на 2018 рік, відбулася семінар-нарада під головуванням директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській 

області Василя Овдіюка та за участю в.о. директора Сарненського МЦ Юлії Міхнової. Даний 

захід проводився для працівників Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з метою підвищення їх ділової кваліфікації.  

2 лютого фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненський області: заступник директора Микола Павлюк та начальник відділу 

моніторингу діяльності місцевих центрів Олександр Кузик провели моніторинг діяльності 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Метою 

таких виїзних спостережень є не тільки покращення якості роботи місцевих центрів, 

відстеження процесу досягнення цілей та запланованих результативних показників 

діяльності, а й надання  консультативно-методичної допомоги працівникам. 

В ході згаданого заходу вивчалися основні показники роботи Сарненського МЦ за 

2017 рік. 

В рамках виїзного спостереження для працівників центру був проведений захід з 

підвищення кваліфікації щодо здійснення представництва за новим Цивільно-процесуальним 

кодексом. 

На завершення заходу правники Сарненського МЦ отримали практичну допомогу 

щодо питань, які їх цікавили. 

06 березня 2018 року під головуванням директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василя Овдіюка відбулася 

нарада для працівників Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

На початку заходу заслухали звіт  в. о. директора Сарненського МЦ Юлії Міхнової 

щодо основних показників діяльності центру. Керівник безоплатної правової допомоги 

Рівненщини позитивно відзначив роботу Сарненського МЦ  щодо представництва власними 

силами (працівниками відділу представництва та бюро правової допомоги). А саме, 15-те 

місце серед місцевих центрів  України. 

В світлі нових змін до Цивільно-процесуального кодексу України  Василь Овдіюк 

акцентував увагу присутніх на питанні оплати послуг адвокатів, що співпрацюють з 

системою БПД, та на визначенні документів як процесуальних.  

26 березня, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк провів нараду для працівників Сарненського 

МЦ. Спершу Василь Овдіюк акцентував увагу присутніх на питанні своєчасності оплати 

послуг адвокатів, що співпрацюють з системою БПД, та зазначив, що за результатами 

конкурсу адвокатів, які залучаються до надання БВПД 23 нових адвокати почали 

співпрацювати з системою БПД Рівненщини. В свою чергу, в.о. директора Сарненського МЦ 

Юлія Міхнова прозвітувалася, що до системи БПД Сарненщини шляхом підписання 

контрактів долучилися 8 нових адвокатів, що пройшли конкурсний відбір. 

Окрім того, обговорювалося питання організації роботи відділу представництва 

Сарненського МЦ, зокрема переорієнтацію та залучення  фахівців інших відділів центру до 

надання БВПД. 

В рамках наради проведено аналіз основних показників діяльності бюро правової 



допомоги Рівненщини з початку 2018 року, зокрема співвідношення кількості виданих 

доручень адвокатам, які співпрацюють з Сарненським МЦ та наказів на представництво 

силами бюро. В результаті чого було позитивно відмічено Володимирецьке бюро правової 

допомоги, оскільки показник виданих наказів на представництво інтересів громадян в суді 

працівниками бюро один із найвищих по Рівненській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З метою постійної взаємодії Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з його структурними підрозділами — бюро правової допомоги 

здійснюються постійні виїзні спостереження за діяльністю бюро правової допомоги. Так, 

14.03.2018 року відповідно до плану заходів на I квартал в.о. директора Сарненського МЦ 

Юлія Міхнова здійснила моніторинг діяльності Володимирецького бюро правової допомоги. 

Також 15.03.2018 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Оксана Заєць та начальник відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури Ігор Мельник провели моніторинг діяльності Дубровицького бюро правової 

допомоги. 

 В ході моніторингів вивчалися основні показники діяльності вищезгаданих бюро 

правової допомоги з початку 2018 року, такі як кількість звернень клієнтів, кількість рішень 

про надання БВПД (кількість виданих доручень адвокатам, які співпрацюють з Сарненським 

МЦ та наказів на представництво силами бюро), а також ведення діловодства.  

Під час виїзних спостережень суттєву увагу було приділено організації проведення 

працівниками бюро правової допомоги правопросвітницьких заходів та взаємодії з іншими 

суб’єктами надання БППД. Так, зокрема, в.о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова 

звернула увагу на ефективність роботи постійно діючих дистанційних та мобільних пунктів 

у частині збільшення кількості громадян, що отримали доступ до правової допомоги. Крім 

того, наголосила на наявності та необхідності вирішення проблемних питань взаємодії з 

засобами масової інформації, зокрема, щодо збільшення кількості матеріалів у друкованих 

ЗМІ. 

 До того ж, було перевірено справність обладнання для надання доступу до електронних 

сервісів Мін’юсту та матеріально-технічну базу бюро правової допомоги. 

На завершення заходу працівники бюро отримали практичну допомогу щодо питань, які їх 

цікавили.  

У цьому звітному періоді виїзні спостереження здійснювалися також за діяльністю 

Березнівського  та Рокитнівського бюро правової допомоги. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.01.2018 року по 31.03.2018 року Сарненським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленим 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1656 звернень клієнтів, в т.ч. 

1414 особам було надано правову консультацію, а 242 - написали письмову 

заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

242 рішення про надання БВПД. Надано 143 доручення адвокатам (в т.ч. 6 – на 

заміну) та 105 наказів - штатним працівникам (представництво в суді або 

оформлення процесуальних документів).  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про надання 

БВПД 

Кількість 

перенапра

влень до 

інших 

провайдер

ів БПД 

1 
Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

431 353 78 0 

2 Відділ Березнівське бюро 308 274 34 0 

3 Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

367 264 103 0 

4 Відділ Дубровицьке бюро 

 

306 290 16 0 

 
5 Відділ Рокитнівське бюро 244 233 11 0 

 

…. 

Разом по МЦ 1656 1414 242 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 164 (9,90%), спадкового 360 (21,74%), сімейного 291 

(17,57%), медичного 3 (0,18), трудового 55 (3,32%), адміністративного 121 



(7,31%), земельного 106 (6,40%), договірного 99 (5,98%), житлового 54 (3,26%),  

іншого цивільного 213 (12,86%), з питань виконання судових рішень 102 

(6,16%), з інших питань 83 (5,01%) та з неправових питань 5 (0,30%).  
 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЗА 

КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 

 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

     
       РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 
     Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
      РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 

9,90%

21,74%

17,57%

0,18%3,32%

7,21%

6,40%

5,98%

3,26%
12,86%

6,16%

5,01%
0,30%

Соціальне забезпечення (164 шт.)

Спадкове (360 шт.)

Сімейне (291 шт.)

Медичне (3 шт.)

Трудове (55 шт.)

Адміністративне (121 шт.)

Земельне (106 шт.)

Договірне (99 шт.)

Житлове (54 шт.)

Інші цивільні (213 шт.)

Виконання судових рішень (102 шт.)

Інші питання (83 шт.)

Неправові питання (5 шт.)

61,60%

38,40%

Жінки (887 осіб)

Чоловіки (553 осіб)



   
 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни – 11 (4,55%), 

малозабезпеченим особам – 192 (79,34%), інвалідам -  18 (7,44%), 

свідкам/потерпілим у кримінальних провадженнях – 18 (7,44%), особам, що 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 1 (0,41%), внутрішньо 

переміщеним особам – 2(0,83%)    

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 
РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,35%

24,51%

54,86%

20,28%

До 18 років (5 осіб)

Від 18 до 35 років (353 особи)

Від 35 до 60 років (790 осіб)

Більше 60 років (292 особи)

38,20%

79,34%

7,44%

7,44%
0,41%

0,83%
4,54%

Ветерани війни (89 осіб)

Малозабезпечені особи (192 
особи)

Інваліди (18 осіб)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (18 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 особа)

Внутрішньо переміщені особи (2 
особи)



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

період було : 

 здійснено 26 виїздів мобільних пунктів ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала   221 осіб, в тому числі 131 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та 90 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 54 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано 79 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 239 правопросвітницьких заходів; 

  розміщено у ЗМІ 20 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД,  28 у 

мережі Facebook, 17 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 62 на офіційних 

веб-сайтах органів державної влади, місцевого самоврядування, бібліотек; 

 74 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

 

№

 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі, 

які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу. 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю. 

Кількість 

проведених 

право 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
26/131 55/90 54 239             74 

 
Сарненський 

МЦ 
5/28 10/9 14 81 16 

 
Березнівське 

бюро 
5/20 10/ 12 6 34 13 

 
Володимирецьке 

бюро 
6/27 10/33 13 44 13 

 
Дубровицьке 

бюро 
5/23 16/18 10 41 19 

 
Рокитнівське 

бюро 
5/33 9/18 11 39 13 

 
 


