
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у IV  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 IV квартал 2018 року фахівцями центру та бюро 

правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на виконання 

даного пріоритетного напряму. 

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: Грушівській (19.10.2018), 

Карпилівській (24.10.2018), Степангородській (22.10.2018), Хиноцькій (12.11.2018), 

Поліській (13.11.2018), Мульчицькій (21.11.2018), Вирівській (21.11.2018), Кам'янській 

(29.11.2018), Більськовільській (26.12.2018), Вичівській (11.12.2018), Рокитнівській 

(12.12.2018), с. Карасин (Клесівська ОТГ) (13.12.2018), с. Карпилівка (Клесівська ОТГ) 

(14.12.2018) та Зарічненській (12.10., 13.11.2018), Томашгородсьій (20.11.2018) селищних 

радах . Правники Сарненського МЦ також надавали первинну правову допомогу спільно з 

представниками Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а саме 

26.10.2018  головним спеціалістом відділу правової інформації та консультацій Іриною 

Дубровською проведено прийом громадян у Степанській ОТГ в межах роботи мобільного 

пункту консультування до системи БПД, а 29.11.2018 р.  функціонування такої ж  мобільної 

точки доступу  до БПД забезпечено у Друхівській сільській раді фахівцем Березнівського 

бюро правової допомоги Василем Тимощуком. 

У цьому звітному періоді проводилися також  прийоми громадян спільно із 

громадськими приймальнями народних депутатів. Так, 25.10.2018 р. головним спеціалістом 

Володимирецького бюро правової допомоги проведено прийом громадян у Вараській міській 

раді спільно з представником громадської приймальні народного депутата В.Яніцького м. 

Вараш.  

 

 

 

 



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. До того ж, фахівці центру 

та бюро правової допомоги брали участь у  семінарах та нарадах для сільських, селищних 

голів. 

До прикладу, 10.10.2018 в.о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова та заступник 

начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець взяли участь у семінарі-

нараді для сільських, селищних голів району, який відбувся у Зарічненській 

райдержадміністрації. 

Важливою подією IV кварталу 2018 року стало те, для жителів Вирівської сільської 

ради прийнято першу на Рівненщині програму надання безоплатної правової допомоги. 

Відтепер жителі даного населеного пункту матимуть можливість ще більше підвищувати 

свою правову обізнаність та правоспроможність. 

 У звітному періоді забезпечено роботу мобільних та дистанційних пунктів 

консультування в   закладах Державної служби зайнятості, в лікувальних закладах та 

навчальних закладах, будинках літніх людей, в тому числі в рамках проекту “Я маю 

право”. 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 та амбулаторіях ЗПСМ, 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 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 та попередження серед школярів такого негативного 

явища, як булінг в рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг: 

- 11.10.2018 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги  

зустрілась із учнями 10 класу Селецького НВК ім. О.Ващишина та провела лекцію на тему: 

"Шкільний булінг. Зупинимо булінг разом"; 



- 18.10.2018 в. о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова провела лекцію для 

учнів  загальнооосвітньої вечірньої школи III ступеня м.Сарни щодо протидії булінгу; 

-17.10.2018 заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

проведена інформаційно-роз'яснювальна лекція для учнів Великоцепцевицької ЗОШ I-III 

ступенів на тему: "Зупинимо булінг разом!"; 

- 07.11.2018 фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги для учнів 10 

класу Володимирецької ЗОШ I-III ступенів, що завітали в гості до юристів, проведена 

інформаційно-роз'яснювальна лекція на тему: "Захист прав громадянина у Європейському 

суді з прав людини"; 

-08.11.2018 головним спеціалістом Володимирецького бюро правової допомоги  

Ларисою Оштук у приміщенні Вищого професійного училища № 29 смт. Володимирець  

було урочисто відкрито І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, яка 

проходила під гаслом – «Права людини понад усе!; 

-15.11.2018 заступником начальника Дубровицького бюро правової допомоги спільно 

із інспектором ювенальної превенції Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в 

Рівненській області старшим лейтенантом поліції Атаманець В.Я. провели лекції для учнів 7-

9 класів Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: "Запобігання булінгу”; 

- 21.11.2018 для учнів 8-11 класів Мульчицької ЗОШ заступником начальника 

Володимирецького бюро правової допомоги Іриною Оштук проведена інформаційно-

роз'яснювальна лекція на тему "Зупинимо булінг разом!"; 

 

Також фахівцями центру та бюро проведена низка правопросвітницьких  заходів 

для дітей в рамках Всеукраїнського тижня права:  

- 10.12.2018 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Аліною Харченко в Цепцевицькій ЗОШ проведений 

Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди 70-ї річниці проголошення Загальної 

декларації прав людини для учнів 10 класів, а учнів  3-4 класів ознайомили з правами, які 

закріплені у Загальній декларації прав людини; 

- 11.12.2018 головним спеціалістом Володимирецького бюро правової допомоги 

Ларисою Оштук проведено лекцію для учнів 5-9 класів на тему «Права людини закріплені в 

Загальній декларації прав людини»; 

- 11.12.2018 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Аліною Харченко проведена лекція-тренінг на тему: “Зупинимо 



булінг разом!”у ЗОШ № 3 м.Сарни  для учнів 7-9 класів та в.о. директора Юлією Міхновою 

лекція для учнів Вичівської ЗОШ на тему: “Стоп булінг!”; 

- 12.12.2018 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Аліною Харченко проведена лекція щодо протидії булінгу для 

учнів Рокитнівської ЗОШ на тему:“Стоп булінг!” ; 

- 13.12.2018 в.о. директором центру Юлією Міхновою та головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліною Харченко 

проведена лекція “Стоп булінг!” для учнів Карасинської ЗОШ; 

- 13.12.2018 року головним спеціалістом Володимирецького бюро правової допомоги 

Ларисою Оштук проведено лекцію для учнів 11 класу Антонівської ЗОШ І-ІІ ступенів на 

тему «Відповідальність неповнолітніх», а для учнів 9-10 класів проведено бесіду на тему 

«Зупинимо булінг разом!»; 

- 13.12.2018 в.о. директором центру Юлією Міхновою та головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліною Харченко  

проведена лекція “Стоп булінг!” для учнів Карпилівської ЗОШ ; 

- 14.12.2018 в.о. директором центру Юлією Міхновою та головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліною Харченко 

проведені лекції для учнів 1-4 класів ЗНЗ № 5 м.Сарни на тему: “Свою права ти добре знай, 

їх вивчай та пам'ятай”; 

- 22.12.2018 головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги спільно 

із старшим інспектором ювенальної превенції  Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП у 

Рівненській області, капітаном поліції Муханьковим О.С. в Карпилівській загальноосвітній 

школі для учнів 9-11 класів  проведено лекцію на тему: «Зупинимо булінг разом!»; 

- 26.12.2018 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Аліною Харченко проведена лекція на тему: “Стоп булінг!” у 

Глушицький ЗОШ для учнів 5-9 класів; 

 

 

 

 



Під час проведення Всеукраїнського тижня права фахівцями центру організовано 

та проведено конкурс малюнків на тему: “Права людей очима дітей”. Переможці 

конкурсу були нагороджені грамотами та цінними призами. 

 

 Також з метою  попередження булінгу у загальноосвітніх навчальних закладах 

паралельно проводилися семінари із їх педагогами, а також брали участь у шкільних 

батьківських зборах щодо цього питання. До прикладу, головний спеціаліст відділу 

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

батьківських зборах для батьків учнів Глушицької ЗОШ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання Меморандуму про співпрацю з Сарненським районним ліцеєм «Лідер” 

та в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа» 15.11.2018 головний 

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

Харченко провела лекції-тренінги для ліцеїстів 10 класу Сарненського районного ліцею 

“Лідер”, а 20.12.2018 в.о. директора центру та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліна Харченко  спільно із 

ліцеїстами провели суд над гаджетами. До того ж, в рамках Всеукраїнського тижня права був 

проведений конкурс малюнків на тему: “Твої права-твій захист”. За результатами якого 

ліцеїсти-переможці були нагороджені грамотами та призами. 

 



 

На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання  правової допомоги та Державної служби зайнятості 03.12.2018 головним 

спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей з 

інвалідністю проведено  інформаційно-роз'яснювальний семінар  у  Рокитнівському 

районному центрі зайнятості, а 24.10.2018  головний спеціаліст Дубровицького бюро 

правової допомоги Наталія Райлян  провела інформаційний семінар для безробітних на тему: 

«Легальна зайнятість» у Дубровицькому РЦЗ. 

 

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”: 

- 16.10.2018 в. о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Аліна Харченко взяли участь у 

презентації системи забезпечення прав затриманих, яка  запрацювала в Сарненському ІТТ; 

-  18.10.2018 працівники Дубровицького бюро правової допомоги та працівники 

Дубровицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ провели ряд спільних заходів, зокрема: -  

прийом громадян в Дубровицькій районній бібліотеці, робочу зустрічі, на якій обговорили 

план заходів на 4 квартал щодо реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", узгодили графік 

роботи дистанційного пункту консультування та вуличне інформування громадян. 

- 12.12.2018 головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Ірина 

Дубровська та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 



надання БППД Аліна Харченко взяли участь у засіданні районної Координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми, що відбулося у Сарненській РДА; 

 

 Для виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання 

правової допомоги, Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України 

та державною установою «Центр пробації», фахівці Сарненського місцевого центру з 

надання БВПД та бюро правової допомоги  налагоджували  співпрацю із органами 

пробації, адмістраціями установ виконання покарань, проводили правопросвітницькі 

заходи та забезпечували роботу дистанційних пунктів консультування на їх базі : 

- 03.10.2018 року головним спеціалістом Березнівського бюро правової допомоги Василем 

Тимощуком разом з старшим інспектором Березнівського районного відділу філії Державної 

установи “Центр пробації” в Рівненській області Миколою Хоменюком проведено робочу 

зустріч, на якій  розроблено та узгоджено графік роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги у приміщенні відділу пробації; 

- того ж дня  головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Ірина 

Дубровська та  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з субєктами 

надання БППД Аліна Харченко провели круглий стіл з працівниками Сарненської районного 

відділу філії Державної установи “Центр пробації” в Рівненській області, семінар для 

засуджених, що перебувають там на обліку, а також забезпечили роботу дистанційної точки 

доступу до БПД на базі даного державного органу; 

- 11.10.2018 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги ірина 

Омельчук провела робочу зустріч із представниками Володимирецького районного відділу з 

питань пробації філії Державної установи "Центр пробації" у Рівненській області щодо 

обговорення й затвердження графіку роботи дистанційної точки доступу до БПД, проведення 

спільних правопросвітницьких заходів; 

-  09.10.2018 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

провела робочу зустріч з фахівцем Дубровицького районного сектору філії Державної 

установи “Центр пробації” у Рівненській області І.Савончуком;  

- 13.11.2018 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

згідно встановленого графіку роботи дистанційного пункту консультування провела  прийом 

осіб що перебувають на обліку у Зарічненському районному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації»; 

- 01.11.2018 р. в. о. директора Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Міхнова та заступник начальника Володимирецького 



бюро правової допомоги Ірина Демидчик, а також адвокат, який співпрацює із системою 

БПД Сарненщини Василь Ковташ, здійснили виїзд до Полицької виправної колонії №76; 

- 05.11.2018 в.о. директора Сарненського МЦ з надання БВПД спільно із заступником 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Миколою Павлюком 

та начальником відділу моніторингу місцевих центрів Олександром Кузиком відвідали 

Катеринівську виправну колонію № 46; 

-  08.11.2018 керівник Сарненського місцевого центру з надання БВПД Юлія Міхнова та 

фахівці центру Ігор Мельник і Анастасія Новацька взяли участь у Дні відкритих дверей у 

державній установі «Полицька виправна колонія (№76)»; 

- 11.12.2018 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі Зарічненського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації»; 

- 13.12.2018 року головний спеціаліст Вололимирецького бюро правової допомоги Лариса 

Оштук  провела інформаційну бесіду із працівниками Володимирецького районного відділу 

філії Державної установи "Центр пробації" у Рівненській області з питань реалізації та 

захисту прав людини в цілому та для осіб, які перебувають у них на обліку; 

- 10.12.2018 року головним спеціалістом Березнівського бюро правової допомоги Василем 

Тимощуком та старшим інспектор районного відділу з питань пробації майором внутрішньої 

служби Миколою Хоменюком проінформовано засуджених, що знаходяться на обліку у 

відділі, про можливості отримання безоплатної правової допомоги та  проведено пізнавально 

– виховний захід із засудженими, а саме профілактичну лекцію на тему: «Злочин та 

покарання» з метою профілактики злочинності та недопущення повторних злочинів; 

- 12.12.2018 заступник начальника відділу правової інформації та консультацій Юлія 

Болкуневич та головний спеціаліст відділу представництва Анастасія Новацька забезпечили 

роботу дистанційного пункту консультування на базі Сарненського районного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” та провели семінар для осіб, які перебувать на там 

обліку; 

- 12.12.2018  в. о. директора Сарненського МЦ Юлія Міхнова здійснила виїзд до Полицької 

виправної колонії № 76 та Катеринівської виправної колонії № 46; 

 

 



 З метою інформування учасників АТО про їх соціальні права та гарантії, які 

передбачені у чинному законодавстві та вирішення найбільш актуальних 

правових питань вказаної категорії населення працівники Сарненського МЦ  та 

бюро правової допомоги проводили відповідні заходи заходи. До прикладу, для 

максимального інформування ветеранів про передбачені права і гарантії, а також як їх 

реалізувати і захистити та в межах інформаційної кампанії “Права захисника”, присвяченої 

до Дня захисника України, сьогодні, 11.10.2018 р. в.о директора Юлія Міхнова та головні 

спеціалісти: Ірина Дубровська та Аліна Харченко взяли участь у святі - триптиху Покрови 

Пресвятої. Захід був організований партнерами БПД - Сарненським районним ліцеєм "Лідер" 

та відбувся у Сарненському історико-етнографічному музеї. Під час свята керівник 

Сарненського МЦ донесла інформацію військовослужбовцям Сарненської військової 

частини А-0153, які були теж запрошені, про пільги, які передбачені чинним законодавством 

для даної категорії осіб:  на оплати послуг ЖКГ, безкоштовний проїзд, безоплатне отримання 

земельної ділянки, щорічну разову грошову допомогу, безоплатне медичне забезпечення. 

 

  На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання 

правової допомоги та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів “Українське 

товариство глухих” та для забезпечення доступності правової допомоги для людей з 

порушенням слуху або обмеженням мовленнєвого апарату фахівці центру проводили 

заходи для цієї малозахищеної категорії громадян. Так, 23 грудня 2018 року головний 

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

Харченко взяла участь у засіданні підопічних Сарненської міжрайонної територіальної 

організації УТОГ.  



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. До прикладу, 

13.12.2018 заступник начальника відділу правової інформації та консультацій Юлія 

Болкуневич та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання БППД Аліна Харченко в  читальній залі Сарненської міської  бібліотеки провели 

правову світлицю “Захищаю свої права”; 

 

З метою надання безоплатної правової допомоги та інформування дітей 

особливими потребами та їх батьків про свої права, фахівці Сарненського МЦ брали 

участь у відповідних правопросвітницьких заходах. Так, головний спеціаліст відділу 

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

психолого-юридичному коворкінгу “ Моє дитинство веселкове”. 

 

   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”, 

зокрема інформаційних кампаній #СтопНасильство та #СтопБулінг. 

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. До прикладу, 29.11.2018 в.о. директора Юлія Міхнова  провела 



семінар для адвокатів, які співпрацюють із Сарненським МЦ, на якому обговорено ряд 

важливих питань оплати праці адвокатів та видачі їм доручень.  

 

 До того ж, з нагоди Дня адвокатури такі адвокати як, Кругліцька Валентина Михалівна, 

Семейко Віталій Валерійович, Боротюк Олександр Олександрович, Яскевич Федір 

Олександрович, Крестинська Людмила Апполінаріївна, Симончук Іван Іванович, Оніщук 

Марія Адамівна, Михалець Геннадій Вікторович та Ковташ Василь Данилович нагороджені 

заохочувальними відзнаками Координаційного центру з надання правової допомоги, 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській 

області, Сарненської, Березнівської та Дубровицької РДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протягом IV 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”, 

зокрема  інформаційних кампаній #СтопНасильство та #СтопБулінг. 

 За  жовтень-грудень 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: 

 04.10.2018 в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю - “Адресна 

правова допомога-ми поруч” ; 

 09.10.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Сюрпризи в день 

свята” ; 

 18.10.2018 в газеті “Володимирецька правова допомога” опубліковано статтю - 

“Адресна правова допомога-ми поруч” ; 

 01.11.2018 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Що вигідніше: “дарча” чи 

заповіт?” ; 

 01.11.2018 в газеті “Полісся Бізнес Інфо” опубліковано статтю - “Адресна правова 

допомога - ми поруч! ” ; 

 29.11.2018 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Права дітей, що рано 

подорослішали, захистили фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД”; 

 06.12.2018 в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - “Права дітей, 

що рано подорослішали, захистили фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД”; 

 07.12.2018 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “Тепло наших 

сердець”; 

 11.12.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Година 

спілкування для особливих дітей”; 

 20.12.2018 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “Лицарі права і 

справедлвості, що відстоюють права клієнтів Сарненського МЦ”; 

 20.12.2018 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Лицарі права і 

справедлвості, що відстоюють права клієнтів Сарненського МЦ”; 

 21.12.2018 в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - “Лицарі права і 

справедлвості, що відстоюють права клієнтів Сарненського МЦ”; 

 27.12.2018 в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - “До шлюбу-з-за 

шкільної парти”; 

Також, у звітному періоді  працівниками Сарненського МЦ з  надання БВПД 

озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного ефірного радіомовлення 

на різноманітну правову тематику :  

 03.10.2018  виступ на тему: “Як протидіяти домашньому насильству”; 

 11.10.2018  виступ на тему: “Права та гарантії учасників АТО”; 

 17.10.2018  виступ на тему: “Як і куди звертатись, якщо Ви стали жертвою 

домашнього насильства ”; 

 05.11.2018  виступ на тему: “Нові правила оформлення субсидії на ЖК послуги ”; 

 07.11.2018  виступ на тему: “Як перевірити чи можна виїхати за кордон”; 

 10.12.2018  виступ на тему: “День прав людини”; 

 11.12.2018  виступ на тему: “Отримай аліменти: чужих дітей не буває !”; 



 12.12.2018  виступ на тему: “Право працівника на відпочинок і спеціальні 

перерви”; 

 13.12.2018  виступ на тему: “Новий порядок виїзду дитини за кордон”; 

 14.12.2018  виступ на тему: “Порядок подачі е-декларації 2018 ”; 

Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!"; 

  У жовтні - грудні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний 

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

фахівців відділу представництва офіційному сайті Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області та на офіційній сторінці 

центру у мережі Фейсбук: 

 31.10.2018 Зусиллями адвоката системи БПД Валентини Кругліцької скасовано штраф 

за водіння у з неувімкненими фарами; 

 13.11.2018 Завдяки зусиллям фахівця Володимирецького бюро правової допомоги 

збільшено розмір аліментів з 20 до 972 грн; 

 20.11.2018 Права дітей, що рано подорослішали, захистили фахівці Сарненського МЦ; 

 22.11.2018 Скориставшись правом на самостійне звернення до суду із позовом про 

позбавлення батьківських прав, дитина змогла захистити свої права; 

 29.11.2018 Кривдника сім'ї виселено без надання іншого житла; 

 У  IV 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 (30), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості (50). 

У жовтні-грудні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

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

вказаний період  60 особам 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 здійснюється постійне редагування та підтримання в актуальному стані 

раніше завантажених консультацій. 

 

З метою  підвищення кваліфікації,  постійному обміну досвідом, ідеями, успішними 

кейсами в.о. директора Юлія Міхнова та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання БППД Аліна Харченко взяли участь у презентації Путівника 

для інтеграторів  «Правопросвітницький захід: від задуму до реалізації» (Путівник 

інтегратора) — саме таку назву має перший теоретико-практичний збірник, у якому 

опубліковано напрацювання учасників тренінгу, що відбувся на базі правовового клубу 

PRAVOKATOR у м. Львові у квітні 2018 року.  

 

 

 

Для підвищення кваліфікації у сфері протидії торгівлі людьми фахівці Сарненського 

МЦ та бюро правової допомоги: Юлія Болкуневич, Ірина Дубровська, Ірина Омельчук, Юлія 

Швець, Ігор Богданець, Василь Тимощук взяли участь у тренінгу на тему: «Залучення 

фахівців з надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню до реалізації 

державної політики у сфері протидії торгівлі людьми", який відбувся у Регіональному центрі 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області.  



13-14 грудня Фахівці Сарненського МЦ Оксана Заєць, Юлія Швець, Ігор Богданець, 

Тетяна Трушина та Марина Дрожжин, взяли участь у навчально-методичному тренінгу 

«Особливості надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого 

насильства», який проходив  у правовому клубі PRAVOKATOR Львів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[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. 

15.10.2018 Підвели підсумки роботи за 9 місяців цього року на нараді під головування 

керівників Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області Василя Овдіюка та 

Сарненського МЦ Юлії Міхнової. 

06.11.2018  в. о. директора Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова задля 

підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють представництво інтересів клієнтів в суді 

провела дистанційне он-лайн навчання та скайпнараду для працівників бюро правової 

допомоги. 

16.11.2018 про важливість надання якісних правових послуг адвокатами, які 

співпрацюють із системою БПД спілкувався директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк з фахівцями 

Сарненського МЦ протягом семінару-наради. 

27.11.2018 керівник Сарненський місцевий центр з надання БВПД Юлія Міхнова 

провела скайп-нараду для працівників МЦ та бюро правової допомоги з метою донесення до 

найвіддаленіших північних районів Рівненщини інформації про ініціативу «Сімейні 

радники» - спільного проекту Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання 

правової допомоги та громадськості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року Сарненським місцевим     

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1390 звернень 

клієнтів, 1227 особам було надано правову консультацію, 163 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД.  

    В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

163 рішення про надання БВПД та надано 27 доручень адвокатам та 138             

доручень - штатним працівникам (представництво в суді або оформлення       

процесуальних документів). По 2 зверненнях було здійснено заміну адвоката 

який надає 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 
353 304 49 0 

2 Відділ Березнівське бюро 311 272 39 0 

3 Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

272 241 31 0 

4 Відділ Дубровицьке бюро 

 

248 222 26 0 

5 Відділ Рокитнівське бюро 206 188 18 0 

 

…. 

Разом по МЦ 1390 1227 163 0 

 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення - 89 (6,4%), спадкового - 269 (19,35%), сімейного - 

268 (19,3%), медичного 1- (0,07%), трудового 27 - (1,94%), адміністративного - 

86 (6,2%), земельного - 72 (5,2%), договірного - 64 (4,6%), житлового - 82 

(5,9%),  іншого цивільного - 158 (11,4%), з питань виконання судових рішень - 

211 (15,2%), з інших питань - 62 (4,5%) та з неправових питань - 1 (0,07%). 

  

 

 

 

 

 



 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ 

ПЕРІОД ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

     

       РОЗПОДІЛ НОВИХ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 
      

 

 

 

6,40%
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5,20%

4,60%

5,90%

11,36%

15,20%

4,46% 0,07%

Соціальне забезпечення (89 шт.)

Спадкове (269 шт.)

Сімейне (268 шт.)

Медичне (1 шт.)

Трудове (27 шт.)

Адміністративне (86 шт.)

Земельне (72 шт.)

Договірне (64 шт.)

Житлове (82 шт.)

Інші цивільні (158 шт.)

Виконання судових рішень (211 шт.)

Інші питання (62 шт.)

Неправові питання (1 шт.)

66,27%

33,73%

Жінки (837 осіб)

Чоловіки (426 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 

 
 

 

 

 
 

 

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

період було : 

 здійснено 19 виїздів мобільних пунктів ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

0,00%

22,09%

50,75%

27,16%

До 18 років (0 осіб)

Від 18 до 35 років (279 осіб)

Від 35 до 60 років (641 особа)

Більше 60 років (343 особи)

1,23%

87,12%

3,68%

4,91%
0,61%

0,61%
1,84%

Ветерани війни (2 особи)

Малозабезпечені особи (142 
особи)

Інваліди (6 осіб)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (8 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 особа)

Внутрішньо переміщенні особи 
(1 особа)

Діти, які неналежать до окремих 
категорій (3 осіби)



пунктів склала 234 особи, в тому числі 93 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 141 особа до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 21 органу місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано    49  актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  266 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 23 інформаційних матеріали з питань надання БВПД, 30 у 

мережі Facebook, 15 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 50 на офіційних 

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

   60 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: 
19/93 96/141 21 266 60 

2. 
Сарненський 

МЦ 
6/38 33/48 5 102 12 

3. 
Березнівське 

бюро 
3/10 11/10 4 16 12 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
4/25 17/46 5 63 12 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
3/4 25/32 1 46 12 

6. 
Рокитнівське 

бюро 3/16 10/5 6 39 12 

 
 


