
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у IV  КВАРТАЛІ 2019 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 
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 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. 

Для реалізації плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у IV кварталі 2019 року, фахівцями центру та бюро правової 

допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів спрямованих на виконання даного 

пріоритетного напряму. 

З метою  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. До прикладу, 10.10.2019 

заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина Омельчук провела 

такий захід у Воронківській сільській раді, а 22.10.2019 головний спеціаліст Дубровицького 

бюро правової допомоги у Зарічненській районній раді. В свою чергу, заступник начальника 

Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук  провела виїзний прийом у 

Балашівській, а 25.11.2019 у  Моквинській сільській раді. 24.10.2019 фахівці Сарненського 

МЦ провели виїзний прийом у Чудельській, 09.12.2019 у Великовербченській сільських 

радах, 12.12.2019 у Степанській ОТГ. 

 

  

  

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, такий захід був проведений 24.10.2019 у Чудельській сільській раді. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Оскільки у IV кварталі 2018 року для жителів Вирівської сільської ради прийнято 

програму надання безоплатної правової допомоги, то у поточному кварталі цього року 

продовжувалась активна її реалізація. Зокрема, фахівці Сарненського МЦ забезпечували 

виїзні прийоми громадян на базі даної ради (25.10.2019, 05.12.2019, 17.12.2019), проводилися 

різноманітні правопросвітницькі заходи для працівників Вирівської сільської ради та 

бібліотеки Публічно-шкільної бібліотеки с.Вири. До того ж, на базі згаданих  установ 

забезпечувалася робота дистанційних точок доступу до БПД. Важливо, що у цьому кварталі 

комунальні установи та заклади Вирівської сільської ради забезпечено  інформаційними 

стендами. 

 

У звітному періоді забезпечено роботу дистанційних пунктів консультування в 

закладах Державної служби зайнятості, в лікувальних закладах та навчальних 

закладах, 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, 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 передбачені національним та 

міжнародним законодавством та попередження серед школярів такого негативного 

явища, як булінг в рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг, в тому числі в рамках  

тематичних тижнів та уроків “Я МАЮ ПРАВО”: 

- 16.10.2019  заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію для учнів 7-8 класів школи на тему: 

"Зупинимо булінг разом!" у Воронківській НВК "ЗОШ-II ступенів"-ДНЗ; 

- 17.10.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела  правопросвітницький захід на тему: "Булінгу ні!" учні 1-3 класів 

Сарненської спеціалізованої школи розвитку I ступеня з поглибленим вивченням іноземної 

мови; 

- 17.10.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела правопросвітницький захід на тему: "Твої права - твій захист" у 

Сарненському ліцеї № 2; 

- 22.10.2019 року заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги у 

Вищому професійному училищі № 29 смт. Володимирець провела лекцію для студентів на 

тему: Механізми захисту прав дитини і людини. Міжнародні правозахисні організації. 

Порядок звернення до Європейського суду з прав людини"; 

- 12.11.2019 Іриною Омельчук проведена інформаційно-роз'яснювальна лекція на 

тему: “Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх" для учнів 9 класу 

Вараської ЗОШ №2”; 

- 12.11.2019 головним спеціалістом Дубровицького бюро правової допомоги Наталією 

Райлян проведено урок для учнів Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на тему 

"Стоп булінг"; 

-  27.11.2019 заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Іриною Омельчук проведена інформаційна лекція для учнів 9 класів Вараської ЗОШ 1-3 

ступенів № 3, приурочена до Всеукраїнської акції " 16 днів проти насильства"; 

- 28.11.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію тренінг для учнів 8-9 класів ЗНЗ № 6 м.Сарни на тему: “Булінгу та 

домашньому насильству ні!"; 

 



 

-  03.12.2019 головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги Ігорем 

Богданцем для студентів  ВП "Рокитнівський медичний коледж" проведено лекцію щодо 

поняття, види, відповідальність, шляхи подолання булінгу; 

- 03.12. 2019 заступником начальника Володимирецького бюро правової допомоги 

Іриною Омельчук проведена інформаційно-роз'яснювальна лекція спільно з інспектором 

ювенальної превенції Володимирецького відділення поліції  для студентів ВПУ № 29 на 

тему: “Правова допомога населенню"; 

- 10.12.2019 фахівці Володимирецького бюро правової допомоги провели турнір із  

інтерактивної гри "Правова монополія" для учнів 11 класу Вараської ЗОШ 1-3 ступенів № 2 

та інформаційно-роз'яснювальну лекцію для учнів 8 класів школи на тему: “Права та 

обов'язки дітей. Основні положення Конвенції про права дитини"; 

 

 - 11.12.2019 фахівці Володимирецького бюро правової допомоги провели турнір із  

інтерактивної гри "Правова монополія" для студентів Вищого професійного училища № 29 ; 

 - 05.12.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію на тему: "Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх " для учнів Сарненського НВК "Школа-колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; 

      - 06.12.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію на тему: "Булінгу ні!" для учнів 8 та 9 класів Люхчанського ліцею; 

      - 11.12.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію  на тему: “"Булити не круто!" для учнів Сарненського НВК 

"Школа-колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; 

     - 12.12.2019  заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко взяла участь у виховній годині для студентів Сарненського педагогічного коледжу 

на тему: “Ні торгівлі людьми!”; 



 

 

13.12.2019 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова провела лекцію у 

форматі “живої книги” на тему: “Світ юридичних професій” у Сарненській гімназії”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- 12.12.2019 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Омельчук провела інформаційно-роз'яснювальну лекція у Полицькій ЗОШ 1-3 ступенів для 

учнів 9 класів на тему: “Зупинимо булінг разом”! та проведено інтерактивну гру "Правова 

монополія" для учнів 10 класу ; 

- 13.12.2019 заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

провела інтерактивну гру "Правова монополія" для вихованців Березнівського будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

-  13.12.2019 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова була у складі журі 

інтелектуально-розважального конкурсу "Правничі ігри"; 



 

 

- заступник директора Сарненського МЦ з надання БВПД Оксана Заєць провела лекції для 7  

та 8 класів ЗНЗ № 3 на тему: “Зупинимо булінг разом!”; 

Також у загальноосвітніх навчальних закладах паралельно проводилися семінари із їх 

педагогами.  

 На виконання Меморандуму про співпрацю з Сарненським районним ліцеєм 

«Лідер” та в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа» проведено 

рядросвітницьких заходів. До прикладу, 11.10.2019 справжнє “детективне агентство” 

організували фахівці Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на чолі із директором Юлією Міхновою під час Першого наукового 

пікніка “Смакуй науку”,  на базі Сарненського районного ліцею «Лідер». Ліцеїсти та гості 

дійства на локації Сарненського МЦ мали можливість розширити свої знання про різні види 

правопорушень, а точніше відгадати, яке саме зображено на картинці. Правопорушення 

зустрічалися із різних розділів Кримінального кодексу України та Кодексу про 

адміністративні правопорушення різного ступеня тяжкості такі, як наприклад: 

терористичний акт, крадіжка, самовільне випалювання рослинності або її залишків, булінг, 

порушення  правил охорони вод та надр, одержання неправомірної вигоди, незаконне 

заволодіння  транспортним засобом, хуліганство, підкуп виборця, вчинення домашнього 

насильства. Учасники заходу не тільки дізналися про види злочинів, а й намагалися 

визначити їх об'єкт, суб'єкт та покарання, яке за них передбачене. 

 



 

У звітному періоді правопросвітніцькі заходи продилися не тільки у 

загальноосвітніх навчальних закладах , а й у дошкільних. До прикладу, 14.11.2019 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко взяла 

участь у круглому столу на тему: "Протидій торгівлі людьми!", на якому батьки вихованців 

ДНЗ “Дзвіночок” дізналися про те, як захиститися від рабства та не потрапити у тенета 

работорговців. До того ж, присутніх проінформовано про відповідальність, яка передбачена 

за торгівлю людьми та інформаційну кампанію "Відповідальне батьківство".  

 

20.11.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела правопросвітницький захід на тему: "Твої права - твій захист" для 

вихованців дошкільного навчального закладу “Вербиченька”, на якому вони дізналися про 

свої права, переглянувши презентацію. Пізніше закріпили знання в ігровій формі. До того ж, 

Аліна Харченко провела семінар для працівників ДНЗ щодо способів захисту їх прав. 

 

 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”. Зокрема: 

- заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

провела семінар для осіб, які перебувають на обліку, як безробітні зі статусом учасника 



 

бойових дій на тему "Доступ до безоплатноїї первинної та вторинної правової допомоги для 

учасників АТО" у Березнівській районній філії Рівненського обласного центру зайнятості; 

- 17.10.2019 заступником начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлією 

Пахальчук проведено семінар для працівників сектору превенції Березнівське відділення 

поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Рівненській області щодо порядку звернення до бюро правової допомоги для надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

- 25.11.2019 директор Сарненського МЦ з надання БПВД Юлія Міхнова взяла участь у 

Районній координаційній раді з питань, сімї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статті та торгівлі 

людьми обговорено законодавче врегулювання даної проблеми, поняття, види домашнього 

насильства, яка пройшла у Сарненській райдержадміністрації; 

-  26.11.2019 заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

взяла участь у засіданні Районної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та протидії торгівлі людьми, де обговорили підсумки роботи за ІІІ квартали 

2019 року суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, яка пройшла у Березнівській райдержадміністрації; 

 



 

- 27.11.2019 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян  за 

участю представників управління Пенсійного фонду України, управління соціального 

захисту населення провела цільовий семінар для  осіб з інвалідністю, які перебувають в 

пошуках роботи, щодо їх прав та гарантій. 

- 27.11.2019 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Омельчук провела семінар щодо порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги 

для окремих категорій громадян, а саме дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування у Вараському міському центрі соціальних служб, сім'ї, дітей та молоді; 

-  27.11.2019  головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян 

взяла участь у круглому столі присвячений Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», 

на якому було обговорено проблематику насильства в сім’ї, досягнення регіону у подоланні 

домашнього насильства та напрацьовано спільний алгоритм дій у протидії цьому 

негативному явищу; 

- 28.11.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко  спільно із фахівцями Сарненського районного центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді провела лекції-тренінги на тему: "Ні домашньому насильству!" для чоловіків 

та жінок, які перебувають на обліку у Сарненському районному центрі зайнятості, як 

безробітні;  

- 23.12.2019 заступник начальника  Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Омельчук взяла участь в засіданні Районної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, під час якої суб'єкти, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, обговорили 

підсумки роботи зо 2019 рік, проблеми, що виникають при проведенні вказаних заходів, а 

також удосконалення співпраці між суб'єктами. 

 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. 

Зокрема,  

- 07.10.2019 директором Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова проведено 

семінар для працівників ДУ "Катеринівська виправна колонія (46)" на тему: "Порядок 

оскарження рішень про застосування дисциплінарних стягнень"; 

- 24.10.2019 фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД взяли участь у "Дні відкритих 

дверей" ДУ "Полицька виправна колонія (76)" та провели семінар для працівників колонії  

щодо порядку оскарження рішень про застосування дисциплінарних стягнень; 

- 03.12.2019 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Омельчук провела семінар з умовно засудженими щодо порядку доступу до системи 

безоплатної правової допомоги, функціонування бюро правової допомоги у 

Володимирецькому районному секторі філії "Центр пробації" у Рівненській області; 

  



 

- 17.12.2019 директором Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова провела 

інформаційно - роз'яснювальну лекцію для засуджених ДУ "Катеринівська виправна колонія 

(46)" щодо способів захисту їх прав.  

      До того ж, у звітному періоді забезпечувалася функціонування дистанційних пунктів 

консультування на базі виправних колоній та органів пробації. 

 

Протягом  звітного періоду фахівці Сарненського МЦ проводили 

правопросвітницькі заходи для дітей із особливими потребами та їх батьків. Так, 

24.10.2019 заступник начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина 

Омельчук провела лекцію для батьків дітей із особливими потребами на тему: “Порядок 

доступу до системи БПД” у Вараському інклюзивно-ресурсному центрі. В свою чергу, 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко 

28.11.2019 взяла участь у заході " З любов’ю в серці", де дітей з інвалідністю та їх батьків 

проінформувала про свої права та способи їх захисту, а також про те, куди звертатися у разі 

їх порушення. Даний захід відбувся у Міському будинку культури "Сузір’я".  

 

 



 

У IV кварталі фахівці Сарненського МЦ 10.12.2019 провели Всеукраїнський день 

БПД. Під час заходу були і цікаві розмови, "гострі" питання, дискусії не тільки із фахівцями 

Сарненського МЦ, а й із високопрофесійним адвокатом, смакування оригінального печива 

“БПД”, перегляд цікавого відео про життя центру, а ще - участь у турнірі із “Правової 

монополії”. Усе це за один день "пережили" юні гості, які завітали до Сарненського МЦ. 

Аналогічні заходи були проведені у всіх бюро правової допомоги Сарненського МЦ. 



 

У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування, флешмоби, марафони з метою інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів, в тому числі в рамках реалізації проекту “Я 

маю право”, зокрема інформаційних кампаній  #СтопБулінг,“Відповідальне 

батьківство”, “Чесна платіжка”. До прикладу, 18.10.2019 під час флешмобу на тему : "Чи 

знаєш ти свої права, воїне?, приуроченому до Дня захисника України військовослужбовці та 

учасники АТО/ООС проінформовані про те, як і де отримати БПД , пільги, які передбачені 

чинним законодавством для даної категорії осіб. 

01.12.2019 на центральній площі міста фахівці Сарненського МЦ, об’єднавши зусилля 

із партнерами, долучилися до молодіжного марафону до Дня боротьби зі СНІДом, який 

відбувся за підтримки Сарненської РДА. Зокрема, усі присутні заходу мали можливість 

дізнатися про всі види правових послуг, а також де їх можна отримати , а головне – способи 

захисту прав громадян. 

Протягом IV кварталу 2019 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 #СтопБулінг та “Відповідальне батьківство”, “Чесна 

платіжка”. 

 За жовтень-грудень 2019 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. До прикладу, 
10.10.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю “Люди Права ”. 

 У цього кварталі фахівці Сарненського місцевого центру з надання БВПД у 

щотижневій авторській програмі "Правовий путівник на Радіо «Полісся»  на хвилі 106.6 

FM та на телерадіокомпанії "Березне" продовжили інформування громадян про права, 

свободи та способи їх захисту, озвучували шляхи вирішення найактуальніших правових 

проблем БПД. Зокрема:  

 04.10.2019, 05.10.2019, 07.10.2019, 11.10.2019, 12.10.2019, 14.10.2019  цикл виступів 

на тему: “Люди права”; 

 18.10.2019 виступ на тему: “Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх”; 

 19.10.2019 виступ на тему: “Покарання, які застосовуються до  неповнолітніх, які 



 

вчини кримінальне правопорушення”; 

 21.10.2019 виступ на тему: “Випадки звільнення неповнолітньої особи від 

кримінальної відповідальності та від відбування покарання”; 

 25.10.2019 виступ на тему: “Поняття виконавчого провадження та його сторін”; 

 26.10.2019 виступ на тему: “Рішення, що підлягають примусовому виконанню та 

строки для пред’явлення виконавчих документів до виконання”; 

 28.10.2019 виступ на тему: “Органи, які здійснюють примусове виконання та  

порядок оскарження дій, рішень, або бездіяльності державного виконавця”; 

 01.11.2019 виступ на тему: “Поняття одноразової натуральної допомоги “Пакунок 

Малюка” та суб'єктів її отримання”; 

 03.11.2019 виступ на тему: “Вартість одноразової натуральної допомоги та підстави 

відмови в її наданні”; 

 04.11.2019 виступ на тему: “Порядок надання “Пакунку малюка” передбачений 

чинним законодавством України”; 

 08.11.2019 виступ на тему: “Поняття булінгу та його ознак”; 

 09.11.2019 виступ на тему: “Форми та види булінгу”; 

 11.11.2019 виступ на тему: “Відповідальність, яка передбачена чинним 

законодавством України за вчинення такого негативного явища як булінг”; 

 15.11.2019 виступ на тему: “Хто така “муніципальна няня” та хто має право на 

отримання цієї послуги?»; 

 15.11.2019 виступ на тему: “Користування неоформленою землею: правові 

наслідки"; 

 16.11.2019 виступ на тему: “Який розмір компенсації “муніципальна няня”, куди 

звертатися за отриманням цієї послуги та який порядок її отримання?”; 

 18.11.2019 виступ на тему: “Який строк розгляду заяви та порядок виплати 

компенсації? Коли припиняється виплата компенсації “муніципальна няня”, та який 

порядок оскарження відмови у призначені послуги?”; 

 18.11.2019 виступ на тему: “Компенсація витрат на адвоката за рахунок іншої 

сторони судового спору"; 

 22.11.2019 виступ на тему: “Що таке права та свободи дитини?”; 

 23.11.2019 виступ на тему: “На що має право кожна дитина ?”; 

 25.11.2019 виступ на тему: “Захист прав дітей”; 

 29.11.2019 виступ на тему: “Як зафіксувати факт залиття квартири?”; 

 30.11.2019 виступ на тему: “Порядок встановлення розміру матеріальної шкоди, 

нанесеної  залиттям, відшкодування моральної та матеріальної шкоди”; 

 02.12.2019 виступ на тему: “Порядок вирішення спору в досудовому та судовому 

порядку”; 

 13.12.2019 виступ на тему: “Поняття торгівлі людьми”; 

 15.12.2019 виступ на тему: “Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок дій"; 

 16.12.2019 виступ на тему: “Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми”; 

 17.12.2019 виступ на тему: “Яку відповідальність несуть особи, які вчинили такий злочин, 

як “торгівля людьми?”; 

 19.12.2019 виступ на тему: “Порядок підтвердження факт народження дитини поза 

закладом охорони здоров’я"; 

 20.12.2019 виступ на тему: "Виїзд із дитиною за кордон після розлучення"; 

 20.12.2019 виступ на тему: “Що таке користування житловим приміщенням та який його 

порядок?”; 

 21.12.2019  виступ на тему: “Випадки збереження права користування жилим приміщенням 

за особою”; 
 



 

 23.12.2019  виступ на тему: “Підстави втрати права користування житловим 

приміщенням”; 

 27.12.2019 виступ на тему: “Поняття самоччиного будівництва та порядок його легалізації 

у позасудовому порядку”; 

 28.12.2019 виступ на тему: “Як здійснююється легалізація самоччиного будівництва в 

судовому порядку?”; 

 30.12.2019 виступ на тему: “Який порядок прийняття в експлуатацію та реєстрації права 

власності самоччино збудованого об'єкта?”; 
     Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!" та інформаційної кампанії  

“Відповідальне батьківство”, “Чесна платіжка”; 

 

У  жовтні - грудні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний 

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

фахівців центру офіційному сайті Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області та на офіційній сторінці центру у 

мережі Фейсбук: 

У  IV кварталі 2019 року відбувалося поширення інформації  та відеороликів на 

вищезазначених про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО” 

на офіційних веб-сайтах та сторінках у мережі Facebook органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек та інших партнерів БПД. 

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 (36). 

У липні - вересні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

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

вказаний період  62 особам надали доступ до таких сервісів. 

Також у даному звітному періоді директором Сарненського МЦ з надання БВПД 

Юлією Міхновою спільно із фахівцями Сарненського районного центру соіальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  створено інформаційний ролик щодо протидії насильству у 

сім’ї. 

 

[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 розміщених правових консультацій у довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid». До того ж, у даному звітному періоді складено та завантажено  

туди  консультації на тему: “Викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна  

для суспільних потреб”. 

13.12.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко взяла участь у зустрічі із комунікації та правопросвітництва на тему: "Планування 

комугікаційно-правопросвітницького напряму системи БПД у 2020 році", яка відбулася у  

PROVOKATOR правовому клубі у Львові. 

16-17.12.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Аліна Харченко взяла участь у тренінгу на тему: "Особливості надання допомоги 

постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства", який 

відбувся у PROVOKATOR правовому клубі у Києві. 

Також, у даному звітному періоді проводилися регулярні робочі зустрічі та семінари з 



 

адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 

проблемних питань співпраці. До того ж, адвокати, які співпрацюють із центром беруть 

участь у його  правопросвітницькій діяльності. До прикладу, Генадій Михалець взяв  участь 

у  Всеукраїнському дні БПД  та поспілкувався із студентами Сарненського педколеджу. 

Студенти педколеджу мали унікальну можливість дізнатися цікаві кейси захисника, задати 

запитання. 

 

 

 

 
 

[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. До прикладу, 04.11.2019 відбулася 

нарада для фахівців Сарненського МЦ під головуванням директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василя Овдіюка, на 

якій обговорено аналіз основних показників діяльності центру за 9 місяців 2019 року; 

розширення доступу до БПД; питання  оплати праці фахівців системи БПД Рівненщини. 

 

 



 

 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.10.2019 року по 31.12.2019 року Сарненським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленим структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2480 звернень клієнтів, в т.ч. 2157 особам було надано 

правову консультацію, а 323 - написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 323 рішень 

про надання БВПД. Надано 48 доручень адвокатам  та 276 наказів - штатним працівникам 

(представництво в суді або оформлення процесуальних документів).  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№

  

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта-

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1

1 

Відділ 
правопросвітництва 

та надання БПД 

451 383 68 0 

2

2 

Відділ Березнівське 

бюро 
298 255 43 0 

3

3 

Відділ 

Володимирецьке 

бюро 

 

325 276 49 0 

4

4 

Відділ Дубровицьке 

бюро 

 

1026 878 148 0 

5

5 

Відділ Рокитнівське 

бюро 
380 365 15 0 

 

…

. 

Разом по МЦ 2480 2157 323 0 

 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: адміністративні 

правопорушення – 13 (0,52%), житлове право - 54 (2,18%), земельне право - 44 (1,77%), 

кримінальне право – 6 (0,24), пенсійне право – 1431 (57,7%), податкове право - 4 (0,16%), 

сімейне право - 140 (5,65%), спадкове право - 183 (7,38%), трудове право - 27 (1,09%), 

цивільне право - 85 (3,43%), з інших питань - 32 (1,29%), соціальне забезпечення – 37(1,49%), 

адміністративне судочинство – 91 (3,67%), виконання судових рішень – 235 (9,48%), 

цивільний процес – 76 (3,06%), кримінальний процес – 22 (0,89%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЗА 

КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 
РОЗПОДІЛ НОВИХ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 
Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

    

 
 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

1,49% 7,38%

5,65%
1,09%

3,67%

1,77%
2,18%

9,48%

1,29%

57,70%

3,43%

3,06%

0,52%

0,16%

0,24%
0,89%

Соціальне забезпечення (37 осіб) Спадкове (183 особи)

Сімейне (140 осіб) Трудове (27 осіб)

Адміністративне (91 особа) Земельне (44 особи)

Житлове (54 особи) Виконання судових рішень (235 осіб)

Інші питання (32 особи) Пенсійне (1431 особа)

Цивільне 85 (осіб) Цивільний процес (76 осіб)

Адміністративні правопорушення (13 осіб) Податкове (4 особи)

Кримінальне (6 осіб) Кримінальний процес (22 особи)

68,80%

31,20%

Жінки (1289 особи) Чоловіки (584 особи)



 

      

 РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 
  

 
     

           РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

НА ОТРИМАННЯ БВПД 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше  рішень щодо 

надання БВПД було прийнято по дітям, що не належать до окремої категорії – 3 (0,93%), 

ветеранам війни та УБД – 11(3,41%), малозабезпеченим особам – 247 (76,5%), особам з 

інвалідністю - 46 (14,2%), особам, що постраждали від домашнього насильства – 4 (1,24%), 

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі –8 (2,48%), внутрішньо 

переміщені особи -3 (0,93%), особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною - 1 

(0,31%).   

 

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

 
 

 

 

0,21% 3,63% 5,61%
6,51%

17,70%

39,10%

20,00%

7,21%

до 18 років (4 особи) від 18 до 29 років (68 осіб) від 30 до 39 років (105 осіб)

від 40 до 49 років (122 особи) від 50 до 59 років (332 особи) від 60 до 69 років ( 732 особи)

від 70 до 79 років (375 осіб) від 80 і більше (135 осіб)

0,93%
3,41%

76,50%

14,20%

0,31%
1,24%

2,48% 0,93% діти, що не належать до окремої 
категорії (3 особи)

ветерани війни та УБД (11 осіб)

малозабезпечені особи (247 осіб)

особи з інвалідністю (46 осіб)

особи, якімають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 особа)

особам, що постраждали від 
домашнього насильства (4 особи)

особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі (8 осіб)

внутрішньо переміщені особи (3 особи)



 

 

 

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

період було : 

 здійснено 14 виїздів мобільних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 186 осіб, в тому числі 61 особа звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та 125 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 14 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  20 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  220  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 43 інформаційних матеріали з питань надання БВПД, 30 у мережі 

Facebook, 10 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 36 на офіційних веб-сайтах 

органів державної влади, місцевого самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в 

соціальних мережах; 

  62 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

 

 

 
№ 

з/п 

Найменува

ння 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: 
14/61 40/125 14 220             62 

2. 
Сарненський 

МЦ 6/35 8/38 5 71 13 

3. 
Березнівське 

бюро 
4/15 8/11 4 46 12 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
2/6 10/44 3 63 12 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
1/2 11/28 1 24 13 

6. 
Рокитнівське 

бюро 1/3 3/4 1 16 12 

 


