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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. 

  

У III кварталі 2017 року робота фахівців Сарненського МЦ з надання БВПД 

була зосереджена на реалізації затвердженого графіку роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової допомоги  по населених пунктах 

Рівненської області в рамках проведення правопросвітницької кампанії серед 

населення області з правового регулювання земельних питань та  

загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО”. 

Такі точки доступу функціонували на базі Кам'яне-Случанської (14.08.2017 

р.), Сопачівської (16.08.2017 р.), Соснівської (18.08.2017 р.), Кричильської 

(23.08.2017 р.), Колківської (23.08.2017), Зірненської (28.08.2017 р.), 

Мочулищенської (30.08.2017 р.), Серницької (31.08.2017 р.), Кузьмівської 

(06.09.2017 р.), Бережницької (07.09.2017 р.), Моквинської (08.09.2017) р., 

Залузької (13.09.2017 р.), Рокитнівської (14.09.2017 р.), Старарафалівської 

(18.09.2017 р.), Люхчаської (20.09.2017 р.), Балаховицької (21.09.2017 р.), 

Бистрицької (22.09.2017 ), Соломіївської (25.09.2017 р.) сільських  та 

Томашгородської , Зарічненської селищних рад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До того ж, за домовленістю із очільниками ОМС проведено виїзні прийоми 

громадян у Нивецькій  (19.07.2017 р.) Антонівській (25.07.2017 р.), Стрільсікій 

(26.07.2017 р.), сільських радах Також, фахівці Сарненського МЦ надавали 

первинну правову допомогу спільно з представниками громадських приймалень 

народних депутатів : 17 серпня заступник начальника Дубровицького БПД 

Сидоришина Ю.С. брала участь у такому прийомі громадян в громадській 

приймальні народного депутата Абдулліна О.Р., а 27.09.2017 року заступником 

начальника відділу Володимирецьке бюро правової допомоги спільно на базі 

громадської приймальні народного депутата В.Яніцького. 

 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, 

способи захисту прав на земельні ділянки, порядок приватизації земельних 

ділянок громадянами України тощо, надавалася методична допомога із 

актуальних для громади питань, проводилось активне інформування про 

заагальнодержавний проект “Я МАЮ ПРАВО”. 

  

  

   

З метою активної взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення 

правової спроможності територіальних громад, 14.09.2017 р. очільник 

Сарненського МЦ Микола Павлюк на запрошення виконкому Немовицької 

сільської ради, взяв участь у сесії її депутатів. Очільник Сарненського місцевого 



центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проінформував 

присутніх про повноваження ОМС у сфері земельних правовідносин, зокрема 

щодо стягнення плати за землю та затвердження генерального плану”.  

 

 
 

Для захисту прав землевласників та надання роз'яснення з питань боротьби 

зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю, проводилися зу-

стрічі із власниками сільськогосподарських паїв.(14.08.2017 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У звітному періоді забезпечено виготовлення та поширення методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування на теми : 

     1)Способи захисту прав на земельні ділянки та гарантії прав власності ; 

    2)Відповідальність за порушення земельного законодавства ; 

    3)Виконавчі органи з питань держарбудконтролю місцевих рад: утворення 

та  набуття повноважень; 

 В рамках правопросвітницької діяльності працівниками Сарненського 

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

ріоду проводилися лекції для студентів професійних училищ, заходи спрямо-

ванні інформування підростаючого покоління про свої права, які передбачені 

чинним законодавством України та міжнародними нормативно-правовими 

актами. 

 Зокрема, з метою правового виховання підростаючого покоління : 

 

- 25 липня 2017 року фахівці Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: директор Микола Павлюк та головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

первинної правової допомоги Аліна Харченко завітали до літнього табору 

міського будинку культури “Сузір'я” та провели правопросвітницький захід на 

тему “Права дитини”. 

Зокрема, директор Сарненського МЦ розповів про основоположні права 

дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини, такі як : невід'ємне право 

на життя, на любов і піклування, на захист від викрадення та продажу, рівність 

прав дітей, право на власну думку, на особисте життя, на інформацію, на медичну 

допомогу, на повноцінне харчування, на освіту, на розвиток талантів, на 

відпочинок, право знати свої права та інші.  

 

 



-     22.09.2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії 

із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко 

провела правопросвітницький захід на тему “Свої права ти добре знай, їх вивчай 

і пам'ятай” на базі Сарненської централізованої системи публічно - шкільних 

бібліотек для учнів Сарненської ЗОШ №4. Зокрема, маленькі знавці права 

проінформовані про їхні права, які передбачені Конвенцією ООН “Про права 

дитини”. Далі, учні в ігровій формі їх успішно закріпили. На завершення заходу, 

усі діти отримали інформаційні буклети “Твої права-твій захист” та солодкі 

призи. 

 

 

На виконання правопросвітницької кампанії з правового регулювання 

земельних питань правники Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

проводили правопросвітницькі лекції для студентів професійних училищ : 

  - 20.09.2017 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Аліна 

Харченко прочитала лекцію для студентів Державного професійно-технічного 

навчального закладу “Сарненський професійний аграрний ліцей”.Фахівець 

системи безоплатної вторинної правової допомоги ознайомила слухачів із 

правовими основами земельного права України, основним нормативно-правовим 

актом у цій сфері — Земельним кодексом України, розповіла як можна отримати 

земельну ділянку у власність із земель державної та комунальної власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 26.09.2017 року заступником начальника відділу "Володимирецьке бюро 

правової допомоги" на виконання графіку мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги у Володимирецькому ВПУ №29 було 



проінформовано студентів щодо земельних питань, а саме: "Набуття права 

власності на земельну ділянку в порядку безоплатної приватизації", де студентам 

було роз'яснено порядок та етапи приватизації земельних ділянок, перелік 

державних органів та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких 

належить вирішення даних питань тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - В свою чергу, 28.09.2017 року, працівниками Березнівського бюро правової 

допомоги проведено семінар в Березнівському лісотехнічному коледжі. В рамках 

заходу, студентам донесено про право громадян України, які досягли повноліття 

безкоштовно отримати в приватну власність земельну ділянку та роз’яснено як 

здійснити її державну реєстрацію.  

 

 

На проведених лекціях поширювалися тематичні буклети на 

тему"Вимагають хабара за іспит чи навчання?" в рамках загальнонаціонального 

проекту Міністерства юстиції України "Я маю право". 

Працівники Сарненського МЦ не тільки організовували і проводили свої 

правопросвітницькі заходи, а й долучалися до заходів, які проводилися 

місцевими органами державної влади. Так, з нагоди 26 річницю незалежності 

України, напередодні, 23 серпня 2017 року заступник начальника Березнівського 

бюро правової допомоги Юлія Пахальчук взяла участь у офіційній частині 

приуроченій 26 річниці Дня незалежності України, на якій  нагороджена 

Подякою за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в 

соціально-економічний і культурний розвиток Березнівського району. 

В свою чергу, заступник начальника Володимирецького бюро правової 

допомоги Ірина Демидчик долучилася до відзначення Дня прапора, 



організованому Володимирецькою райдержадміністрацією спільно із 

Володимирецькою районною радою, де отримала Почесну грамоту. 

Окрім того, 24 серпня 2017 року, головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Аліна Харченко долучилася до святкування державного свята, 

що проходило у місті Сарнах. Зокрема, в рамках вуличного інформування, 

фахівець системи безоплатної правової допомоги проінформувала гостей і 

жителів міста про систему безоплатної правової допомоги, де її можна отримати 

та хто має на неї право.  

 

Також, з метою обміну досвідом по правопросвітницькій роботі, 18.08.2017 

директор Сарненського МЦ з надання БВПД та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової  Аліна Харченко взяли участь у заходах, які проводилися 

Червоноградським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, в рамках фестивалю “Гутта Фест,що проходив на Львівщині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром 

з надання безоплатної правової допомоги та Державної служби зайнятості 

фахівцями   Сарненського МЦ проводилися інформаційно-роз'яснювальні 

заходи на базі районних центрів зайнятості : 

 - 21.07.2017 року директор Сарненського місцевого центру із надання БВПД 

взяв участь у Круглому столі на тему : “Державна підтримка підприємницької 

ініціативи через створення Центрів розвитку підприємництва”, який відбувся на 



базі Сарненського районного центру зайнятості під головуванням його директора 

- Пацьоли Віктора Іларіоновича. 

 

 - 26 липня 2017 року головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової 

допомоги проведено інформаційно-роз'яснювальний семінар у Рокитнівському 

районному центрі зайнятості.  

  

15.08.2017 заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Іриною Демидчик спільно з представниками Володимирецького районного 

центру зайнятості було проведено семінар щодо можливостей працевлаштування 

осіб старше 45 років, а також обговорені загальні питання запобігання безробіття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У цьому звітному періоді правники Сарненського МЦ продовжили 

налагоджувати співпрацю із органами державної влади  шляхом проведення 

спільних заходів: 

 - 5 липня 2017 року працівники Дубровицького районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Рівненській області провели семінар спільно із заступником начальника 

Дубровицького бюро правової допомоги Юлією Сидоришиною на тему: 

«Державна реєстрація народження дитини та визначення її походження в 

закладах охорони здоров’я» та поспілкувались про пілотний проект «Шлюб за 

добу» ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  

14.07.2017 року працівниками Березнівського бюро правової допомоги 

Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено семінар спільно з в.о. начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» – державного реєстратора прав на нерухоме майно 

Березнівської державної адміністрації на тему: «Порядок і процедура державної 

реєстрації прав на нерухоме майно окупованої території АР Крим» . 

 

 

- 08.09.2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взає-

модії із суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліна Ха-

рченко провела робочі зустрічі із представниками Сарненської районної держав-

ної адміністрації та районної ради щодо обговорення напрямків подальшої спів-

праці щодо поширення на офіційних сайтах цих органів правових консульта-

цій,які розробляють фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги. 

  - 22.09.2017 фахівці Дубровицького бюро правової допомоги провели робочу 

зустріч із начальником та працівниками служби у справах дітей Дубровицької 

райдержадміністрації. Обговорили зміни, нещодавно внесені до Сімейного 

кодексу України, а саме до статті 19. Зокрема, нею передбачено обов’язкову 

участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо місця 

проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця 

проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням та управління батьками майном дитини. Також, за участю органів 

опіки тепер розглядаються справи про проживання дитини, про позбавлення чи 



поновлення батьківських прав, про побачення з дитиною матері, батька, які 

позбавлені батьківських прав, про відібрання дитини від особи, яка тримає її у 

себе не на підставі закону або рішення суду та про скасування усиновлення та 

визнання його недійсним. Також, працівники бюро розповіли про результати 

діяльності відділу за рік роботи, роз’яснили порядок доступу до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, документи необхідні для її отримання, 

та категорії осіб, що мають право на неї.  

 

Також, налагоджено співробітництво із Березнівським 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. 

У звітному періоді активно налагоджувалася співпраця 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 : 

- 30.08.2017 директором Сарненського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги проведено навчання для бібліотекарів Берез-

нівської центральної районної дитячої бібліотеки на тему “Порядок та особливо-

сті користування електронними сервісами Міністерства юстиції України”. В ході 

якого презентовано систему БПД та обговорено напрямки подальшої співпраці ; 

 



-15.09.2017 З метою інформування якнайширшого кола осіб про свої права, 

фахівці Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги організували виставку інформаційних матеріалів системи безопла-

тної вторинної правової допомоги на тему: “Сарнененський МЦ з надання БВПД 

інформує” на базі Сарненської централізованої системи публічно-шкільних біб-

ліотеки. Зокрема, читачі мають змогу ознайомитися із правовою інформацію на 

наступні теми : “Що таке безоплатна правова допомога?” , “Твої права-твій за-

хист (правові орієнтири для кожної дитини)”, “Встановлення належності особі 

правовстановлюючих документів”, “ Встановлення факту родинних відно-

син”,“ Зняття з реєстрації місця проживання”, “Поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника”, “Порядок розірвання шлюбу” , “Умови призначення і 

виплати допомоги при народженні дитини”, “Позбавлення батьківських прав: пі-

дстави та порядок розгляду”, “Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме 

майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на 

майно”, “Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення”, ”Безо-

платна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності”, “Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати”. Також, 

до уваги читачів бібліотеки запропоновано інформаційні буклети про всеукраїн-

ський проект “Я МАЮ ПРАВО” , зокрема буклети на такі теми : “ Забирають 

бізнес?, “Відбирають майно”, “Не знаєш як вирішити спір?”, “Вимагають хабара 

за іспит чи навчання” ; 

 

  

- 28 вересня працівники Дубровицького бюро правової допомоги долучились до 

акції, організованої Дубровицькою централізованою системою публічно-

шкільних бібліотек до Всеукраїнського дня бібліотек під назвою «Бібліотека під 

відкритим небом». Під час проведення заходу жителі міста та району мали 

можливість ознайомитись не тільки із літературою, періодикою, а також із 

інформаційними матеріалами системи безоплатної правової допомоги. Разом з 

тим, зацікавлених громадян було повідомлено, що в приміщенні Дубровицької 

районної бібліотеки можна не лише знайти і почитати цікаву літературу, а й 

отримати безкоштовну юридичну консультацію, надану юристами 

Дубровицького бюро правової допомоги. Крім того, було надано консультації з 

питань земельного права та презентовано проект «Я маю право» ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки, захист прав і свобод кожного громадянина є одним із 

пріоритетних завдань правової держави. Знання своїх прав - це ключ до їх 

реалізації в майбутньому. Тож, фахівці Сарненського місцевого центру 

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

в рамках всеукраїнського проекту “Я маю право”. Так 19.09.2017 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Аліна Харченко провела вуличне 

інформування на місцевому ринку. В ході інформування фахівець системи 

безоплатної вторинної правової допомоги розповіла про те, як можна захистити 

свої права, поширила інформаційні матеріали :“ Забирають бізнес?, “Відбирають 

майно” та буклети з контактною інформацією Сарненського МЦ. В свою чергу, 

28.09.2017 року головним спеціалістом відділу"Володимирецьке бюро правової 

допомоги" Хомутовською О.В. задля інформування громадян про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я маю право" було 

поширено буклети на місцевому ринку у м.Вараш на тему:" Забирають бізнес? 

Відбирають майно", а також проінформовано про систему безоплатної правової 

допомоги в цілому.  

 

 

Треба зазначити, що в рамках 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 загальнонаціональний  

проект “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: 

• 04.07. 2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -“ На 

які пільги мають право учасники АТО”; 

• 14.07.2017 року в газеті “ Дубровицький вісник” опубліковано статтю -

“Дубровицьке бюро правової допомоги інформує”. 

• 25.07.2017 року в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -

“Публічна презентація результаців діяльності Сарненського МЦ”. 

• 25.07.2017 року в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю -

“Результати роботи Березнівського бюро правової допомоги”; 

• 03.08.2017 року в газеті “Володимирецький вісник”опубліковано статтю -

“Як стягнути пеню за прострочення сплати аліментів”; 

• 28.08.2017 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю -

“Відповідальність за порушення земельного законодавства”; 

• 01.09.2017 року в газеті “ Дубровицький вісник” опубліковано статтю -

“Річниця діяльності Дубровицького бюро правової допомоги”. 

• 21.09.2017 року в газеті “Володимирецький вісник”опубліковано статтю -

“Система безоплатної правової допомоги-це одна із соціальних програм 

уряду”; 

Також, у звітному періоді працівниками Сарненського МЦ з надання 

БВПД озвучено виступи в програмах місцевого та загальнодержавного ефір-

ного радіомовлення на різноманітну правову тематику :  

• 17.07.2017 року - Виступ на тему :“ Результати роботи Березнівського бюро 

правової допомоги”; 

•  22.08.2017 року -  Виступ на тему :“Припинення договору оренди землі 

шляхом його розірвання” ; 

• 28.08.2017 року -  Виступ на тему :“Право розлученої жінки на додаткову 

відпустку” ; 

•  30.08.2017 року  - Виступ на тему :“ Порядок відновлення трудової книги”; 

• 18.09.2017 року - Виступ на тему :“Річниця діяльності Березнівського бюро 

правової допомоги”; 

• 25.09.2017 року - Виступ на тему :“Оскарження нотаріальних дій або 

відмова у їх вчиненні”; 

• 28.09.2017 року - Виступ на тему :“Процедура безкоштовного отримання 

земельної ділянки у приватну власність”; 

 

У липні-вересні 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:  

• 04.07.2017 року опублікована стаття - “Безоплатна правова допомога в дії: 

адвокат з Сарненщини допоміг прийняти спадщину за законом”; 

• 06.07.2017 року опублікована стаття - “Через неправильне по батькові 

чоловікові не могли обчислити пенсію” ; 

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/khronika-hromadskoho-zakhystu/bezoplatna-pravova-dopomoha-v-dii-advokat-z-sarnenshchyny-dopomih-pryiniaty-spadshchynu-za-zakonom-1800
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/khronika-hromadskoho-zakhystu/bezoplatna-pravova-dopomoha-v-dii-advokat-z-sarnenshchyny-dopomih-pryiniaty-spadshchynu-za-zakonom-1800


• 17.07.2017 року опублікована стаття - “Фахівець відділу представництва 

довела у суді факт родинних відносин”; 

• 24.07.2017 року опублікована стаття - “Адвокат із Сарненщини допоміг 

вирішити проблему у призначенні пенсії зі зменшенням пенсійного віку” ; 

• 25.07.2017 року опублікована стаття  - “ Як фахівець відділу 

представництва відділу представництва оскаржила протокол, складений 

інспектором поліції”; 

У III кварталі працівники Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

розробляли правові консультації на різноманітну правову тематику: 

• Стягнення пені за прострочення сплати аліментів; 

• Як отримати право на землю із земель державної та комунальної власності? 

• Порядок затвердження та погодження документації з землеустро; 

• Відповідальність у сфері містобудування; 

• Порушення земельного законодавства: які можливі наслідки?; 

• Способи захисту прав на земельні ділянки та гарантії прав власності; 

• Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин; 

• Стягнення заборгованості за кредитним договором; 

Розроблені консультації поширювались на офіційному веб-сайті 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

органів державної влади, місцевого самоврядування, бібліотек. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про 

систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook ( 20 ), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості (23). 

У липні-вересні, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Зокрема, за вказаний 76 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 консультації у встановле-

ному порядку для наповнення довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій “WikiLegalAid” на теми : 

 1) Судові витрати: поняття, види, порядок оплати - 13.07.2017; 

 2) Розгляд судом справ про усиновлення - 19.07.2017; 

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/yak-otrymaty-pravo-na-zemliu-iz-zemel-derzhavnoi-ta-komunalnoi-vlasnosti
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/poriadok-zatverdzhennia-ta-pohodzhennia-dokumentatsii-z-zemleustroiu
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/vidpovidalnist-u-sferi-mistobuduvannia
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/porushennia-zemelnoho-zakonodavstva-iaki-mozhlyvi-naslidky-1861
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/sposoby-zakhystu-prav-na-zemelni-dilianky-ta-harantii-prav-vlasnosti-1877
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/povnovazhennia-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-u-sferi-zemelnykh-vidnosyn
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/povnovazhennia-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-u-sferi-zemelnykh-vidnosyn
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/pravovi-konsultatsii/stiahnennia-zaborhovanosti-za-kredytnym-dohovorom_1898


 3) Реєстрація центром зайнятості безробітних осіб, які звертаються за 

сприянням у  працевлаштуванні - 01.08.2017; 

 4) Консульський облік громадян України - 30.09.2017 ; 

 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, мо-

ніторингу роботи та проведення регулярних внутрішніх навчань. 

 03.08.2017 та 08.08.2017 проведено моніторинг Рокитнівського та Володи-

мирецького бюро правової допомоги під час якого вивчались питання організації 

надання безоплатної первинної правової допомоги, організації надання безопла-

тної вторинної правової допомоги та робота з адвокатами, надання доступу до 

електронних сервісів Мінюсту, стан матеріально-технічного забезпечення, уп-

равління персоналом місцевого центру, організація прийому громадян згідно За-

кону України «Про звернення громадян» відповідних бюро. За результатами мо-

ніторингів складені відповідні довідки. Також працівникам бюро, в яких прохо-

див моніторинг, проведено навчання на теми: «Особливості здійснення предста-

вництва у справах про адміністративні правопорушення» та «Оскарження поста-

нов у справах про адміністративні правопорушення».  

 12.09.2017 року на виконання одного із пріоритетних напрямів системи 

безоплатної правової допомоги на 2017 рік, два дні поспіль у Сарненському міс-

цевому центрі із надання безоплатної вторинної правової допомоги проходив мо-

ніторинг його діяльності, який проводили директор та працівники Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській обла-

сті. За результатом проведення моніторингових візитів фіхівцями РЦ буде скла-

дено відповідні довідки та надано практичну допомогу. 

 

 29 вересня 2017 року, заступники начальників бюро правової допомоги: Юлія 

Швець, Ірина Демидчик, Юлія Пахальчук, та головний спеціаліст відділу 

правової інформації та консультацій Ірина Дубровська Сарненського МЦ у 

приміщенні Регіонального центру з надання БВПД взяли участь у каскадному 



тренінгу для фахівців системи безоплатної правової допомоги з кримінально-

правових та кримінально-процесуальних питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.07.2017 року по 30.09.2017 року Сарненським місцевим цен-

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1231 звернення клієнтів, 1106 

особам було надано правову консультацію, 125 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

124 рішень про надання БВПД та надано 86 доручень адвокатам та 38 доручення 

- штатним працівникам (представництво в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 1 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

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 

438 403 35 0 

2 Відділ Березнівське бюро 248 218 30 0 

3 
Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

233 192 41 0 

4 Відділ Дубровицьке бюро 

 

210 196 14 0 

 5 Відділ Рокитнівське бюро 102 97 5 0 

 

…. 

Разом по МЦ 1231 1106 125 0 



В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціа-

льного забезпечення 114 (9,26%), спадкового 297 (24,13%), сімейного 210 

(17,05%), медичного 2 (0,16), трудового 39 (3,17%), адміністративного 75 (6,09%), 

земельного 128 (10,40%), договірного 58 (4,71%), житлового 46 (3,74%),  іншого 

цивільного 155 (12,59%), з питань виконання судових рішень 33(2,68%), з інших 

питань 71 (5,77%) та з неправових питань 3 (0,24%).  

 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ 

ПЕРІОД ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

     

       РОЗПОДІЛ НОВИХ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 
      

9,26%

24,13%

17,05%

0,16%
3,17%

6,09%

10,40%

4,71%

3,74%

12,59%

2,68% 5,77% 0,24%

Соціальне забезпечення (114 шт.)

Спадкове (297 шт.)

Сімейне (210 шт.)

Медичне (2 шт.)

Трудове (39 шт.)

Адміністративне (75 шт.)

Земельне (128 шт.)

Договірне (58 шт.)

Житлове (46 шт.)

Інші цивільні (155 шт.)

Виконання судових рішень (33 шт.)

Інші питання (71 шт.)

Неправові питання (3 шт.)

64,56%

35,44%

Жінки (696 осіб)

Чоловіки (382 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 26 виїздів мобільних пунктів ; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 136 особа, в тому числі 83 осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних  

консультаційних пунктів та 53 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД ; 

• 29 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

0,37%

28,39%

59,09%

12,15%

До 18 років (4 осіб)

Від 18 до 35 років (306 осіб)

Від 35 до 60 років (637 особи)

Більше 60 років (131 особи)

8,87%

79,03%

3,22%

6,45%0,81%1,61%

Ветерани війни (11 осіб)

Малозабезпечені особи (98 осіб)

Інваліди (4 особи)

Свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях (8 осіб)

мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 шт.)

Внутрішньо переміщенні особи 
(2 особи)



•  82 опрацьовано актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

•  проведено 117 правопросвітницьких заходів; 

•  15 розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД,  20 

у мережі Facebook, 25 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 23 

на офіційних веб-сайтах органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек; 

• 76 надано клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 
№ 

з/

п 

Найменуван
ня МЦ та 

Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сі, які 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

та установ 
-  

провайдер
ів БПД, з 

якими 
налагодже

но 
співпрацю 

Кількість 
проведених 

право 
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів,як
им надано 
доступ до 

електронни
х сервісів 
Мін'юсту 

 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 
26/83 22/53 29 117 76 

1 Сарненський 

МЦ 
10/29 5/10 10 53 15 

2 Березнівське 

бюро 
5/26 6/6 3 15 15 

3 Володимирец

ьке бюро 
5/19 3/25 6 22 18 

4 Дубровицьке 

бюро 
6/9 6/4 8 22 18 

5 Рокитнівське 

бюро 
0 2/8 2 5 10 

 


