
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у III  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 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 III 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, 18.07.2019 

головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян провела такий 

захід у Залузькій сільській раді, а 08.08.2019 у Миляцькій ОТГ. В свою чергу, начальник 

відділу правопросвітництва та надання БПД Ірина Дубровська провела виїзний прийом у 

Клесівській ОТГ. Заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук спільно із фахівцями Головного територіального управління юстиції забезпечила 

роботу мобільного пункту консультування у Малинській ОТГ. 

 

До того ж, у цьому звітному періоді фахівцями бюро правової допомоги надавалася і 

адресна правова допомога громадянам, які самостійно не можуть звернутися за отриманням 

безоплатної правової допомоги. 

 



 

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. 

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 кожної останньої п'ятниці місяця (26.07.2019 , 

30.08.2019, 27.09.2019), проводилися різноманітні правопросвітницькі заходи для учнів та 

вчителів Вирівської ЗОШ на актуальні тематики, 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. Окрім того, 30.08.2019 

директором центру Юлією Міхновою та заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліною Харченко проведено у Публічній бібліотеці с. 

Вири турнір із “Правової монополії”.  

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 передбачення 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”: 

- 10.07.2019 команда Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової  допомоги на чолі із Юлією Міхновою. для вихованці літнього табору  міського 

будинку культури “Сузір'я” провели правопросвітницький захід  на тему: “Булінг — це не 

круто”.  

 

- 02.09.2019 у Лозківській ЗОШ 1-2 ступенів, головним спеціалістом  Володимирецького бюро 

правової допомоги для учнів 7 класів проведено тематичний урок " Я маю право!", а 03.09.2019 такий 

урок провели для учнів 6 класу Володимирецької ЗОШ № 1 фахівці бюро спільно з представником 

Володимирецького районного відділу філії ДУ "Центр пробації" у Рівненській області; 

 

 

 

 



 

 

- Того ж дня, головним спеціалістом Наталією Райлян проведені тематичні уроки “Я МАЮ 

ПРАВО! ” для учнів 3 та 4 класів Берестівського НВК;  

- 04.09.2019 та 05.09.2019 2019 головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової 

допомоги спільно із інспектором ювенальної превенції Рокитнівського ВП Сарненського ВП 

ГУНП у Рівненській області та представником служби у справах дітей Рокитнівської РДА 

проведено 5 тематичних уроків «Я МАЮ ПРАВО!».в Рокитнівській загальноосвітній школі 

№3 та Рокитнівському НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» 

 

- 04.09.2019 заступником начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлією 

Пахальчук спільно із представниками ювенальної превенції сектору превенції Березнівське 

відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Рівненській області та сектору пробації Березнівського районного сектору філії Державної 

установи "Центр пробації" проведено лекцію для учнів 4 та 9  класів Березнівського НВК 

"ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцею з професійним навчанням" та  для учнів 4  класів Березнівського 

НВК "ЗОШ І ступенів»; 

 

- 05.09.2019 директор Сарненського МЦ та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко провели тематичні уроки “Я МАЮ 

ПРАВО” для учнів 1-3 класів Сарненської спеціалізованої школи розвитку I ступеня з 

поглибленим вивченням іноземної мови; 



 

 

 

- 13.09.2019 та 26.09.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Аліна Харченко провела правопросвітницькі заходи  для учнів 2 класу 

Сарненського НВК  “Школи — колегіум” ім.Т.Г.Шевченка та Сарненського ліцеї № 2 щодо 

прав, які має кожна дитина “Твої права-твій захист”; 



 

 

-  19.09.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію для учнів 4 класу на тему: “Булінгу ні, а дружбі так!”; 

- 17.09.2019  у рамках Всеукраїнського тижня з протидії булінгу заступником 

начальника Дубровицького бюро правової допомоги  Юлією Швець проведено урок для 

учнів 6-7-их класів на тему: «Зупинимо булінг разом» з метою попередження, виявлення та 

профілактики насильства серед неповнолітніх; 

 

- 18.09.2019 працівниками Володимирецького бюро правової допомоги спільно із провідним 

спеціалістом Володимирецького РВ ДРАЦС ГТУЮ у Рівненській області у Володимирецькому НВК 

"ЗОШ-I-III ступенів - ДНК"  провели тематичний урок, приурочений до Всеукраїнського тижня з 

протидії булінгу 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 ряд 

правопросвітницьких заходів. До прикладу, 16.09.2019 заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко взяла участь у передвиборчій кампанії 

ліцею напередні виборів його Президента та проінформувала ліцеїсті про порядок 

проведення виборів у нашій державі, а також про відповідальність, яка передбачена за 

порушення виборчого законодавства. 

 

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”. До прикладу, 14.09.2019 працівниками Березнівського бюро правової допомоги: 

заступником Юлією Пахальчук та головним спеціалістом Василем Тимощуком семінар для 

працівників відділу ЦНАП Березнівської РДА на тему: «Визнання права власності на нерухоме майно 

за набувальною давністю та їх державна реєстрації». В свою чергу, 08.08.2019 заступник начальника 

Дубровицького  бюро правової допомоги  Юлія Швець  провела семінар із трудовим колективом 

Управління соціального захисту населення Дубровицької РДА та ЦНАПУ Миляцької ОТГ на  тему: 

"Порядок доступу до послуг системи безоплатної правової допомоги. Інформаційні кампанії в рамках 

проекту "Я МАЮ ПРАВО". Порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення". 



 

 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. До прикладу, 14.08.2019 фахівці Березнівського бюро правової 

допомоги : Юлія Пахальчук та Василь Тимощук забезпечили роботу дистанційного пункту 

консультування на базі Березнівського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» та провели семінар для працівників даного державного органу; В свою чергу, 

05.09.2019 директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юлія Болкуневич забезпечили роботу дистанційного пункту 

консультування на базі Державної установи «Катеринівська виправна колонія (№46)». Засуджені, що 

звернулися на прийом, мали можливість отримати фахові правові консультації. До того ж, директор 

Сарненського МЦ Юлія Міхнова, під час спілкування із засудженими, акцентувала увагу на 

роз’яснені механізм захисту їхніх прав згідно із Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу». На семінарі із працівниками  Державною установою «Катеринівська виправна колонія 

(№46)» обговорено порядок оформлення звернень засуджених про надання безоплатної правової 

допомоги та розмежування компетенції місцевих і регіональних центрів з надання БВПД, зокрема,  

Сарненського МЦ з надання БВПД та Регіонального центру з надання БВПД у Рівненській області, у 

наданні БПД. Також, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію для неповнолітніх, які перебувають на 

обліку у Сарненському районному відділі пробації філії Державної установи «Центр пробації» та їх 

батьків на тему: “Права та обов'язки дитини”. До того ж, 18.09.2019  головний спеціаліст 

Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян  надала правові консультації особам, що 

перебувають на обліку в Зарічненському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» та роз’яснила порядок доступу до безоплатної правової допомоги згідно ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу». 



 

 

  Продовжено налагодження співпраці із бібліотеками нашого краю шляхом 

проведення спільних правопросвітницьких заходів задля підвищення правової свідомості 

і культури громадян. Зокрема, 04.07.2019 заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Сарненського МЦ з надання БВПД Аліна Харченко провела захід для юних читачів 

літньої тераси Сарненської районної бібліотеки для дітей на тему: “Я і мої права”,  11.07.2019 

флешмоб “Захисти свої права” та 22.08.2019, напередодні Дня Державного Прапора України 

патріотичний майстер — клас “Краса і велич символів державних. Права дитини, закріплені 

Конституцією України”. 

 

Також, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліни 

Харченко проінформувала учасників велопробігу «Під прапорами» про їх права під час 

правової інформини “Я і мої права”, яка відбулася 23.08.2019 з нагоди Дня Державного 

Прапора України. Учасники акції від Центральної площі проїхали вулицями міста до парку 

«Героїв майдану», а далі  вирушили до Сарненської центральної районної бібліотеки, де 

власне мали змогу дізнатися про свої права і отримати Паспорти прав дитини.  



 

  Окрім того, 18.09.2019 проведено правопросвітницький захід для учнів 8 класів ЗНЗ № 4 на тему: 

“Булити не круто”. 

 

До того ж, 22.08.2019 у приміщенні  бібліотеки села Рокитне, фахівці Сарненського МЦ на 

чолі із директором Юлія Міхнова спільно із представниками КЗ “Рокитнівська централізована 

бібліотечна система” провели інтелектуальний батл з “Правової монополії” для бібліотекарів 

Рокитнівського району.  



 

 У III кварталі 2019 року фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

проводили масові правопросвітницькі заходи з метою інформування про свої права як 

дорослих, так і маленьких громадян нашої держави та популяризації системи 

безоплатної правової допомоги. Так, фахівці Сарненського МЦ: Оксана Заєць, Тетяна Трушина, 

Аліна Харченко спільно з правниками Володимирецького бюро правової допомоги: Іриною 

Омельчук та Ларисою Оштук на чолі із директором Юлією Міхновою взяли участь в обласному 

фестивалі "Спасова борода", який відбувся  28.09.2019. Під час заходу про систему БПД дізналися ще 

більше громадян, адже фахівці центру та бюро правової допомоги провели ряд правопросвітницьких 

заходів як для дорослих, так і для найменших громадян. 

 

 У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування та фйлешмоби 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”. . 

Протягом III 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 липень-вересень 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. Зокрема: 

 12.07.2019 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “ Важливо робити те, що тобі до 

душі”; 

 18.07.2019 в газеті “Сарненські новини" опубліковано статтю - “Продефіліювали і отримали 

паспорти”; 

 25.07.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Про булінг від фахівців 

Сарненського МЦ”; 

 09.08.2019 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “У нас - новосілля!”; 

 22.08.2019 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Якщо в магазині продають нелегальну горілку 

(без акцизу і без вибивання чеків) - в які інстанції людина може про це повідомити? ”; 

 29.08.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “ Майстер-клас на літній терасі”; 



 

 05.09.2019 в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - “3-тя річниця діяльності 

Рокитнівського бюро правової допомоги”; 

 05.09.2019 в газеті “Надслучанський вісник” опубліковано статтю - “Підсумки роботи 

Березнівського бюро правової допомоги" за три роки”; 

 12.09.2019 в газеті "Полісся” опубліковано статтю - “Давати чи не давати. Яка відповідальність 

передбачена, коли посадова особа, при виконанні своїх функціональних обов'язків, вимагає в людини 

кошти в обмін на "прикриття" порушення Правил дорожнього руху? ”; 

 19.09.2019 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “ Все про булінг”; 

 20.09.2019 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю - “Все про булінг”; 

 26.09.2019 в газеті “Володимирецький вісник” опубліковано статтю - “На семінарі безробітні 

навчалися правильно працювати із джерелами пошуку вакансій”; 

Також, у звітному періоді  працівниками Сарненського МЦ з  надання БВПД 

озвучено виступи в програмах місцевого ефірного радіомовлення на різноманітну правову 

тематику :  

 01.07.2019  виступ на тему: “Порядок огляду водія у медичному закладі  та правові наслідки відмови 

від нього”; 

 05.07.2019  виступ на тему: “Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти та строки 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання”; 

 06.07.2019  виступ на тему: “Документи, які необхідні для того, щоб реалізувати своє право на вищу 

освіту випускникам”; 

 08.07.2019  виступ на тему: “Перелік осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкусному 

відборі при вступі для здобуття вищої освіти”; 

 11.07.2019  виступ на тему: “Права та обов’язки виборця”; 

 12.07.2019  виступ на тему: “Типові порушення виборчого законодавства”; 

 12.07.2019  виступ на тему: “Поняття домашнього насильства та його види”; 

 13.07.2019  виступ на тему: “Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому 

насильству”; 

 15.07.2019  виступ на тему: “Права постраждалої особи та спеціальні заходи щодо протидії 

домашньому насильству”; 

 19.07.2019  виступ на тему: “Відрахування аліментів на утримання дитини у добровільному 

порядку”; 

 20.07.2019  виступ на тему: “Порядок стягнення аліментів на утримання дитини на підставі рішення 

суду”; 

 22.07.2019  виступ на тему: “Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі та види доходів 

з яких вони утримуються, порядок зміни розміру аліментів”; 

 26.07.2019  виступ на тему: “Процедура спадкування”; 

 27.07.2019  виступ на тему: “Перелік документів, необхідних для спадкування”; 

 29.07.2019  виступ на тему: “Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини”; 

 05.08.2019  виступ на тему: “Яка кримінальна відповідальність передбачена для неповнолітніх?”; 

 09.08.2019  виступ на тему: “Законодавчі акти, якими регулюється порядок надання відпусток та хто 

має право на відпустку; 

 10.08.2019  виступ на тему: “Види відпусток, які можна накопичувати, а в подальшому використати 

або отримати за них грошову компенсацію”; 

 12.08.2019  виступ на тему: “Порядок оформлення надання відпустки за минулі роки. Загальна 

тривалість щорічних основної та додаткових відпусток. Випадки сплати грошової компенсації за 

невикористані відпустки за минулі роки чи поточний рік”; 

 12.08.2019  виступ на тему: “Усиновлення або порядок дій при усиновлені”; 

 16 .08.2019  виступ на тему: “Поняття  домашніх тварин. Обов'язки  їх  власників”; 

 17 .08.2019  виступ на тему: “Права власників собак, котів і хижих тварин та перелік дій, які їм 

категорично забороняється вчиняти”; 

 19.08.2019  виступ на тему: “Види відповідальності, які можуть нести власники тварин у випадку 

порушення ними чинного законодавства. Порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок нападу 



 

собаки”; 

 22.08.2019  виступ на тему: “Як отримати дублікат документа про вищу освіту?”; 

 23.08.2019  виступ на тему: “Перелік обов'язкових вимог, передбачених законодавство України до 

банків, що надають кредити населенню. Яку інформацію повинен надати банк споживачу до 

укладення договору про споживчий кредит?”; 

 24.08.2019  виступ на тему: “Наслідки, які  тягне за собою укладення кредитного договору не в 

письмовій формі. Істотні умови договору”; 

 26.08.2019  виступ на тему: “Види регулювання спорів з приводу споживчих кредитів. Випадки 

звільнення споживачів від сплати судового збору. На що треба звернути увагу при оформленні 

позики через інтернет?”; 

 30.08.2019  виступ на тему: “Поняття перепланування та переобладнання, його умови і порядок, 

Чого не можна робити при проведенні перепланування та переобладнанні? Які документи необхідні 

для одержання дозволу на переобладнання та перепланування?”; 

 31.08.2019  виступ на тему: “Чого не можна робити при проведенні перепланування та 

переобладнанні? Відповідальність за наслідки, спричинені переплануванням чи переобладнанням та 

порядок вирішення  спорів під час проведення робіт з перепланування та переобладнання”; 

 02.09.2019  виступ на тему: “Що не вважається самочинним будівництвом та яка вартість послуг за 

отримання дозволу на перепланування квартири?”; 

 03.09.2019  виступ на тему: “Підсумки роботи "Березнівського бюро правової допомоги" за три роки”; 

 13.09.2019  виступ на тему: “Підсумки діяльності бюро правової допомоги Сарненського місцевого 

центру з надання БВПД за три роки їх діяльності”; 

 14.09.2019  виступ на тему: ”Приклади успішної і професійної діяльності роботи фахівців бюро 

Сарненського МЦ”; 

 16.09.2019  виступ на тему: “Куди можна звертатися за безоплатною правовою допомогою?”; 

 20.09.2019  виступ на тему: “Хто може звернутись та які розміри земельних ділянок, що безоплатно 

передаються громадянам? Куди звертатися для отримання земельної ділянки, які вимоги до заяви та 

який термін її розгляду?”; 

 21.09.2019  виступ на тему: “Як відбувається розробка проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та його погодження? Порядок реєстрації земельної ділянки в Державному 

земельному кадастрі”; 

 23.09.2019  виступ на тему: “Як відбувається затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та реєстрація права власності на земельну ділянку?”; 

 У цього кварталі фахівці Сарненського місцевого центру з надання БВПД у 

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

FM продовжили інформування громадян про права, свободи та способи їх захисту, 

озвучували шляхи вирішення найактуальніших правових проблем. Теми програм 

«Правового путівника» були співзвучними із тематичними тижнями системи БПД.  

 

 

 

     

 

 

 

 



 

Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!" та інформаційної кампанії  

“Відповідальне батьківство”, “Чесна платіжка”; 

У  липні - вересні 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  III кварталі 2019 року відбувалося поширення інформації  та відеороликів на 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я МАЮ ПРАВО” на офіційних 

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

самоврядування, бібліотек тощо. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему 

БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (22), а також на офіційних сайтах 

органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, 

районних центрів зайнятості (40). 

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

БВПД забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Зокрема, за вказаний період  65 особам отримали доступ до таких сервісів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 На виконання даного пріоритетного напряму, працівниками Сарненського МЦ з 

надання БВПД здійснюється постійне редагування та підтримання в актуальному стані 

раніше розміщених правових консультацій у довідково-інформаційній платформі правових 

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

туди 2 нові консультації на тему: “Вступ до вищого навчального закладу” та “Порядок 

створення пасік”. 
 З 10.09.2019 по 12.09.2019  фахівці бюро правової допомоги Сарненського МЦ з надання БВПД: 

Ірина Омельчук та Наталія Райлян  взяли участь у першій Київській міжнародн конференції з 

безоплатної правової допомоги «Безоплатна правова допомога як інструмент соціальної 

справедливості» (#KILAC), яка зібрала у Києві понад 300 учасників, об'єднаних однією ідеєю: як 

зробити право та правові інструменти ближчими і звичнішими для простих людей - у мегаполісах і у 

найменших та найвіддаленіших населених пунктах? . 
 З 26 по 27.09.2019 заступник директора Оксана Заєць взяла участь у тренінгу на тему: 

“Управління часом у плануванні діяльності”, який проходив у PROVOKATOR правовий клуб Одеса. 

 

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. 



 

[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, 30.09.2019 директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській 

області Василь Овдіюк спільно із директором Сарненського МЦ Юлією Міхновою провели 

нараду для фахівців центру, на якій підведено підсумки роботи за звітни й період. Окрім 

того, під час заходу заступник директора Оксана Заєць провела навчання по управліню часом 

при плануванні своєї діяльності. 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.07.2019 року по 30.09.2019 року Сарненським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1099 звернень клієнтів, в т.ч. 947 особі було надано 

правову консультацію, а 152 - написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 149 рішень 

про надання БВПД. По 2 письмовим зверненням було прийнято рішення про відмову у 

наданні БВПД. Надано 21 доручення адвокатам  та 127 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 

281 233 48 0 

2

2 

Відділ Березнівське 

бюро 
210 165 45 0 

3

3 

Відділ 

Володимирецьке 

бюро 

 

264 236 28 0 

4

4 

Відділ Дубровицьке 

бюро 

 

233 221 12 
0 

 

5

5 

Відділ Рокитнівське 

бюро 
111 92 19 0 

 

…

. 

Разом по МЦ 1099 947 152 0 

 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: адміністративне 

право про дії або бездіяльність – 10 (0,91%), житлове право - 66 (6,01%), земельне право - 64 

(5,82%), кримінальне право – 6 (0,55), пенсійне право - 36 (3,28%), податкове право - 3 

(0,27%), сімейне право - 225 (20,5%), спадкове право - 167 (15,20%), трудове право - 20 

(1,82%), цивільне право - 140 (12,70%), з інших питань - 62 (5,64%), соціальне забезпечення – 



 

51(4,64%), адміністративне судочинство – 82 (7,46%), виконання судових рішень – 118 

(10,7%), цивільний процес – 33 (3,0%), кримінальний процес – 16 (1,46%) 

 

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 

4,64%

15,20%

20,50%

1,82%7,46%

5,82%
6,01%

10,70%

5,64%

3,28%

12,70%

3,00%
0,91%

0,27%
0,55%

1,46%

Соціальне забезпечення (51 особа) Спадкове (167 осіб)

Сімейне (225 осіб) Трудове (20 осіб)

Адміністративне (82 особи) Земельне (64 особи)

Житлове (66 осіб) Виконання судових рішень (118 осіб)

Інші питання (62 особи) Пенсійне (36 осіб)

Цивільне 140 (осіб) Цивільний процес (33 особи)

Адміністративні правопорушення (10 осіб) Податкове (3 особи)

Кримінальне (6 осіб) Кримінальний процес (16 осіб)

67,80%

32,20%

Жінки (619 особи) Чоловіки (294 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 – 1, ветеранам 

війни та УБД – 2 (4,55%), малозабезпеченим особам – 104 (79,34%), особам з інвалідністю - 9 

(7,44%), свідкам/потерпілим у кримінальних провадженнях – 7 (7,44%), особам, що 

постраждали від домашнього насильства – 1 (0,41%), особам, засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі - 6    

 

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

 
 

 

 

 

0,87%

8,32%

14,68%

15,66%

24,53%

22,45%

11,83%

1,64%

до 18 років (8 осіб) від 18 до 29 років (76 осіб) від 30 до 39 років (134 особи)

від 40 до 49 років (143 особи) від 50 до 59 років (224 особи) від 60 до 69 років ( 205 осіб)

від 70 до 79 років (108 осіб) від 80 і більше (15 осіб)

3,80% 2,53%

79,11%

6,33%

0,63% 1,27%

3,80%

2,53%
діти, що не належать до окремої 
категорії (6 осіб)

ветерани війни та УБД (4 особи)

малозабезпечені особи (125 осіб)

особи з інвалідністю (10 осіб)

особи, якімають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (1 особа)

особам, що постраждали від 
домашнього насильства (2 особи)

особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі (6 осіб)

свідкі/потерпілі у кримінальному 
провадженні (4 особи)



 

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

період було : 

 здійснено 15 виїздів мобільних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 185 осіб, в тому числі 56 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та  129 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 19 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  33  акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  257 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 49 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 22 у мережі 

Facebook, 12 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 41 на офіційних веб-сайтах 

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

соціальних мережах; 

  65 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі, 

які отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу. 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю. 

Кількість 

проведених прав 

 

о 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
15/56 40/129 19 257 65 

2. 
Сарненський 

МЦ 
5/27 8/49 6 70 13 

3. 
Березнівське 

бюро 
3/11 8/16 8 45 13 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
2/7 10/34 1 46 13 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
4/8 11/25 3 52 13 

6. 
Рокитнівське 

бюро 1/3 3/5 1 44 13 

 


