
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 
у IV   КВАРТАЛІ 2017 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 IV квартал 2017 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. 

 Зокрема, продовжено реалізацію правопросвітницької кампанії серед 

населення області з правового регулювання земельних питань, на виконання, 

якої забезпечено функціонування мобільних точок доступу на базі 

Костянтинівської (05.10.2017 р.) та Каноницької (11.10.2017 р.), Немовицької 

( 28.11.2017 р.) сільських рад та Клесівської об'єднаної територіальної 

громади (24.10.2017 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До того ж, за попередньою домовленістю із головами ОМС виїзні 

прийоми громадян проведено у : Лютинській (13.10.2017 р.), Тишицькій 

(18.10.2017 р.), Масевицькій (26.10.2017 р.), Полянській (26.10.2017), 

Друхівській (07.11.2017 р.), Тутовицькій (08.11.2017 р.), Лісівській (14.11.2017 р.), 

Кисорицькій (15.11.2017 р.), Вирівській (22.11.2017 р.), Білківській (22.11.2017 

р.), Блажівській (23.11.2017 р.), Карпилівській Сарненського району та 

Карпилівській Рокитнівського району (04.12.2017 р.), Кам'янській (06.12.2017 р.), 

Великоцепцевицькій (08.12.2017р.), Ремчицькій (20.12.2017 р.), сільських радах 

та Зарічненській селищній раді ( 31.10., 21.11., 12.12.2017 р.). Також, фахівці 

Сарненського МЦ надавали первинну правову допомогу спільно з 

представниками громадських приймалень народних депутатів, а саме 26.10.2017 

року головним спеціалістом відділу Володимирецьке бюро правової допомоги 

Оленою Хомутовською спільно із представником громадської приймальні 

народного депутата В. Яніцького  проведений виїзний прийом громадян на базі 

Вараської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою активної взаємодії із органами ОМС, спрямованої на 

посилення правової спроможності територіальних громад, та в рамках 

роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги 

по населених пунктах та  виїзних прийомів громадян, правники Сарненського 

МЦ та бюро правової допомоги проводили робочі зустрічі та семінари із 

головами та працівниками сільських рад нашого краю, на яких обговорювалися 

особливості правового регулювання земельних відносин, питання реалізації і 

захисту прав людини, у тому числі учасників АТО, членів їх сімей, надавалася 

методична допомога із актуальних для громади питань, проводилось активне 



інформування про загальнодержавний проект “Я МАЮ ПРАВО”. 

 

 

 

У звітному періоді забезпечено виготовлення та поширення методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування на теми: 

1) “Відповідальність у сфері містобудування”; 

2) “Контроль та відповідальність за порушення законодавства у сфері 

державних закупівель”; 

3) “Укладення договору про закупівлю та внесення до нього змін”. 

В рамках правопросвітницької діяльності працівниками Сарненського 

МЦ з надання БВПД та його структурних підрозділів, протягом звітного пе-

ріоду проводилися правопросвітницькі заходи для учнів загальноосвітніх нав-

чальних закладів, спрямовані на інформування підростаючого покоління про 

свої права, які передбачені чинним законодавством України та міжнарод-

ними нормативно-правовими актами : 

 

 На виконання Меморандуму про співпрацю між Сарненським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Сарненським районним ліцеєм “Лідер” 09 жовтня 2017 року директор 

Сарненського МЦ Микола Павлюк взяв участь в ігровому сеансі карткової 

навчальної гри Ради Європи “Країна гідності” в рамках Всеукраїнської 

програми “Демократична школа”; 

 2 листопада заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги 

Юлія Швець провела урок для учнів 9-11 класів на тему "Запобігання 



торгівлі людьми, домашнього насильства та гендерної дискримінації" та 

взяла участь у відеолекторії на тему : «Запобігання торгівлі людьми» у 

Людиській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені К.Хомич ; 

 7 листопада 2017 року заступник начальника Дубровицького бюро 

правової допомоги Юлія Швець в Берестівському НВК провела лекцію для 

9 класів на тему "Твої права- твій захист", де обговорили з учнями 

Конвенцію ООН про права дитини. Також фахівець бюро провела 

профорієнтаційний урок із учнями 10-11 класів на тему "Світ юридичних 

професій"; 

 9 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Аліна Харченко провела провопросвітницьку лекцію на тему “Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх”; 

 15 листопада 2017 року заступником начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Іриною Демидчик проведено інформаційно-

роз'яснювальну лекцію для учнів Володимирецької ЗОШ №3 на 

тему:"Придбання товарів та послуг через Інтернет"; 

 

 

 

 

Також, правники Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

організували та провели ряд правопросвітницьких лекцій в рамках 

Всеукраїнського тижня права: 

 

 4 грудня 2017 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності персоналу Оксана Заєць провела лекції для учнів 



Карпилівської загальноосвітньої школи на тему : “Подорож у світ 

юридичних професій” та “Як не стати жертвою злочину” ; 

 Того ж дня, заступник начальника Володимирецького бюро правової 

допомоги Ірина Демидчик провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію 

на тему: "Основні принципи прав дитини. Право на освіту. Права та 

обов'язки учнів" для учнів 5-9 класів Суховільського НВК "ЗОШ I-II ст. -

ДНЗ"; 

 5 грудня 2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодія із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Аліна Харченко провела правопросвітницький захід для учнів 4-Г класу 

загальноосвітньої школи № 2 міста  Сарни на тему : “Свої права ти добре 

знай, їх вивчай та пам'ятай” та провела правову вікторину на тему : 

“Поняття основоположних прав дитини передбачені Конвенцією ООН про 

права дитини” для учнів 4-А класу загальноосвітньої школи № 2 міста  

Сарни ; 

 5 грудня 2017 року директор Сарненського МЦ з надання БВПД Микола 

Павлюк провів лекцію на тему: “ Правові засади працевлаштування та 

правовий статус вчителя” для студентів Сарненського педагогічного 

коледжу Рівненського гуманітарного університету; 

 

 5 грудня 2017 року заступник начальника Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Швець взяла участь у засіданні батьківського комітету 

Людинської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.К.Хомич на тему: «Протидія насильству 

в сім’ї» в рамках проведення акції «16 днів проти насильства»; 

 5 грудня 2017 року заступник начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Ірина Демидчик провела інформаційно-роз'яснювальну 

лекцію на тему: “Основоположні права, свободи та законні інтереси 

громадян" для студентів Вищого професійного училища № 29 смт. 

Володимирець; 

 6 грудня 2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Аліна Харченко провела урок-тренінг для учнів 8 класу загальноосвітньої 

школи № 2 міста Сарни на тему : “Геть насильству над дітьми”; 

 6 грудня 2017 року директор Сарненського МЦ з надання БВПД провів 

лекцію з елементами тренінгу на тему: “ Права людини та громадянина” 

для учнів 7-9 класів загальноосвітньої школи № 6 міста Сарни ; 

 6 грудня 2017 року заступник начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Ірина Демидчик провела інформаційно-роз'яснювальну 

лекцію -бесіду на тему: “Кримінальна відповідальність неповнолітніх" для 

учнів 9-10 класів Антонівської ЗОШ I-III ступенів; 

 6 грудня 2017 року головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової 

допомоги Ігорем Богданцем разом із представником ювенальної превенції 

Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції ГУНП в 

Рівненській області проведено лекцію на тему: «Особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх»; 

 7 грудня 2017 року на виконання Меморандуму про співпрацю та в рамках 

Всеукраїнського тижня права директор Сарненського місцевого центру з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Павлюк провів 

лекцію на тему : “Подорож  у світ юридичних професій” для учнів 11 класів 

Сарненського районного ліцею “Лідер”; 

 7 грудня 2017 року головний спеціаліст Володимирецького бюро правової 

допомоги Лариса Оштук провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію - 

бесіду на тему:  “Права дитини в контексті законодавства України"; 

 7 грудня 2017 року директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк спільно 

із директором Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Миколою Павлюком провели 

правопросвітницький захід на тему : “Подорож у світ юридичних 

професій” для учнів загальноосвітньої школи № 3 м.Сарни; 

 7 грудня 2017 року заступник начальника Дубровицького бюро правової 

допомоги на відкритому уроці правознавства прочитала лекцію для учнів 

8-11 класів Лютинського навчально-виховного комплексу на тему: «Світ 

юридичних професій». Під час проведення заходу учні також дізнались про 

те, де вони можуть отримати безоплатну правову допомогу, про діяльність 

бюро, а також отримали буклети «Твої права – твій захист»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним 

центром з надання безоплатної правової допомоги та Державної служби 

зайнятості директор Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Микола Павлюк взяв участь круглому столі на тему : 

“Сприяння адаптації людей з інвалідністю на робочому місці та їх підтримка 

після працевлаштування”, який пройшов на базі Сарненського районного центру 

зайнятості під головуванням його очільника Віктора Пацьоли . У заході також 

взяли участь представники відділу організації працевлаштування Сарненського 

РЦЗ, Костопільського МСЕК, Фонду соціального страхування, Пенсійного 

Фонду України у Сарненському районі, відділу по обслуговуванню інвалідів, 

ветеранів війни і праці, інспектор з кадрової роботи відділу освіти Сарненської 

РДА, голова правління Сарненської територіальної організації Українського 

товариства глухих та особи з інвалідністю, представники ЗМІ.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 У цьому звітному періоді правники Сарненського МЦ продовжили 

налагоджувати співпрацю з органами державної влади та іншими 

партнерами БПД шляхом проведення спільних заходів : 
 19 листопада 2017 р. головний спеціаліст Володимирецького бюро 

правової допомоги Олена Хомутовська провела робочу зустріч із 



директором КЗ "Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів" імені З.А. Матвієнко. Також, в рамках даної зустрічі проведено 

інформаційно-роз'яснювальний захід щодо функціонування системи БПД 

в цілому та діяльність Володимирецького бюро правової допомоги, 

зокрема, порядком надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги; 

 24 листопада 2017 року головним спеціалістом Рокитнівського бюро 

правової  допомоги проведено інформаційно-роз'яснювальний семінар   у  

Рокитнівському  районному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді.  

 03 листопада 2017 року, під час проведення наради для працівників 

Володимирецького районного територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), заступником начальника 

Володимирецького бюро правової допомоги Сарненського МЦ з НБВПД 

Іриною Демидчик проведено інформаційно-роз'яснювальний захід щодо 

порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно та оскарження рішень 

державних реєстраторів у разі їх неправомірних дій. Також, присутніх 

проінформовано про старт загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту " Я МАЮ ПРАВО".  

 

 08 листопада 2017 року відбулась робоча зустріч з представниками 

Березнівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, які працюють з сім'ями та особами, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, і потребують сторонньої допомоги; 

  

 21 листопада 2017 року заступник начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Ірина Демидчик взяла участь у проведенні семінар-

наради для фахівців Володимирецького районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, щодо початку проведення щорічної 

Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства", яка проходила в Україні 

з 25 листопада по 10 грудня, присвячена питанням боротьби з насильством 

щодо жінок, де проінформувала присутніх про діяльність та основні 

функції бюро правової допомоги, особливість отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги таких категорій громадян як діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, діти, що постраждали внаслідок воєнних 

дій, а також щодо учасників АТО; 

 5 грудня 2017 року заступник начальника Березнівського бюро правової 

допомоги Юлія Пахальчук  провела круглий стіл для працівників органів 

державної влади. Було запрошено Березнівський районний відділ з питань 

пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання 

покарань та пробації Міністерства юстиції, Управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, Березнівський центр з надання 

адміністративних послуг, та Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації. Під час проведення круглого столу обговорювалося 

питання щодо порушення конституційних прав громадян та порядок їх 

захисту. Під час заходу було розповсюджені буклети з правових питань та 



проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект « 

Я МАЮ ПРАВО!»; 

 07 грудня 2017 року працівниками Березнівського бюро правової 

допомоги було проведено роз’яснювальну роботу в Березнівському 

районному відділі з питань пробації Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

міністерства юстиції на тему : «Реалізація і захист прав людини», під час 

якої було розповсюджено буклети з правової тематики та проінформовано 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!»; 

 

 

 

Продовжено налагоджування співпраці із бібліотеками нашого краю 

шляхом проведення спільних правопросвітницьких заходів та проведення для 

них навчань, організації на їх базі правових виставок, публікації на їх 

офіційних сайтах правової інформації задля підвищення правової свідомості 

і культури громадян. Зокрема : 

 25 жовтня 2017 року заступник начальник Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Швець в приміщенні Дубровицької районної бібліотеки 

провела інформаційно-роз'яснювальний семінар на тему: "Функції та 

діяльність бюро правової допомоги. Порядок доступу до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Загальнонаціональний проект 

"Я МАЮ ПРАВО" в ході проведення відеоконференції на тему: «Судові 

виклики у цивільному судочинстві. Порядок їх надсилання та вручення», 

що відбувалась у приміщені Рівненської обласної універсальної бібліотеки. 

В ході заходу фахівець роз’яснила де можна отримати додаткову 

інформацію про проект, відповіла на питання що цікавили присутніх та 

поширила інформаційні матеріали; 

 28 листопада 2017 року головним спеціалістом Рокитнівського бюро 

правової допомоги проведено робочу зустріч та інформаційно-

роз'яснювальний семінар  у комунальному закладі «Рокитнівська 

централізована бібліотечна система»; 

 4 грудня 2017 року заступник начальника Березнівського бюро правової 

допомоги Юлія Пахальчук спільно з працівниками Березнівської 

централізованої системи публічно-шкільних бібліотек організували та 

оформили виставку інформаційного стенда про права громадян з 



розміщенням на ньому друкованих буклетів щодо роз’яснення 

законодавства України та проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект « Я МАЮ ПРАВО!»; 

 6 грудня 2017 року заступник начальника Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Швець організувала виставку інформаційних матеріалів на 

базі Дубровицької центральної районної бібліотеки на тему : “Свої права 

ти добре знай, їх вивчай та пам'ятай”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



В рамках такої співпраці директором Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Павлюком роз-

почато цикл навчань для бібліотекарів Сарненського та Березнівського райо-

нів “У пошуках правової інформації”, який 03 жовтня 2017 року стартував на 

базі Сарненської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек. Даний 

цикл складається із 9 блоків та має на меті захист прав та законних інтересів жи-

телів громад, популяризацію правозахисного руху, підвищення правової спромо-

жності громади та побудову громадянського супільства. 11 жовтня 2017 року очі-

льником Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Миколою Павлюком розпочато даний цикл навчань вже для бібліо-

текарів Березнівського району на базі Березнівської централізованої системи пу-

блічно-шкільних бібліотек. Зокрема, проведено практичні заняття з пошуку пра-

вової інформації на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання пра-

вової допомоги, з користування електронними сервісами Міністерства юстиції 

України, а саме : Єдиним державним реєстром речових прав на нерухоме майно, 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

Єдиним державним реєстром громадських формувань, Єдиним реєстром нотарі-

усів. Бібліотекарів зацікавило також користування системою “Електронний суд”, 

а саме: сплата судового збору та перегляд розкладу судових засідань з її допомо-

гою. А 15 листопада 2017 року бібліотекарі Березнівського району, в рамках ци-

клу навчань “У пошуках правової інформації” проінформовані на тему : “Пошук 

правової інформації на порталах органів державної влади”, на якому присутні на-

вчилися користуватися порталами правових послуг органів державної влади, зо-

крема таких як Державна фіскальна служба, Teplo.gov.ua, Державної служби Ук-

раїни з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а та-

кож отримали практичні навички одержання довідки про несудимість в електрон-

ному вигляді. 

 

 

З метою інформаційно-роз'яснювальної роботи в установах виконання 

покарань з найбільш актуальних правових питань такої категорії осіб, як 

засуджені директор Сарненського МЦ 12 жовтня 2017 року спільно із 

представниками Сарненського районного центру соціальної служби для сімї, 

дітей та молоді провели консультування осіб засуджених до позбавлення волі у 

Катеринівській виправній колонії № 46. Зокрема, очільником Сарненського МЦ 

присутнім доведено до відома основні положення Закону України “Про амністію 



у 2016 році”, обговорено проблемні питання при зверненні до Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також надано індивідуальні правові консультації 

з питань стягнення заборгованості за рішеннями суддів та порядку відрахувань із 

заробітної плати засуджених. 

На завершення заходу засудженим роздано інфографіки з детальним 

описом щодо порядку звернення до  Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області для отримання захисника за рахунок держави. Також, 04 

грудня 2017 року  проведена правороз'яснювальна робота для засуджених в 

Полицькій виправній колонії № 76. 

 

 

 

 

Протягом жовтня-грудня 2017 року проводилися інформаційні заходи 

для малозахищених верств населення, з метою підвищення їх правової свідо-

мості та обізнаності. Так, 6 грудня 2017 року головний спеціаліст Дубровць-

кого бюро правової допомоги Наталія Райлян здійснила робочу поїздку в Стаці-

онарне відділення Дубровицького районного територіального центру соціаль-

ного обслуговування с.Висоцьк, до осіб які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги. В рамках заходу як працівників 

так і престарілих та знедолених осіб, що там перебувають, було проінформовано 

про можливість отримання безоплатно правової допомоги та про загальнонаціо-

нальний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру інформували 

населення не тільки про їхні права, а основні основні способи їх захисту, в 

рамках всеукраїнського проекту “Я маю право! ” До прикладу, 20 грудня 2017 

року головний спеціаліст відділу представництва Анастасія Новацька провела 

“вуличне інформування” у місті Вараш. Також такі інформування проводилися у 

рамках усіх виїзних прийомів громадян, що здійснювалися правниками 

Сарненського МЦ. 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протягом IV кварталу під час проведення правопосвітницьких та ко-

мунікативних заходів, які були  реалізовані працівниками Сарненського МЦ з 

надання БВПД та бюро надання правової допомоги, відбувалося постійне роз-

повсюдження інформаційних матеріалів про старт загальнонаціонального 

проекту “Я МАЮ ПРАВО” та інформування громадян про його цілі та за-

вдання. 

Протягом звітного періоду працівниками Сарненського МЦ забезпечено 

підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД та діяль-

ність місцевого центру, а також їх публікацію у друкованих та електронних 

ЗМІ регіону. Зокрема: 

 05.10. 2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“"Я 

МАЮ ПРАВО" ”; 

 05.10. 2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“Щоб 

підростало правосвідоме покоління”; 

 06.10.2017 року в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю 

-”Загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО” ; 

 12.10.2017 року в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю 

-”Загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО”;  

 19.10.2017 року в газеті “Сарненський новини” опубліковано статтю 

-”Соціальні права "Країни гідності" досліджували та захищали ліцеїсти” ; 

 26.10.2017 року в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю 

-”Соціальні права “Система безоплатної правової допомоги - це одна із 

соціальних програм Уряду”.Загальнонаціональний правопросвітницький 

проект “Я МАЮ ПРАВО” ; 

 07.11.2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“ Земельну ділянку успадкували за законом ”; 

 16.11.2017 року в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - 

“Стягнення заборгованості за кредитним договором" 

Загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО ”;  

 30.11.2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“Людина з інвалідністю - коваль свого професійного щастя ”; 

 07.12.2017 року в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - 

"Дотримання прав і свобод людини - пріоритет для будь-якої держави ”; 

 07.12.2017 року в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - 

“Всеукраїнський тиждень права”; 

 08.12.2017 року в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - 

“Всеукраїнський тиждень права”; 

 19.12.2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“Стаття : "Людина - найвища соціальна цінність ”; 

 08.12.2017 року в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - 

“Право на землю : як отримати свої законні гектари”; 

  

 Також, у звітному періоді працівниками Сарненського МЦ з надання 

БВПД озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного ефір-

ного радіомовлення на різноманітну правову тематику :  

 18.10.2017 року  виступ на тему: “Колективний договір, 

загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!";  



 26.10.2017 року виступ на тему: "Порядок укладення шлюбу 

неповнолітніми. Загальнонаціональний правопросвітницький проект " Я 

МАЮ ПРАВО!" ; 

 27.10.2017 року виступ на тему: "Встановлення строків для прийняття 

спадщини. Загальнонаціональний правопросвітницький проект " Я МАЮ 

ПРАВО!" ; 

 10.11.2017 року виступ на тему: "Соціальна додаткова відпустка одинокій 

матері загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО" ; 

 10.11.2017 року виступ на тему: "Втрата трудової книжки та порядок її 

відновлення Загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО" ; 

 16.11.2017року виступ на тему:“Підстави звільнення з роботи". 

Загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО" ; 

 16.11.2017року виступ на тему: “Примусове виселення з житлового 

будинку та позбавлення її реєстрації в судовому порядку. 

Загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО” ; 

 30.11.2017 року виступ на тему : "Що таке особисте селянське 

господарство і хто вважається його членом. Загальнонаціональний проект 

"Я МАЮ ПРАВО" ; 

 04.12.2017 виступ на тему: “Конституційні права та свободи громадян”; 

 

У жовтні-грудні 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:  

 23.10.2017року “Як фахівці Березнівського бюро правової допомоги 

представляли інтереси позивача та відповідача в одній справі”. 

 04.12.2017 року “Фахівець відділу представництва Сарненського МЦ 

довела родинні відносини між матір’ю та сином”; 

  У  VI кварталі працівники Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

розробляли правові консультації на різноманітну правову тематику. Розроблені 

консультації поширювались 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 ( 21 ), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості (83). Також, створено та 

поширено інформаційний ролик на тему : “Де отримати безоплатну правову 

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

автовокзалі м.Сарни. 

У жовтні-грудні, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Зокрема, за вказаний 70 осіб 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 теми : “Нотаріальне засвідчення 

вірності перекладу”.Також здійснюється постійне редагування та підтримання в 

актуальному стані раніше завантажених консультацій. 

  

 

[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. 

10 жовтня 2017 року у Сарненському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги його директор Микола Григорович 

Павлюк спільно із очільником  Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області Василем Петровичом 

Овдіюком та головним спеціалістом відділу моніторингу діяльності місцевих 

центрів Олександром Олександровичем Кузиком,  провели нараду для 

працівників місцевого центру та бюро правової допомоги за підсумками роботи 

за звітний період. 

В рамках заходу, обговорено основні показники роботи за третій квартал 

2017 року Сарненського МЦ, такі як : кількість наданих доручень на безоплатну 

вторинну правову допомогу адвокатам, які з ним співпрацюють та наказів на 

представництво своїми силами, для порівняння проаналізовано місце у 

рейтинговій таблиці серед інших місцевих центрів по Україні. Також, обговорено 

пункти плану роботи на наступний звітний період, зокрема такі як : проведення 

правопросвітницьких заходів, висвітлення роботи у електронних та друкованих 

засобах масової інформації, обмін досвідом між працівниками бюро правової 

допомоги Сарненського МЦ. 

 

 



7 листопада головним спеціалістом відділу моніторингу діяльності місце-

вих центрів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги у Рівненській області Олександром Кузиком та фахівцями Сарненського 

МЦ з надання БВПД: головним спеціалістом відділу правової інформації та кон-

сультацій Іриною Дубровською та головним спеціалістом відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліною Харченко здійснено виї-

зне спостереження за діяльністю Рокитнівського бюро правової допомоги. 

Зокрема, в ході спостереження досліджувались такі питання як : порядок 

обліку звернень клієнтів, ведення та формування справ клієнтів, які звертаються 

за наданням БВПД, внесення відомостей в КІАС, ведення журналу обліку та про-

ведення правопросвітницьких заходів, взаємодія із ЗМІ, а також порядок ведення 

діловодства. 

Також, з метою налагодження співпраці із партнерами БПД, в рамках да-

ного заходу проведено семінар із представником Рокитнівського районного сек-

тору з питань пробації, на якому обговорено напрями подальшої співпраці. 

В результаті виїзного спостереження працівникам бюро надано практичну 

допомогу та рекомендації. 

 

 

 

1 грудня 2017 року року директор Регіонального центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Василь Овдіюк провів нараду для працівників 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. В рамках заходу обговорено процес залучення у Дубровицькому, Володи-

мирецькому, Рокитнівському, Березнівському районах та місті Сарнах адвокатів, 

які бажають співпрацювати з системою безоплатної правової допомоги шляхом 

проходження конкурсного відбору. Також, очільник системи БПД Рівненщини 

окремо зупинився на реалізації плану Всеукраїнського тижня, який проходитиме 

із 4 по 8 грудня та передбачає проведення  проведення лекцій-бесід для учнів 

загальноосвітніх шкіл, студентів ВНЗ та інших тематичних заходів інформацій-

ного, освітнього та виховного характеру присвячені проблематиці прав людини. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 грудня директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Рівненській області спільно із директором Сарненського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели на-

раду для працівників Сарненського МЦ. В ході наради підбито підсумки по ок-

ремих напрямках діяльності, обговорено питання щодо посилення роботи над за-

лученням адвокатів, які співпрацюють із системою безоплатної правової допо-

моги по місту Сарни, піднімалося питання використання бюджетних коштів. Та-

кож очільник системи БПД Рівненщини провів прийом громадян, в результаті, 

якого громадяни отримали безоплатні правові консультації. 

  

 

 

З метою постійної взаємодії Сарненського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги з його структурними підрозділами — 

бюро правової допомоги, вчора 21 грудня 2017 року у Сарненському МЦ під го-

ловуванням директора Миколи Павлюк відбулася нарада для працівників центру 

та бюро. 

В рамках заходу підведено підсумки роботи за 2017 рік та обговорено ви-

конання плану заходів.  



 

 

 

 

 

  

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року Сарненським місцевим цен-

тром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1616 звернень клієнтів, 1447 

особам було надано правову консультацію, 169 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

169 рішень про надання БВПД та надано 98 доручень адвокатам та 76 доручень 

- штатним працівникам (представництво в суді або оформлення процесуальних 

документів).  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-

них 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 

438 399 39 0 

2 Відділ Березнівське бюро 339 292 47 0 

3 
Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

315 257 58 0 

4 Відділ Дубровицьке бюро 

 

327 310 17 0 

 5 Відділ Рокитнівське бюро 197 189 8 0 

 

…. 

Разом по МЦ 1616 1447 169 0 

 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 206 (12,75%), спадкового 369 (22,83%), сімейного 303 



(18,75%), медичного 4 (0,25%), трудового 44 (2,72%), адміністративного 100 

(6,19%), земельного 137 (8,48%), договірного 92 (5,69%), житлового 56 (3,46%),  

іншого цивільного 195 (12,06%), з питань виконання судових рішень 36 (2,23%), 

з інших питань 67 (4,14%) та з неправових питань 7 (0,43%). 

  

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ 

ПЕРІОД ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

     

       РОЗПОДІЛ НОВИХ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 
      

 

 

12,75%

22,83%

18,75%

0,25%
2,72%

6,19%

8,48%

5,69%

3,46% 12,06%

2,23% 4,14%
0,43%

Соціальне забезпечення (206 шт.)

Спадкове (369 шт.)

Сімейне (303 шт.)

Медичне (4 шт.)

Трудове (44 шт.)

Адміністративне (100 шт.)

Земельне (137 шт.)

Договірне (92 шт.)

Житлове (56 шт.)

Інші цивільні (195 шт.)

Виконання судових рішень (36 шт.)

Інші питання (67 шт.)

Неправові питання (7 шт.)

61,83%

38,17%

Жінки (878 осіб)

Чоловіки (542 особи)



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

      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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,42%

25,49%

61,20%

12,89%

До 18 років (6 осіб)

Від 18 до 35 років (362 осіб)

Від 35 до 60 років (869 особи)

Більше 60 років (183 особи)

9,47%

78,70%

5,33%

3,55%
0,59%

1,78%

0,59%

Ветерани війни (16 осіб)

Малозабезпечені особи (133 
особи)

Інваліди (9 осіб)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (6 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 особа)

Внутрішньо переміщенні особи 
(3 особи)

Діти-сироти (1 особа)



 

 

 

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

звітний період було : 

 здійснено 28 виїздів мобільних пунктів ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 188 осіб, в тому числі 113 осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних  

консультаційних пунктів та 75 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД ; 

 36 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано 80 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

  проведено 142 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріали з питань надання БВПД,  21 

у мережі Facebook, 29 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 83 

на офіційних веб-сайтах органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек; 

 70 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 
№ 

з/

п 

Наймену-

вання МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійсне-

них 

виїздів 

мобіль-

них 

пунктів/ 

осіб, які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій-

них пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітни-

цьких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
28/113 10/75  36   142 70 

1 Сарненський 

МЦ 

8/32 3/15  9 47 15 

2 Березнівське 

бюро 

5/22 0/15 6  24 15 

3 Володимирец

ьке бюро 

4/23 2/28  12  27 14 

4 Дубровицьке 

бюро 

7/16 4/12 5  30 13 

5 Рокитнівське 

бюро 

4/20 1/5  4  14 13 

 


