
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 
у II  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. 

З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання 

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

правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

переорієнтацію системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

Для 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: Колківській (18.04.2018), 

Білківській (25.04.2018 р), Тиненській (25.04.2018), Томашгородській (25.04.2018), 

Зірненській (07.06.2018) Коростській (08.05.2018), Бережківській (11.05.2018), Біловізькій 

(14.06.2018), Бережківській (16.05.2018), Вичівській (30.05.2018), Борівській (21.06.2018), 

Любиковицькій (22.06.2018) сільських та  Зарічненській селищній раді (10.04.2018), 

Лозківській ОТГ (19.04.2018).  

 Правники Сарненського МЦ також надавали первинну правову допомогу спільно з 

представниками громадських приймальнь народних депутатів, а саме 26.04.2018 та 

01.06.2018  головним спеціалістом Володимирецького бюро правової допомоги Ларисою 

Оштук спільно із представником громадської приймальні народного депутата В. Яніцького 

були проведені прийоми громадян у приміщенні Володимирецької РДА. 

 

Також, з метою консультування громадян фахівцями Сарненського МЦ спільно із 

працівниками Головного територіального управлінням юстиції у Рівненській області 15 та 17 

травня 2018 року на базі Сарненської та Березнівської районної державної адміністрації 

забезпечено роботу мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги. А 

05 червня 2018 року функціонування такої мобільної точки доступу до системи безоплатної 

правової допомоги забезпечено фахівцями Дубровицького бюро правової допомоги спільно 

із працівниками Головного територіального управлінням юстиції у Рівненській області на 

базі Центру надання адміністративних послуг Дубровицької райдержадміністрації.  До того 

ж, проведено круглі столи за участю працівників Управління державної реєстрації. Зокрема, 

у Центрі надання адміністративних послуг Дубровицької РДА  проведено такий захід на 

тему: «Правові аспекти державної реєстрації» за участю уповноважених осіб центру надання 

адміністративних послуг, які здійснюють прийом та видачу документів під час державної 



реєстрації громадських формувань через фронт-офіси, а також представників громадських 

формувань. 

 

  

Для 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. 

 

 

 

 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, 

фельшерсько - акушерських пунктах, відділеннях поштового зв’язку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звітному періоді забезпечено роботу мобільних та дистанційних пунктів 

консультування в   закладах Державної служби зайнятості, в лікувальних закладах та 

навчальних закладах, у військкоматах, будинках літніх людей, в тому числі в рамках 

проекту “Я маю право”. 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з надання 

БВПД та його структурних підрозділів, протягом звітного періоду проводили заходи 

інформаційного характеру для дітей, з метою їх  інформування про розширення кола 

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

спрямовані на інформування про їх права, які передбачення національним та 

міжнародним законодавством. 

 -25.04 2018 заступник начальника відділу Володимирецького бюро правової допомоги 

Ірина Демидчик. взяла участь у заході присвяченому року реалізації правопросвітницького 

проекту " Я маю право!" та провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію на тему: "Я маю 

право на інформацію про кримінальну відповідальність неповнолітніх”, що відбувся у 

Володимирецькому ВПУ № 22; 

 - 11.05.2018 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець 

відвідала Бережківську ЗОШ І-ІІІ ст., де провела ряд правопросвітницьких заходів, з них: 

лекцію для учнів 6 класу на тему: «Твої права-твій захист»; в рамках реалізації плану заходів 

до дня охорони праці та лекцію для учнів 7 класу на тему: "Конвенція ООН про права 

дитини. Трудові права та гарантії для неповнолітніх"; лекцію для учнів 11 класу на тему: 

"Що робити, якщо вимагають хабара за іспит чи навчання?"; 



 

 

      -  16.05.2018 з  нагоди святкування Дня матері в Україні, працівники Володимирецького 

бюро правової допомоги  долучились до проведення заходу у Лозківській ЗОШ I-II ступенів. 

Спільно з працівниками школи, школярам розповіли про правові аспекти материнства в 

Україні, про загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я маю право!", а також 

відповіли на всі правові питання, які цікавили учнів. Разом з тим, у школі була організовано 

виставка правової літератури "Правовий вісник"; 

 -  17.05.2018 з нагоди Всесвітнього дня вишиванки та з метою інформування 

підростаючого покоління про їх права, фахівці Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: головний спеціалісти  Ірина Дубровська та Тетяна 

Трушина провели правопросвітницький захід для дітей у Сарненському історико-

етнографічному музеї та долучилися до Фотопроекту "Одягну вишиванку".  
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       -  18.05.2018 головним спеціалістом відділу правової інформації та консультації Іваненко 

Теною Леонідівною, проведено лекцію учням 5-Б класу в Рокитнівській  НВК «Школа 1-

ступеня  - Гімназія» на тему «Права дитини. Декларація прав дитини» ; 

 -   01.06.2018 з нагоди Міжнародного дня захисту дітей головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Аліна Харченко провела 

правову вікторину для підростаючого покоління на тему “Свої права ти добре знай, їх вивчай 

і пам'ятай” для маленьких читачів Сарненської районної дитячої бібліотеки; 



 

На виконання Меморандуму про співпрацю з Сарненським районним ліцеєм 

«Лідер» та в рамках всеукраїнської програми «Демократична школа» фахівці 

Сарненського МЦ проводили відповідні заходи. Зокрема, 1 квітня головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліна Харченко взяла 

участь у засіданні педагогічної ради, що відбулася у Сарненському районному ліцеї “Лідер” 

на тему: «Партнерство - ефективна модель педагогічної взаємодії та співпраця між 

педагогами, учнями, батьками, громадою». В межах даного заходу Сарненський МЦ отримав 

від партнерів подяку за плідну співпрацю та правове виховання ліцеїстів. 

Також, 5 червня під час робочої зустрічі узгоджено спільний план дій на наступний 

навчальний рік із заступником директора з виховної роботи Сарненського районного ліцею 

“Лідер” Оленою Іщук. Під час робочої зустрічі обговорили організацію та проведення 

спільних правопросвітницьких заходів для підвищення правової освіченості ліцеїстів. 

 

 

 



 На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання безоплатної правової допомоги та Державної служби зайнятості: 

- 02.05.2018 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Демидчик  взяла участь у семінарі, організованому Кузнецовським міським центром 

зайнятості на тему: "Легальна зайнятість населення"; 

- 14.05.2018 заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги Іриною 

Демидчик спільно з представником Кузнецовського міського центру зайнятості, Ярощук 

Русланою Віталіївною,  проведена інформаційно-роз'яснювальна лекцію на тему: «Захищене 

здорове покоління»; 

 

- 18.05.2018  головний спеціаліст Аліна Харченко взяла участь у семінарі для безробітних, 

які перебувають на обліку у Сарненському РЦЗ. Зокрема, правник системи БПД 

проінформувала про те, що кожен працівник, особливо неповнолітній має право на гідні та 

безпечні умови праці, а також розповіла  про спектр правових послуг Сарненського МЦ, які 

можна отримати у разі, якщо це право порушене; 

- 06 червня 2018 головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги проведено  

інформаційно-роз'яснювальний семінар  у  Рокитнівському районному центрі зайнятості; 

 

 

 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” : 

- 01.04.2018 в.о. директора Юлія Міхнова взяла участь у семінарі для секретарів 

місцевих рад Сарненського району. Даний захід відбувся під головуванням керівника 

апарату райдержадміністрації Василя Стельмаха у приміщенні Сарненської 

райдержадміністрації. Участь у ньому також взяли начальники та головні спеціалісти 

структурних підрозділів райдержадміністрації. Одним із питань, яке обговорювалося на 

семінарі було питання реалізації   загальнодержавного проекту «Я маю право»; 



- 03.04.2018 р. у Сарненському МЦ проведено круглий стіл спільно із працівниками 

Сарненської  районного відділу державної виконавчої служби в рамках 

правопросвітницького проекту “Я маю право!”. 

 

-12.04.2018  головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги Ігорем 

Богданцем проведено робочі зустрічі з керівниками Рокитнівської районної державної 

нотаріальної контори та Рокитнівського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, на яких обговорено 

напрями подальшої співпраці ; 

 

 



- 19.04.2018 заступником начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлією 

Швець  проведено робочу зустріч із працівниками Дубровицького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Рівненській області, на якій було обговорено план спільних заходів щодо 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ 

ПРАВО!»; 

 

- 10.05.2018 р.  головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

зустрілась із головою Зарічненського районного суду Рівненської області та керівником 

апарату суду та ознайомила їх із функціями Сарненського МЦ з надання БВПД та бюро 

правової допомоги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 травня 2018 року головним спеціалістом відділу правової інформації та консультації 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною 

Іваненко  проведено робочу зустріч з керівником та інформаційно роз’яснювальний семінар 

в Рокитнівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції в Рівненській області; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 08.06.2018  головний 

спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД  Аліна 

Харченко провела робочу зустріч  

з спеціалістами Сарненського 

районного центру сім'ї, дітей та 

молоді, на якій обговорено 

проведення спільних 

правопросвітницьких заходів 

спрямованих на запобігання 

насильству. 

 

У II кварталі 2018 року налагоджувалася активна співпраця  із районними відділами 

з пробації, зокрема: 

 - 04.05. 2018 року в приміщені Березнівського районного відділу з питань пробації 

заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги провела  робочу зустріч з 

працівниками відділу пробації на тему «Якісна безоплатна правова допомога»; 



 - 11.05.2018 травня в.о. директора Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Міхнова провела лекцію для дітей, які перебувають на 

обліку у Сарненському районному відділі з питань пробації на тему “Права дитини в 

Україні: забезпечення, дотримання, захист”, а також проінформувала про способи їх захисту; 

 - 14.05.2018 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги провела 

лекцію для дітей, які перебувають на обліку у Дубровицькому районному секторі з питань 

пробації на тему: “Права дитини в Україні. Право на самостійне звернення до суду за 

захистом своїх прав та інтересів”; 

 - 21.05.2018 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Демидчик спільно з представником Володимирецьким районним відділом з питань пробації 

Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації провела інформаційну лекцію для неповнолітніх, які перебувають на обліках 

підрозділів уповноважених органів з питань пробації на тему: "Права дитини в Україні: 

забезпечення, дотримання, захист", де були обговорені основні права та обов'язки дітей, 

право дітей на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок іх звернення для надання 

правової допомоги до системи безоплатної правової допомоги;  

- 16.05.2018 головний  спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги» Ігор Богданець з 

працівниками Рокитнівського районного відділу з питань пробації провели лекцію на тему 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх», для неповнолітніх осіб які перебувають на 

обліку у Рокитнівському районному відділі з питань пробації; 

 

 

 Протягом квітня-червня правники Сарненського МЦ проводили  

правопросвітницькі заходи спрямовані на протидію насильства та торгівлі людьми.  

 

До прикладу, 20.06.2018 в.о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова та головний 

спеціаліст Аліна Харченко спільно із фахівцем Сарненського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді провели семінар на тему: “Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці”, який відбувся у Сарненському 

районному центрі зайнятості. В межах заходу з партнерами обговорили напрями подальшої 

співпраці щодо запобігання домашньому насильству та проведення спільних заходів, 

спрямованих на протидію такому явищу, та забезпечили облаштування інформаційного 

куточку для громадян з контактною інформацією центру та про правопросвітницький проект 

“Я маю право!”. 

 



 

До того ж, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Аліна Харченко 30.05.2018 р. взяла участь у інформаційно – консультаційній  

зустрічі за участю фахівців системи БВПД Рівненщини та представниць ГО "Центр "Чайка" з 

метою залучення працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до 

реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, яка відбулася у 

Регіональному центрі з надання БВПД. Метою зустрічі було узгодження конкретних шляхів 

співпраці задля вдосконалення системи виявлення та забезпечення належного доступу до 

державної допомоги особам, які постраждалим від торгівлі людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

організаціями нашого краю. Зокрема, 18.04.2018  в.о. Сарненського МЦ Юлія Міхнова 

провела робочу зустріч із керівником громадського об'єднання воїнів 

інтернаціоналістів “Пам'ять” смт. Клесів Сарненського району Віктором Буйним. 

Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про співпрацю.  Основними 

напрямами взаємодії, які були визначені сторонами є не тільки надання безоплатної 

правової допомоги, а й організація та проведення спільних заходів: зустрічей, 

семінарів, конференцій, нарад, круглих столів, а також інші узгоджені сторонами 

напрями співробітництва. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання Меморандуму про співробітництво між Міністерством оборони 

України та Координаційним центром з надання правової допомоги фахівці Сарненського 

МЦ провели ряд заходів у військових частинах та районних  військових комісаріатах: 

- 13.06 2018 - головний спеціаліст Василь Тимощук провів робочу зустріч з 

працівниками Березнівського районного військового комісаріату; 

- 13.06.2018 - головний спеціаліст  Тетяна Іваненко провела робочу зустріч з 

колективом Рокитнівського районного військового комісаріату; 

- 14.06.2018 - в.о. директора Юлія Міхнова провела інформаційно - роз'яснювальний 

семінар із працівниками Сарненського районного військового комісаріату; 

- 19.06.2018 - заступник начальника Ірина Демидчик провела робочу зустріч  із 

представником Володимирецького об'єднаного районного військового комісаріату; 

- 10.06.2018, у Сарненській військовій частині А-0153 в.о. директора Сарненського 

МЦ Юлія Міхнова провела "правову світлиця" для військовослужбовців строкової служби; 

 



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: 

- .04.05. 2018  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання БППД Аліна Харченко провела семінар для працівників Сарненської центральної 

районної бібліотеки, на якому проінформувала про види правових послуг, які надає 

Сарненський МЦ, а також про основні категорії громадян, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. В ході семінару також обговорювалися зміни до Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу” В рамках заходу Аліна Харчено провела робочу зустріч 

із представником Сарненської районної бібліотеки для дітей, на якій обговорили основні 

напрями спільної реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ 

ПРАВО!”, зокрема щодо сприяння у проведенні на місцевому рівні Всеукраїнського 

конкурсу проектів для школярів “Мої права - моє життя”, який проводиться на виконання 

Указу Президента “Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО; 

- Того ж дня, головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія 

Райлян провела семінар із працівниками Дубровицької цетральної районної бібліотеки на 

якому обговорили останні зміни щодо призначення субсидій; 

-  24.06. 2018  працівники Дубровицького бюро правової допомоги спільно з колективом 

Дубровицької районної бібліотеки провели масовий захід до Дня молоді, на якому  

розгадували кросворд на тему «Право і Держава», підготовлений працівниками бюро; 

- 26.06.2018 головний спеціаліст Сарненського МЦ Аліна Харченко спільно з 

працівниками Сарненської центральної районної бібліотеки та Сарненського районного 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели захід, присвячений Дню 

Конституції України; 

 

 З метою надання безоплатної правової допомоги малозахищеним верствам 

населення фахівці Сарненського МЦ відвідували заклади для таких категорій громадян. 

Так, 22.05.2018 року для надання адресної правової допомоги підопічним 

стаціонарного відділення Зарічненського районного територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) заступник начальника Дубровицького бюро 

правової допомоги  Юлія Швець здійснила виїзд в село Вичівку Зарічненського району. 

Громадянину було надано консультацію щодо порядку приватизації житла. Під час заходу 

Юлія Швець зустрілась із завідуючою та працівниками стаціонарного відділення та 



проінформувала їх про систему безоплатної правової допомоги, проект «Я МАЮ ПРАВО» та 

дала відповіді на питання, що їх цікавили. 

Також, 22 травня Юлія Швець провела робочу зустріч із начальником Зарічненського 

районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

а також семінар із трудовим колективом на тему: "Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО", на якому обговорено шляхи подальшої 

співпраці з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги малозахищених 

верств населення. 

 

 

На  виконання плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2018 

році,  фахівці Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели ряд правопросвітницьких заходів. 
До прикладу, 18.05.2018. в.о.директора Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова провела лекцію на тему: “Охорона 

праці - невід’ємна частина робочого процесу” для колективу Сарненського РЕМ 

«Рівнеобленерго». В свою чергу, 16.05.2018 головний спеціаліст відділу 

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

семінар з працівниками Сарненського відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України у Рівненській області щодо дотримання 

норм чинного законодавства з питань охорони праці, а також робочу зустріч із 

головним експертом з охорони праці Сарненського відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області. 



У цьому звітному періоді фахівці системи БПД продовжували налагоджувати 

співпрацю з партнерами задля надання правової допомоги дітям з інвалідністю та їх 

батькам. Так, 19.06.2018 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги  

Ірина Демидчик відвідала Комунальний заклад "Кузнецовський міський центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів" імені З.А. Матвієнко. Основною метою діяльності закладу є 

реабілітація дітей та молоді з особливими потребами, надання їм соціальних послуг, 

навчання соціальним та побутовим навичкам, розвиток творчих здібностей, повернення їх до 

активної участі у суспільному житті. Під час візиту Ірина Демидчик провела робочу зустріч 

із колективом щодо налагодження співпраці, на якій проінформувала про зміни до ЗУ “Про 

безоплатну правову допомогу” в частині розширення кола cуб'єктів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу”. В свою чергу, 15.06.2018  головний спеціаліст 

відділу правової інформації та консультацій Сарненського МЦ Тетяна Іваненко відвідала 

Комунальний заклад “Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інва Спорт» та прочитала лекцію на тему «Права дитини. Декларація прав дитини», на якій 

діти однієї із найвразливіших категорій дізналися про основоположні права закріплені цим 

документом; 

 

 

 

 

 

 



У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування з метою інформування населення та поширення інформаційних 

роздаткових матеріалів, в тому числі в рамках реалізації проекту “Я маю право”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 семінар-наради з адвокатами, які надають 

БВПД у Сарненському МЦ : 

 

- 10 травня 2018 року під головування 

в.о. директора Сарненського МЦ Юлії 

Міхнової відбулася семінар-нарада для 

фахівців центру за участі адвоката 

Федора Яскевича, який співпрацює із 

системою безоплатної правової 

допомоги Сарненщини. В рамках 

заходу Федір Яскевич поділився 

основними моментами нещодавнього 

успішного кейсу щодо захисту прав та 

законних інтересів однієї із найбільш 

вразливих категорій громадян - особи з 

інвалідністю по слуху, на якого було 

складено протокол за адміністративне 

правопорушення, передбачене ч.1 

ст.130 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України (керування 

транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння). Зокрема, завдяки професійним діям 

адвоката Зарічненський районний суд закрив провадження по справі за відсутністю події і 

складу адмінправопорушеня. 



 

- 05.06.2018 р. у Сарненському МЦ з надання БВПД відбувся семінар - навчання щодо 

обміну досвідом з адвокатом, який співпрацює з Сарненським місцевим центром з надання 

безоплатної  вторинної правової допомоги Алімамадовим Імраном Акпер огли. У заході 

взяли участь фахівці центру: Марина Дрожжин, Тетяна Трушина та Анастасія Новацька. 

  

 Впродовж заходу адвокат поділився із присутніми основними подробицями справи, яка 

стосувалася оскарження постанови Рокитнівського районного суду щодо незаконного 

перетинання особою державного кордону поза пунктом пропуску з України у Республіку 

Білорусь. Завдячуючи професійним діям Алімамадова Імрана Акпер огли замість штрафу у 

розмірі 3400 грн клієнт Сарненського МЦ отримав шанс на виправлення та був звільнений 

від адміністративної відповідальності, отримавши усне зауваження. 

 

- 30.05.2018 керівник 

Сарненського МЦ з надання БВПД 

Юлія Міхнова за круглим столом, 

організованим у 

Володимирецькому бюро правової 

допомоги з Людмилою 

Крестинською, Тетяною Савенко, 

Валентиною Кругліцькою, 

Оксаною Полюхович та фахівцями 

бюро обговорювали: дотримання 

стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному та 

адміністративному процесах; 

недопущення порушень Правил 

адвокатської етики; поширення 

найкращих практик (успішних історій) клієнтів системи БПД; актуальні практичні питання 

між адвокатами та працівниками Сарненського МЦ. 

Протягом II 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  квітень-червень 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: 

- 03.04.2018 в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю -“Порядок виїзду 

дітей за кордон”; 

- 12.04.2018 в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю -“Підсумки 

діяльності Володимирецького бюро правової допомоги за 1 квартал 2018 року”; 

- 20.04.2018 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “Підсумки 

діяльності Дубровицького бюро правової допомоги за 1 квартал 2018 року ”; 

- 26.04.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Прийняли 

десятитисячного клієнта”; 

- 10.05.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“Чи стане менше 

неплатників аліментів?”; 

-  17.05.2018 в газеті “Полісся” опубліковано статтю -“Як не стати жертвою злочину”; 

- 17.05.2018 в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - “Зміни в 



порядку надання субсидій”; 

- 17.05.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “ Подякуй Богові за 

маму”; 

- 24.05.2018 в газеті “Новини Рокитнівщини”опубліковано статтю - “Як не стати 

жертвою злочину. Правопросвітницький проект "Я маю право”; 

- 01.06.2018 в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю - “Право на 

безоплатну правову допомогу”; 

- 14.06.2018 в газеті “Полісся” опубліковано статтю -  "Я маю право”; 

- 21.06.2018 в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - “Як не стати 

жертвою злочину”. 

Також, у звітному періоді  працівниками Сарненського МЦ з  надання БВПД 

озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного ефірного радіомовлення 

на різноманітну правову тематику :  

 21.05.2018  виступ на тему:“Право працівника на відпочинок."; 

 22.05.2018  виступ на тему: “Обмежувальний припис: що це і як працює?"; 

 23.05.2018 виступ на тему: “Оскарження дисциплінарного стягнення"; 

 15.06.2018 виступ на тему: “Що потрібно знати про розлучення“; 

 19.06.2018 виступ на тему: “Права затриманого в Україні "; 

 20.06.2018 виступ на тему: “Нові правила отримання житлової субсидії на 2018 рік”; 

 26.06.2018 виступ на тему: “ Право на безоплатну приватизацію земельної ділянки"”; 

Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!"; 

  У квітні - червні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний 

досвід роботи адвоката, який співпрацює із Сарненським МЦ з надання БВПД  

офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги у Рівненській 

області:  

 06.06.2018  “На Рівненщині адвокат захистив особу з інвалідністю та домігся скасування 

штрафу й повернення водійських прав”; 

 У  II кварталі 2018 року відбувалося  поширення розроблених працівники 

Сарненського МЦ та бюро правової допомоги правових консультацій на різноманітну 

правову тематику на офіційних веб-сайтах 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 (33), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості (58). Поширювався інформаційний ролик на тему: “Де отримати безоплатну 

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

автовокзалі м. Сарни. 

 У квітні-червні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

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

вказаний період  65 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:  “Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна”. Також здійснюється 

постійне редагування та підтримання в актуальному стані раніше завантажених 

консультацій. 

 

З метою покращення якості надання послуг та підвищення кваліфікації фахівці 

Сарненського МЦ взяли участь у дводенному тренінгу (14-15 червня 2018 року) з розвитку 

навичок роботи (SOFT SKILLS) з вразливими групами клієнтів системи БПД, на якому 

опановували комунікативні навички роботи із постраждалими від домашнього насильства та 

гендерно обумовленого насильства, дітьми, учасниками АТО, внутрішньо переміщеними 

особами та особами похилого віку. Робота над «м’якими навичками» (soft skills) є дуже 

важливою, оскільки має значний вплив на результати роботи з клієнтами та якість надання їм 

правової допомоги.  

 

 

 

 

Також, головний спеціаліст Аліна Харченко взяла участь у навчальному семінарі на 

тему “ Методологія підготовки та проведення правопросвітницьких заходів. Короткотривалі 

та довготривалі результати”, що проводився на базі управління «Львівська міжрегіональна 

ресурсно–комунікаційна платформа».  



  

 

[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. 

14 травня 2018 року під керівництвом очільника Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василя Овдіюка відбулася 

нарада для фахівців Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 На проведеному заході піднімалися питання оплати послуг адвокатів, які 

співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги. 

 Окрім того, обговорено деякі аспекти правопросвітництва, такі як зміна 

комунікаційних векторів системи безоплатної правової допомоги задля полегшення доступу 

до неї. 

17 травня фахівці Сарненського МЦ взяли участь у нараді присвяченій до Дня 

вишиванки, яка відбулася у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Рівненській області. 

 

 
25 травня 2018 року у Сарненському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася нарада під керівництвом директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Рівненській області Василя Овдіюка. 



 Під час наради головний спеціаліст Аліна Харченко поділилася досвідом, 

отриманим на навчальному семінарі, що проводився на базі управління “Львівська 

міжрегіональна ресурсно - комунікаційна платформа”. Зокрема, правник системи 

безоплатної правової допомоги окреслила покроковий алгоритм підготовки, 

проведення, оцінки результатів та основні індикатори успішності  

правопросвітницьких заходів. 

 Крім того, на нараді обговорювалися заходи по оптимізації видачі доручень 

адвокатам, які співпрацюють із Сарненським МЦ. 
 

   

 

 

 

 

 

З метою постійної взаємодії Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з його структурними підрозділами — бюро правової допомоги 

у цьому кварталі здійснювалися постійні виїзні спостереження за діяльністю бюро правової 

допомоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року Сарненським місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1080 звернень 

клієнтів, 944 особам було надано правову консультацію, 136 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 135 рішень про надання БВПД та надано 92 доручень адвокатам та 

46 доручення - штатним працівникам (представництво в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 1 письмовому зверненню було надано відмову 

у наданні БВПД.  

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 

383 338 45 0 

2 Відділ Березнівське бюро 284 236 48 0 

3 Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

304 257 47 0 

4 Відділ Дубровицьке бюро 

 
280 258 22 0 

5 Відділ Рокитнівське бюро 221 209 12 0 

 

…. 
Разом по МЦ 1472 1298 174 0 

 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 89 (6,05%), спадкового 305 (20,72%), сімейного 335 

(22,76%), медичного 6 (0,41), трудового 50 (3,40%), адміністративного 119 

(8,08%), земельного 97 (6,59%), договірного 90 (6,11%), житлового 44 (2,99%),  

іншого цивільного 172 (11,68%), з питань виконання судових рішень 91 

(6,18%), з інших питань 63 (4,28%) та з неправових питань 11(0,75%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

6,05%

20,72%

22,76%

0,41%
3,40%

8,08%

6,59%

6,11%

2,99%
11,68%

6,18%

4,28% 0,75%

Соціальне забезпечення (89 шт.)

Спадкове (305 шт.)

Сімейне (335 шт.)

Медичне (6 шт.)

Трудове (50 шт.)

Адміністративне (119 шт.)

Земельне (97 шт.)

Договірне (90 шт.)

Житлове (44 шт.)

Інші цивільні (172 шт.)

Виконання судових рішень (91 шт.)

Інші питання (63 шт.)

Неправові питання (11шт.)

61,23%

38,77%

Жінки (804 осіб)

Чоловіки (509 осіб)



 
      РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 

   
  

 

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

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,61%

25,66%

56,74%

16,98%

До 18 років (8 осіб)

Від 18 до 35 років (337 осіб)

Від 35 до 60 років (745 особи)

Більше 60 років (223 особи)

38,20%

86,21%

3,45%

1,15%
5,17%

2,30%
0,57%

1,15%

Ветерани війни (89 осіб)

Малозабезпечені особи (150 
особи)

Інваліди (6 осіб)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (2 осіб)

Ветерани війни (9 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (4 особи)

Діти позбавлені батьківського 
піклування (1 особа)



 

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

період було : 

 здійснено 22 виїзди мобільних пунктів ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 215 осіб, в тому числі 117 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та 98 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 23 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано 144 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 311 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 19  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 33 у 

мережі Facebook, 4на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 58 на офіційних 

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

 65 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

 

№ 

з/п 

Найменув

ання 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: 
23/117 75/98 23 311 65 

2. 
Сарненський 

МЦ 
5/24 23/17 4 107 13 

3. 
Березнівське 

бюро 
6/30 10/ 16 8 33 12 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
3/24 13/43 2 65 13 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
5/19 19/17 5 56 15 

6. 
Рокитнівське 

бюро 4/20 10/5 4 50 12 

 
 


