
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 
у ІI 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. 
 

 З метою виконання плану роботи на квітень-червень 2017 року, 

працівниками Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро, проводилися різнопланові 

комунікативні та правопросвітницькі заходи, спрямовані на переорієнтацію 

системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. Продовжено налагодження співпраці із органами місцевого 

самоврядування та іншими суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги шляхом проведення спільних семінарів, зустрічей та 

нарад для розвитку існуючих та напрацювання нових підходів до надання 

БВД, а також надавати практичну і методичну допомогу працівникам 

відповідних рад з метою посилення їх правової спроможності. Зокрема: 

- 6.04 та 21.06.2017 року заступник начальника Дубровицького бюро 

правової допомоги Юлія Сидоришина провела семінар із працівниками 

Висоцької та Велюнської сільських рад на тему :“ Особливості спадкування ”. 

- 26.04.2017 року працівники Сарненського МЦ з надання БВПД 

спільно із головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги 

провели семінар із головою та працівниками Рокитнівської сільської ради на 

тему: “ Роль та значення децентралізації для територіальних громад району ”. 

Семінар на таку ж тему 11.05.2017 року провела заступник начальника 

Володимирецького бюро правової допомоги Ірина Демидчик з працівниками 

Городецької сільської ради та 26.04.2017 на базі Каноницької територіальної 

громади, а 16.05.2017 року головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової 

допомоги з працівниками Сновидовицької сільської ради.В свою чергу, 

17.05.2017 року правники Сарненського МЦ з надання БВПД провели 

семінар з головою та працівниками Клесівської обєднаної територіальної 

громади щодо основних моментів процесу децентралізації у Сарненському 

районі та 21.05.2017 року на базі Любиковицької сільської ради на тему : 

“ Порядок проведення допорогових закупівель ”. 

 На проведених фахівцями Сарненського МЦ з надання БВПД 

семінарах з головами та колективами сільських рад, не тільки презентовано 

систему БПД, а й обговорено ряд актуальних для органів місцевого 

самоврядування тем в зв'язку із реалізацією процесу децентралізації у нашій 

державі. 

 В рамках проведених заходів, працівникам органів місцевого 

самоврядування надавалася методична та практична допомога з актуальних 

для них питань, наприклад таких як, порядок заповнення електронних 

декларацій відповідно до Закону України “ Про запобігання корупції ”, 



особливості проведення допорогових закупівель тощо. 

 

 Також, забезпечено проведення робочих зустрічей із керівниками та 

працівниками органів державної влади, таких як Управління пенсійного 

фонду, Управління праці та соціального захисту населення,  відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану та функціонування на їх базі мобільних 

пунктів консультування, проведення виїзний прийомів громадян. 

Налагоджено співпрацю із іншими державними органами та установами. 

Зокрема : 

- 11.04.2017 року головним спеціалістом Володимирецького бюро 

правової допомоги Оленою Хомутовською проведено прийом громадян та 

робочу зустріч  із керівником у Володимирецькому об'єднаному військовому 

комісаріатові; 

- 11.05.2017 року директор Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Микола Павлюк та головний 

спеціаліст  відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко провели 

інформаційні заходи в Управлінні Пенсійного фонду України в Сарненському 

районі,Управління праці та соціального захисту населення Сарненської 

районної державної адміністрації та Сарненському районному центрі 

зайнятості; 

- 16.06.2017 року працівниками Дубровицького бюро правової 

допомоги: заступником начальника Юлією Сидоришиною та головним 

спеціалістом Наталією Райлян проведена робоча зустріч із начальником та 

працівниками управління праці та соціального захисту населення 



Дубровицької райдержадміністрації; 

- 16.05.2017 року головний спеціаліст Дубровицького бюро правової 

допомоги Райлян Наталія провела робочу зустріч з керівником відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану; 

 

- 10.05.2017 року у Сарненському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведений спільний 

комунікативний захід працівників Сарненського районного відділу з питань 

пробації та фахівців системи безоплатної правової допомоги. На заході 

обговорено перспективи подальшої співпраці, взаємного обміну інформацією 

між сторонами щодо права осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, на 

безоплатну правову допомогу та підготовку досудової доповіді, а також 

розповсюдження інформаційних матеріалів, організація і проведення 

інформаційно - правопросвітницьких заходів. 

 

 Ще однією із ефективних форм співпраці із органами державної влади у 

цьому звітному періоді стало входження працівників бюро правової допомоги 

до координаційних рад при Володимирецькій та Березнівській 

райдержадміністраціях. Так, 28.04 2017 року заступник Володимирецького 

бюро правової допомоги Ірина Демидчик стала членом Володимирецької 

районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 



населення. Тим часом, Юлія Пахальчук увійшла до складу Березнівської 

районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. 

 Так, 13 червня 2017 року Пахальчук Юлія, як член районної 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку та протидії торгівлі людьми в рамках проекту "Мир та безпека в 

Україні - зусиллями жіночих громад " взяла безпосередньо участь у тренінгу. 

Даний захід проводився за ініціативи Рівненського обласного об’єднання 

громадян «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка». Також участь у 

тренінгу взяли представники управління соціального захисту населення, 

відділу освіти, відділу охорони здоров’я, а також практичні психологи 

навчальних та дошкільних навчальних закладів. 

 

 

 

 ПротягомIIкварталу 2017 

року, з метою підвищення 

правової обізнаності та 

освіченості громадян, працівники 

Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги продовжували 

здійснювати виїзні прийоми 



громадян на базі територіальних громад районів , а також брати участь у 

проведенні спільних виїзних прийомів громадян із громадськими 

приймальнями помічників народних депутатів України. Зокрема, такі 

прийоми проведені на базі : 26.04 2017 року - Рокитнівської, 05.05 2017 року -  

Селецької, 06.04.2017 року - Висоцької, 21.06.2017 року - Любиковицької та 

Велюнської, 08.06 2017 року - Селищенської, 16.05 2017 року - 

Сновидовицької, 11.05 2017 року - Городецької, Кідрівської - 31.05 2017 року 

сільських радах, 17.05 та 26.04 2017 року - Клесівської та Каноницької  

об'єднананої територіальної громади, 24.04. та 16.05 2017 року - 

Кузнецовської міської ради та Володимирецької районної 

райдержадміністрації, спільно із представником громадської приймальні 

народного депутата Василя Яніцького. 

 В рамках правопросвітницької діяльності працівниками Сарненського 

МЦ з надання БВПД та його структурних підрозділів, протягом звітного 

періоду проводилися лекції для учнів загальноосвітніх шкіл,  для випускників 

шкіл та  професійних училищ, заходи спрямованні на запобігання випадкам 

домашнього насильства та дискримінації, злочинності серед неповнолітніх, 

заходи для учасників АТО з метою інформування їх про свої соціальні права 

та гарантії, правопросвітницькі лекції для малозахищених верств населення 

та інші. 

 Зокрема, з метою правового виховання підростаючого покоління та 

запобігання злочинності серед неповнолітніх, фахівці Сарненського МЦ 

проводили правопросвітницькі лекції та долучались до заходів, організованих 

місцевою владою : 

- 12.04.2017 року квітня заступник начальника відділу Дубровицьке 

бюро правової допомоги  Юлія Сидоришина зустрілась із учнями 9-11 класів 

та провела семінар на тему: «Світ юридичних професій», а також відвідала 

урок у 8 класі, де прочитала лекцію для учнів про відповідальність 

неповнолітніх ; 

 

 

 



- 12.05.2017 року заступник начальника Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Сидоришина взяла участь в уроці правознавства в 11 класі в 

Селецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та розповіла учням про особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх; 

 

 

- 12.05.2017 року директор Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Микола Павлюк прочитав лекцію у 

Сарненському НВК “Школі-колегіум” імені Т.Г.Шевченка для учнів 9 класів, 

на теми: “Поняття та види юридичної відповідальності”, “Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх”, “Адміністративна і кримінальна 

відповідальність батьків за неналежне виховання дітей” ; 



- 15.05.2017 рок директор Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Микола Павлюк завітав  у 

Сарненський районний ліцей “Лідер” та провів правопросвітницькі лекції для 

учнів 9 класів та 10 класів на теми: “Поняття та види юридичної 

відповідальності”, “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, 

“Адміністративна і кримінальна відповідальність батьків за неналежне 

виховання дітей”, “Порядок дії особи, яку затримали працівники працівники 

поліції”. 

 - 17.05.2017 року в приміщенні Кузнецовського загальноосвітньої 

школи №3  фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги проведено 

тематичну лекцію щодо адміністративної та кримінальної відповідальності 

батьків за неналежне виховання дітей. 

 

- 17.05.2017 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва 

взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Аліною Харченко проведено правопросвітницьку лекцію у Клесівській 

загальноосвітній школі I-IIступенів - ліцеї на тему: “Світ юридичних 

професій”. 

 З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня 2017 року 

працівники Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги долучилися до святкування Міжнародного дня захисту 

дітей у місті Сарни, яке було організоване Сарненською міською радою. 

Зокрема, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії із 

суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Аліною 

Харченко проведено правову вікторину для підростаючого покоління на тему 

“Права дитини”.В рамках заходу, проведене вуличне інформування, на якому 

Аліна Харченко проінформувала жителів міста про систему безоплатної 

правової допомоги та про те, які правові послуги надає Сарненський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

поширила роздаткові матеріали. 



 

 У звітному періоді забезпечено виготовлення та поширення 

методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування на 

теми :“Все про допорогові закупівлі”, “Порядок затвердження та 

погодження документації із   землеустрою” та  укладено Меморандум про 

співпрацю із Сарненським районним ліцеєм ”Лідер”, який став результатом 

робочої зустрічі директора Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Григоровича Павлюка із 

вчителем права Сарненського районного ліцею “Лідер” Валентиною 

Артемівною Запухляк, яка відбулася 3 червня. На виконання Всеукраїнської 

програми для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” 

сторонами обговорили також напрями подальшої взаємодії. Дана Програма 

реалізовується Європейським Центром ім. Вергеланда у співпраці із 

Міністерством освіти і науки України та Радою Європи з метою підтримки 

системних реформ у сфері середньої освіти в Україні. 

 Також, налагоджено співробітництво із Володимирецьким районним 

відділом з питань пробації Західного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції, внаслідок чого укладено Угоду про співробітництво. Сторони 

зобов’язуються співпрацювати з питань реалізації досудової пробації та 

інформування обвинувачених або їх родичів і законних представників про 

досудову доповідь на стадії надання вторинної правової допомоги. 

  

 Протягом квітня-червня 2017 року, у рамках виконання 

МеморандумупроспівпрацюміжКоординаційнимцентромнаданняправовоїд

опомоги та Державною службою зайнятості фахівцями бюро правової 

допомоги проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи спрямовані на 

запобігання безробіттю. Зокрема : 
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- 14 червня заступник начальника Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Сидоришина провела інформаційно-роз’яснювальний 

семінар, організований Дубровицьким районним центром зайнятості для осіб 

з особливими потребами ; 

 

- 22.06.2017 року заступником начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Демидчик Ірина спільно із фахівцями Володимирецького 

районного центру зайнятості провели виїзний прийом громадян в межах 

функціювання мобільного пункту (центру) консультування; 

 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, протягом 

звітного періоду працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

проведено такі заходи: 

  - 14.04.2017 року робоча зустріч із головою громадської організації 

“Спілка учасників АТО”; 

 - 19.06. 2017 року Робоча зустріч із представниками місії ОБСЄ щодо 

реалізації права безоплатну правову допомогу учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб; 

 - 27.06. 2017 року працівники Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги: директор Микола Павлюк 

та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко взяли 

участь у правовому лекторії на захист прав і свобод людини з нагоди 21 

річниці прийняття Основного Закону - Конституції України, що відбувся у 

Сарненській центральній районній бібліотеці. На захід були запрошені 

учасники АТО, тому присутні дізналися не тільки про історичні моменти 

прийняття Конституції України, але й проінформовані про пільги та гарантії, 

які передбачені чинним законодавством для захисників нашої Батьківщини. 



 

  

 

З метою проведення правопросвітницької роботи серед малозахищених 

верств населення 24.05.2017 працівники Сарненського МЦ з надання БВПД 

відвідали відділення стаціонарного догляду Сарненського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та зустрілися із його завідуючим Линкою Василем Степановичем. В 

ході заходу, надано первину правову допомогу інваліду Iгрупи щодо 

оформлення спадщини, а також досягнуто домовленості із очільником 

закладу про створення мобільного консультаційного пункту на базі 

відділення. 15 червня 2017 року директор Сарненського МЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Микола Павлюк та головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 



безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко навідалися до 

Сарненського районного територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), де обслуговуються малозахищені верстви 

населення. Перш за все, очільник Сарненського МЦ розповів відвідувачам 

згаданої установи про те, що таке безоплатна правова допомога та на 

отримання яких правових послуг вони мають право відповідно до Закону 

України “Про безоплатну правову допомогу”.Також, в рамках проведеного 

заходу, 4 присутніх громадян отримали правові консультації, серед них 

переселенець зі Сходу України та працівник територіального центру. Тим 

часом, Аліна Харченко проіформувала про те, як захистити себе від 

шахрайства з платіжними картками, оскільки як свідчить статистика, саме до 

громадян похилого віку найлегше втертися у довіру та заволодіти їхніми 

коштами злочинцям. 

 Протягом звітного періоду 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: 

 -  20 квітня 2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано 

статтю  

“ При потребі нададуть правову допомогу”; 

- 21 квітня 2017 року в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано 

статтю - “ Результати роботи Володимирецького бюро правової допомоги за 1 

квартал 2017 року”; 

 - 25 квітня в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю - 

“Результати роботи Березнівського бюро правової допомоги” ; 

- 18 травня в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - 

“Рокитнівське бюро правової допомоги інформує” ; 

- 30 травня в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“Прийняття і оформлення спадщини неповнолітніми” ; 

- 1 червня в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - 

“Прийняття і оформлення спадщини неповнолітніми” ; 

- 8 червня в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Центри 

співпрацюватимуть” ; 

-  20 червня в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“Завдяки зусиллям адвоката, який співпрацює із Сарненським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, суд встановив 

додатковий строк для прийняття спадщини” ; 

 У квітні-червні 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: 

- 6 квітня опублікована стаття - “Відділ представництва Сарненського 

МЦ : підсумки роботи за перші 7 місяців”; 

- 12 квітня опублікована стаття - “Начальник відділу представництва 



Сарненського МЦ добилася збільшення розміру аліментів”; 

- 18 квітня опублікована стаття - “Березнівське бюро правової 

допомоги : медіація як засіб врегулювання конфлікту”; 

- 13 травня опублікована стаття - “БПД в дії : як фахівець Сарненського 

МЦ допомогла оформити право власності”; 

- 12 червня опублікована стаття - “Завдяки зусиллям адвоката за жінкою 

визнали право власності на земельну ділянку”; 

 Також, у звітному періоді працівниками Сарненського МЦ з надання 

БВПД озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного 

ефірного радіомовлення на різноманітну правову тематику : 

13 квітня - Виступ на тему :“ Результати роботи Березнівського бюро 

правової допомоги ” та “ Чи законними є заборони у магазинах”; 

18 квітня - Виступ на тему “Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх”; 

29 травня - Виступ на тему “Особливості стягнення аліментів”; 

06 червня - участь у марафоні “ Адвокати системи безоплатної 

допомоги протестують проти непрозорості конкурсу”, спільно із іншими 

учасниками системи БПД директор Сарненського МЦ виступив на тему “ Ми 

йдемо на ризик, але працювати в умовах тиску відмовляємось, - працівники 

системи БПД”; 

14 червня - Виступ на тему: “Порядок державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно”; 

23 червня - Виступ на тему: “ Особливості державної реєстрації 

фізичних осіб підприємців”. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про 

систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook ( 19 ), а також 

на офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості (4). 

У квітні-червні працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД  

забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Зокрема, за вказаний 96 осіб отримали доступ до таких сервісів. 

  

 Треба зазначити, що в рамках 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 

безоплатну правову допомогу, з метою кращої обізнаності громадян та 

суб'єктів надання первинної правової допомоги про її роль та основні 

завдання. 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД 

 З метою вивчення потреб у послугах міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ та формування переліку потенційних організацій-



партнерів для них 25 квітня працівники управління “Львівська 

міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа” на чолі з начальником 

Барбарою Калюжною  відвідали Сарненський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та його структурний підрозділ 

Дубровицьке бюро правової допомоги. В ході зустрічі із працівниками 

Сарненського МЦ проведено  усне анкетування, на якому їм задано ряд 

питань про роботу центру, сильні та слабкі його сторони, труднощі у роботі 

та шляхи їх подолання, потребу у навчанні по відповідних напрямах роботи. 

Ціллю такого анкетування була ідентифікація успішних практик у роботі 

центрів з надання БВПД, виявлення потреб у навчанні та проведенні у зв’язку 

із цим відповідних заходів з різними професійними спільнотами в системі 

БПД, а також виявлення професіоналів-тренерів, які могли б проводити 

навчання та тренінги на базі вище вказаної правопросвітницької платформи. 

 

 

 Також, на виконання даного пріоритетного напряму, працівниками 

Сарненського МЦ з надання БВПД розроблено та розміщено правові 

консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-

інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid” на теми : 

- “Надання повної цивільної дієздатності”; 

- “Преміювання працівників : поняття, види, порядок”; 

Забезпечено їх  редагування та підтримання  в актуальному стані. 

 

[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. 

 07 квітня директор Рівненського центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Овдіюк відвідав 

Сарненський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги та 

провів робочу нараду для його працівників. На заході підбили підсумки 

роботи Сарненського МЦ за Iквартал цього року по усім його відділам та 

проаналізували виконання квартального плану роботи. Також, обговорено 



основні напрями роботи та план роботи на наступний звітний період. 

Тієї ж дати, директором РЦ Василем Овдіюком спільно із директором 

Сарненського МЦ Миколою Павлюком та його працівниками : заступником 

начальника відділу правової інформації та консультацій Юлією Болкуневич, 

начальником відділу підтримки та розвитку інфраструктури Ігорем 

Мельником та головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Аліною Харченко здійснили робочий візит до Володимирецького бюро 

правової допомоги. В рамках візиту проведено моніторинг роботи бюро по 

усім напрямах його діяльності та надано практичну допомогу з питань, які 

потребували вирішення. Також, проаналізовано проведену роботу за квартал, 

що минув. Метою візиту до згаданого бюро було не тільки проведення 

моніторингу його діяльності, а й поширення позитивного досвіду його 

роботи. 

 З метою надання практичної допомоги та проведення моніторингу 

роботи,  26 квітня до  Рокитнівського бюро правової допомоги завітали 

працівники Сарненського МЦ з надання БВПД: заступник начальника відділу 

правової інформації та консультацій Юлія Болкуневич, начальник відділу 

представництва Марина Дрожжин та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Аліна Харченко. В ході проведеного заходу, перевірено 

роботу бюро щодо ведення та внесення відомостей до системи КІАС, 

формування та ведення справ по представництву, а також ведення журналу 

комунікативних та правопросвітницьких заходів. По завершенню 

моніторингу, фахівцю Рокитнівського бюро правової допомоги надані 

рекомендації та практичну допомогу по вище вказаним напрямам. 

 



 

4 травня 2017 року працівники Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги : директор Микола Павлюк, 

начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури Ігор Мельник, 

начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Оксана Заєць, а також головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Аліна Харченко відвідали Березнівського бюро правової 

допомоги. 

На виконання  плану заходів Сарненського МЦ з надання БВПД фахівці 

МЦ провели моніторинг діяльності бюро. В ході проведеного заходу, 

перевірено роботу бюро щодо організації та ведення діловодства, 

формування справ по представництву та обліку комунікативних та 

правопросвітницьких заходів. З метою надання практичної допомоги 

працівнику бюро правової допомоги, директор Сарненського МЦ провів 

семінар-нараду, на якому обговорено робочі моменти, які виникають під час 

діяльності Березнівського бюро правової допомоги. 

 

 



 10 травня директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Петрович Овдіюк 

та працівник новоствореного відділу моніторингу місцевих центрів провели 

моніторинг діяльності  Сарненського МЦ з надання БВПД. Відповідно до 

вищезазначеного Наказу метою такого моніторингу є не тільки  покращення 

якості роботи місцевих центрів, відстеження процесу досягнення цілей та 

запланованих результативних показників діяльності, а й надання  

консультативно-методичної допомоги працівникам. 

 На початку заходу очільник Регіонального центру провів нараду для 

працівників Сарненського МЦ, на якій представив працівника відділу 

моніторингу місцевих центрів. Пізніше, фахівець новоствореного відділу РЦ 

ознайомився з роботою  кожного відділу та поспілкувався із працівниками 

Сарненського МЦ .  

 

14 червня заступник начальника 

відділу правової інформації та 

консультацій Юлія Болкуневич та 

головний спеціаліст Дубровицького бюро 

правової допомоги взяли участь у 

семінарі для працівників системи 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Рівненщини на тему «Актуальні питання 

реалізації соціальних прав внутрішньо 

переміщених осіб. Обмін досвідом» та 

робочій зустрічі з начальником 

Головного територіального управління юстиції у Рівненській області 

Іванною Смачило. 

 

 

З метою покращення взаємодії 

між місцевим центром та бюро 

правової допомоги, підвищення 

результативності роботи, обміну 

досвідом, сьогодні, 29 червня 2017 



року директором Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена семінар-нарада для працівників 

центру та бюро правової допомоги. На зазначеному заході підбито підсумки 

роботи за попередні три місяці поточного року та обговорено план роботи на 

наступний квартал, доведено до відома Положення про бюро правової 

допомоги Сарненського МЦ затверджене Наказом Регіонального центру від 

26 червня 2017 року у новій редакції, а також проведено внутрішнє навчання 

працівників. 

 В рамках проведеного заходу, судовий експерт Рівненського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру Сергій Кривко провів для 

присутніх семінар-навчання на тему “Особливості проведення 

автотранспортної експертизи та огляду транспортних засобів” та ознайомив із 

основними функціями і завданнями, які стоять перед судовими експертами. 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.04.2017 року по 30.06.2017 року Сарненським місцевим 

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

ними структурними підрозділами, було зареєстровано 1080 звернень клієнтів, 

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

заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийн-

ято 135 рішень про надання БВПД та надано 92 доручень адвокатам та 46 



доручення - штатним працівникам (представництво в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 1 письмовим зверненням було надано від-

мову у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звер-

нень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправл

ень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 379 334 45 0 

2 Відділ Березнівське бюро 183 148 35 0 

3 
Відділ Володимирецьке бюро 

 
156 128 28 0 

4 
Відділ Дубровицьке бюро 

 
151 131 20 0 

5 Відділ Рокитнівське бюро 211 203 8 0 

 

…. 

Разом по МЦ 1080 944 136 0 

  

Взвітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соці-

ального забезпечення 133 (12,33%), спадкового 288 (26,69%), сімейного 152 

(14,09%), медичного 5 (0,46), трудового 44 (4,08%), адміністративного 31 

(2,87%), земельного 110 (10,19%), договірного 50 (4,63%), житлового 30 

(2,78%),  іншого цивільного 135 (12,51%), з питань виконання судових рішень 

32 (2,96%), з інших питань 64 (5,93%) та з неправових питань 5 (0,46%).  

 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ 

ПЕРІОД ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 

12,33%

26,69%

14,09%

0,46%

4,08%

2,87%

10,19%

4,63%

2,78%

12,51%

2,96% 5,93%
0,46%

Соціальне забезпечення (133 шт.)

Спадкове (288 шт.)

Сімейне (152 шт.)

Медичне (5 шт.)

Трудове (44 шт.)

Адміністративне (31 шт.)

Земельне (110 шт.)

Договірне (50 шт.)

Житлове (30 шт.)

Інші цивільні (135 шт.)

Виконання судових рішень (32 шт.)

Інші питання (64 шт.)

Неправові питання (5 шт.)



ДІАГРАМА 2 ЩОДО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 
ДІАГРАМА 3 ЩОДО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 

 
 ДІАГРАМА 5 ЩОДО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ, ЯКИМ НАДАНО БВПД, 

ЗА КАТЕГОРІЄЮ ОСІБ 

 

60,90%

39,10%

Жінки (517 осіб)

Чоловіки (332 осіб)

0,82%

28,97%

58,19%

12,01%

До 18 років (7 осіб)

Від 18 до 35 років (246 осіб)

Від 35 до 60 років (494 особи)

Більше 60 років (102 особи)

38,20%

86,13%

5,84%
2,19%5,11%0,73%

Ветерани війни (89 осіб)

Малозабезпечені особи (118 
осіб)

Інваліди (8 осіб)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (3 осіб)

Ветерани війни (7 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 шт.)



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової 

допомоги за звітний період було : 

 здійснено 18 виїздів мобільних пунктів ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 109 особа, в тому числі 73 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень до 

мобільних  консультаційних пунктів та 36 особи до дистанційних 

пунктів доступу до БПД ; 

 23 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

  114 опрацьовано актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 93 правопросвітницьких заходи; 

  16 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 

та 19 у мережі Facebook та 21 на офіційних веб-сайті Регіонального 

центру та на інших офіційних веб-сайтах; 

 96 надано клієнтам 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 

 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
18/73 13/36 23 93 96 

1 Сарненський 

МЦ 
5 /25 4/25 8 44 22 

2 Березнівське 

бюро 
0/0 2/2 4 4 18 

3 Володимирецьке 

бюро 
8/34 3/4 3 20 19 

4 Дубровицьке 

бюро 
3/5 3/5 6 22 18 

5 Рокитнівське 

бюро 
2/9 1/0 2 3 19 

 


