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напрямами : 

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 
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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. 

 З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на II квартал 2019 року, фахівцями центру та бюро 

правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів спрямованих на виконання 

даного пріоритетного напряму. 

 Для  розширення доступу до БПД та  підвищення правової обізнаності населення 

стосовно прав та свобод людини і громадянина правники Сарненського МЦ та бюро 

правової допомоги провели ряд  виїзних прийомів громадян. До прикладу, 19.04.2019 

головний спеціаліст Володимирецького бюро правової допомоги Лариса Оштук провела 

такий захід у Лозківській сільській раді, а заступник начальника бюро Ірина Омельчук 

17.04.2019 та 29.05.2019 у Вараській міській раді. В свою чергу, 29.05.2019 головний 

спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги Ігор Богданець здійснив виїзний прийом 

у Блажівській сільській раді, а головний спеціаліст Березнівського бюро правової допомоги 

Василь Тимощук 10.05.2019 у Зірненській сільській раді. У звітному періоді правники 

Сарненського МЦ також надавали первинну правову допомогу спільно з представниками 

громадської приймальні В. Яніцького, а саме 28.05.2019 заступником начальника 

Володимирецького бюро правової допомоги Іриною Омельчук  проведено такий прийом 

громадян у Володимирецькій райдержадміністрації в межах роботи мобільної точки доступу  

до системи БПД. Фахівцями Дубровицького бюро правової допомоги проведені виїзні 

прийоми громадян у Зарічненській районній державній адміністрації (15.05.2019), Миляцькій 

ОТТ (с. Жадень — 25.05.2019) та Велюнській сільській раді (26.06.2019). 

 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 (31.05.2019 та 

27.06.2019), проводилися різноманітні правопросвітницькі заходи для  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. 

 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, фельдшерсько - 

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: 

- 11.04.2019 заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук провела правопросвітницькі заходи з учнями середніх загальноосвітніх шкіл. 

Зокрема, для учнів 8 класів Березнівської гімназії імені Миколи Буховича проведений урок 

правових знань на тему: «Отримання паспортного документа вперше». 

А серед учнів 8 класів Зірненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів фахівець бюро 

провела правопросвітницький захід на тему: «Оформлення першого паспорту у формі ID-

картки»; 

- 19.04.2019 фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги для учнів 7 класу 

Вараської ЗОШ № 3 проведена інформаційно-роз'яснювальна лекцію на тему: "Зупинимо 

булінг разом!", де учні проінформовані про поняття булінгу, його види, сторони і 

відповідальність за його вчинення; 

 

- 22.04.2019 заступник начальника  Дубровицького бюро правової допомоги Юлія 

Швець провела у Дубровицькій ЗОШ І-ІІІ ст. №1 урок-бесіду із учнями 7-8 класу на тему: 

"Зупинимо булінг разом”; 

 

 



- 24.04.2019, напередодні великого релігійного свята — Воскресіння Христового, 

фахівці Сарненського МЦ: заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Аліна Харченко та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання БПД 

Анастасія Новацька.  у Сарненському історико-етнографічному музеї долучилися до 

дитячого майстер-класу, на якому проінформували дітвору про їхні права, які закріплені у 

національному та міжнародному законодавстві, вручили Паспорти прав дитини. 

Продовження створення святкової атмосфери тривало в Сарненському місцевому центрі з 

надання БВПД. Адже діти фахівців центру вивчаючи свої права розмальовували розмальовки 

про свої права та створювали святкові БПДшні писанки! 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 08.05.2019 фахівці Володимирецького бюро правової допомоги провели 

інформаційну лекцію на тему: Стоп булінг!" для учнів 8 класів Володимирецької ЗОШ 1-3 

ступенів № 1; 

 

Також у загальноосвітніх навчальних закладах паралельно проводилися семінари 

із їх педагогами. До прикладу, 02.04.2019 як відстояти права, які передбачені національним 

та міжнародним законодавством та куди звертатися у разі їх порушення розповідали фахівці 

Сарненського МЦ  Аліна Харченко та Анастасія Новацька під час зустрічей з педагогами 

Сарненської ЗОШ № 6 та Комунального закладу "Сарненська  дитяча музична школа". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

та в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа» проведено ряд 

правопросвітницьких заходів, зокрема: 

- 22.04.2019 фахівці Сарненського МЦ: Аліна Харченко, Ірина Дубровська, Анастасія 

Новацька взяли участь у конференції для партнерів Сарненського районного ліцею “Лідер” 

на тему: “Партнерство заради виховання”. Під час заходу презентовано правопросвітницькі 

заходи, які були проведені фахівцями центру для ліцеїстів у поточному навчальному році в 

рамках підписаного Меморандуму про співпрацю та на виконання Програми “Демократична 

школа”. До того ж,  Аліна Харченко окресли основні напрями співпраці між ліцеєм та 

Сарненським МЦ на наступний навчальний рік. На завершення фахівцям Сарненського 

місцевого центру вручено Грамотою за тісну співпрацю з педагогічним та учнівським 

колективом Сарненського районного ліцею “Лідер” та запровадження сучасних інноваційних 

форм навчання і виховання учнівської молоді; 

 

- 03.06.2019 учні 10 класу Сарненського районного ліцею “Лідер” спільно із 

фахівцями Сарненського МЦ взяли участь у міжобласному турнірі з Правової монополії 

серед учнів старших класів. Гру розробили і “втілили в життя” фахівці Червоноградського 

місцевого центру з надання БВПД, а Сарненський місцевий центр з надання БВПД разом з 

такими центрами як: Роздільнянський, Первомайський, Вижницький долучилися до її 

розробки та  апробації ; 

 

 

 

-

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Червоноградський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARCEfyIVGHytj2pDmu5SYNojq9shod6PfGhSAkhVmsn6f0biexLD5OXhd5_KzswpHnzqHJK-XqBtaPUQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/Червоноградський-місцевий-центр-з-надання-БВПД-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARCEfyIVGHytj2pDmu5SYNojq9shod6PfGhSAkhVmsn6f0biexLD5OXhd5_KzswpHnzqHJK-XqBtaPUQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARB6uc4F6yhz-jMcWT4ol3HtubdEkY1uOEtdx9BkENRL9MEisHn2hL_C02os0CB0ADpG8vhzyc7toi_W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARC8abM3aIrXw5If26_lrU0gM-HOvZ73hsYlG-xdSjeZ89-8QEIDWY2pyLnINNb8-X3CbyWGxnMj4dqq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARC3TKPsaGiH9cdmZ4_aFuUaXDQSh0vu6uaNx-wwc36VEpDavkAjAlFWMLyeC9TwN2Xxm_MinyixzKGO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM
https://www.facebook.com/pravovadopomoga1/?__tn__=KH-R&eid=ARByR5YuRwqdqVeKybMsBjtY92Vk71acr8i3_fKnzxii_77VYuRa4YhW0cZmorBmyZaEi_bVgbvxkwQ6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAm_KL6LwtgVfc2vzcFDXgAGx6tpVN79Uk5u12KAZuISy2vMl4SMjEc1FGApTSBaYDzXeN44m4JH9b5siGlsFEDSnyyCDqsQQVnH3SNuZFRtRuC6wGUxwAqVHbJeid4Rco2LLhTgxq6H2fLAea2j6yRIOAxcljJhRl1iJHCEOJRcl4AH2Mg4hr4ZTLeH_peyeb5uYqKehnNMKGnGaxatBg0AZH4Nchfxq_VE_hF2VwlmUyKHUA9wEpLUX4j0SMgmWBgOHOLbFzorEuwEvUzPMI8zqH1UFr8At6suYd2gEl-S91bMqwBMp8QXV_BM3U6xkR-GVbZxKzy-VCjXtTZAr4BkJM


-07.05.2019 директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова під час тематичної зустрічі із 

учнями школи учнівського самоврядування “Сузір'я лідерів” Сарненського будинку дітей і 

молоді  проінформувала присутніх про те, які права має кожна дитина, чи обов'язково 

враховувати думку дитини при вирішені питань, що стосуються її життя, які права можуть 

реалізувати діти з 14, а які з 16 років та  яка відповідальність передбачена за правопорушення, 

вчинені неповнолітніми, а головне — куди звернутися за захистом своїх прав та хто має на 

це право; 

  

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей фахівці Сарненського МЦ та бюро 

правової допомоги організовували та проводили правопросвітницькі заходи та 

долучилися до святкування Міжнародного дня захисту дітей, які було організовані 

місцевою владою. Так, 02.06.2019 під час загальноміського свята з нагоди Дня захисту дітей 

головні винуватці цього дня за допомогою фахівців МЦ дізнавалися про свої права у 

незвичний спосіб: складали правові пазли, брали участь у правових вікторинах, 

влаштувавши справжній батл, відтворили свої права на асфальті - розмалювавши мало не пів 

міста "Правами людей очима дітей", читали "правові казки", розфарбовували свої права у 

розмальовках, наввипередки вирішували інтерактивні завдання спортивно-правових 

конкурсів. Всі маленькі учасники отримали приємні сюрпризи, солодощі, масу позитивних 

емоцій та свої перші Паспорти прав дитини. А батьки не втрачали нагоди - і отримували 

безоплатні правові консультації з найрізноманітніших питань.  

 



В свою чергу, фахівці Дубровицького бюро правової допомоги провели урок для 

учнів 5-тих класів Дубровицького НВК ліцей-школа приуроченого Дню захисту дітей та 

тему: "Твої права - твій надійний захист. Обов'язки школярів", на якому у формі лекції та гри 

з дітьми було роз'яснено основні права дітей, передбачені Конвенцією ООН про права 

дитини та іншими нормативно-правовими актами, а також обов'язки школярів, що 

випливають із цих прав. Учні брали активну участь, грали в гру "Спіймай право", долучались 

до обговорень та задавали питання, а в кінці найактивніші отримали Паспорти прав дитини. 

 

Також, 29.05.2019 фахівці Володимирецького бюро правової допомоги спільно із 

Володимирецьким РЦ СССДМ провели конкурс малюнків  на тему: "Дитячі мрії" та 

флешмоб "Твої права-твій захист"  для дітей та їх батьків, в ході якого маленькі громадяни 

отримали Паспорти прав дитини. 

 

 Заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

провела флешмоб  присвячений Дню захисту дітей та проінформувала маленьких жителів 

про те, як захисти свої права у разі їх порушення. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”: 

- 12.04.2019 заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук та головний спеціаліст Василь Тимощук провели круглий стіл із працівниками 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Березнівської райдержадміністрації щодо 

основних напрямів реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право”; 

- 16.05.2019 фахівці Дубровицького бюро правової допомоги спільно із працівниками 

Дубровицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Дубровицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Рівненській області у форматі круглого 

стола обговорили теми: «Відповідальне батьківство. Протидія домашньому насильству».  До 

того ж, активно обговорили напрями кампанії «Відповідальне батьківство»: податкова 

знижка на навчання, реалізація нововведення «муніципальна няня», стягнення аліментів на 

неповнолітніх дітей; 



 

- 12.06.2019 головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги взяв участь 

у Координаційній раді служби у справах дітей Рокитнівської районної державної 

адміністрації,  на якій були присутні представники Рокитнівської районної філії Рівненського 

обласного центру зайнятості, Управління праці та соціального захисту населення, 

Рокитнівського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 05.05.2019  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 торгівлі людьми щодо  питання інформування громадськості 

про роботу спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб; взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі; 
 



 

 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, адміністраціями установ виконання покарань, проводили 

правопросвітницькі заходи та забезпечували роботу дистанційних пунктів 

консультування на їх базі : -  

-  04.04.2019 фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги на базі 

Володимирецького районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" 

забезпечено функціонування дистанційної точки доступу до системи БПД;  
- 12.04.2019 заступник начальника Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук та головний спеціаліст Василь Тимощук  забезпечили роботу дистанційного 

пункту в Березнівському районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" у 

Рівненській області та провели круглий стіл із працівниками даного органу пробації; 
 

 

 

- 05.04.2019 та 03.05.2019 фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги 

було забезпечено функціонування дистанційної точки доступу до системи безоплатної 

правової допомоги у Державній установі “Полицька виправна колонія (№ 76)”. До то ж, 



спільно з працівниками Полицької виправної колонії № 76 були обговорені напрямки 

подальшої співпраці та проведення спільних заходів; 

 

 

- 04.06.2019 для забезпечення доступу засуджених до правової інформації та реалізації 

права на безоплатну правову допомогу, фахівці Сарненського МЦ: начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Дубровська та 

начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами Ігор Мельник на чолі 

директора центру Юлії Міхнової забезпечили роботу дистанційної точки доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Державної установи «Катеринівська виправна колонія 

(№46)». До того ж, фахівці Сарненського МЦ під час семінару із працівниками  Державної 

установи «Катеринівська виправна колонія (№46)»  обговорили напрями співпраці, зокрема 

щодо сприяння належного оформлення звернень засуджених до центру, а саме забезпечення 

надання ними пакету документів необхідного  для отримання  БПД, передбаченого 

законодавством; 

 

 На виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

надання правової допомоги та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів 

“Українське товариство глухих” та для забезпечення доступності правової допомоги 

для людей з порушенням слуху або обмеженням мовленнєвого апарату фахівці центру 



проводили заходи для цієї малозахищеної категорії громадян. До прикладу, про те, як 

можна заощадити завдяки програмі "Доступні ліки" та безкоштовним лікам у стаціонарі 

04.04.2019 розповідали фахівці Сарненського МЦ:  Аліна Харченко та Юлія Болкуневич під 

час зустрічі з підопічними Сарненської міжрайонної територіальної організації УТОГ. До 

того ж, під час заходу особам з вадами слуху донесена інформацію про правові послуги, які 

можна отримати у Сарненському МЦ з надання БВПД, порядок доступу до первинної та 

вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на БВПД; забезпечено 

роботу дистанційної точки доступу до безоплатної правової допомоги, де присутні могли 

отримати необхідні правові консультації; поширено відповідні інформаційні матеріали 

системи БПД. Співпраця Сарненського МЦ та територіальної організації УТОГ в межах 

підписаного Меморандуму є важливою і потрібною, адже обмежені можливості не 

обмежують прав. 

 

 

 

 

 З метою надання безоплатної правової допомоги та інформування дітей 

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

участь у відповідних правопросвітницьких заходах. Так, фахівці Сарненського МЦ 

долучилися до  проекту “Сонячні промінчики» Сарненської районної бібліотеки для дітей. В 

рамках цього проекту юристи центру забезпечували доступ до безоплатної правової 

допомоги батьків «сонячних діток». До прикладу, 8 травня, фахівці Сарненського МЦ: Аліна 

Харченко та Юлія Болкуневич спільно із партнерами -  Сарненським районним центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяли участь у заході "Я і мама", приуроченого до 

цього свята. Даний захід відбувся у Сарненській районній бібліотеці для дітей в рамках 

проекту “Сонячні промінчики” та став ще одним хорошим приводом нагадати батькам  

“сонячних діток”  про те, як захистити свої права та права своїх дітей.  

 Окрім подарунків від своїх діток, мами мали чудову можливість отримати безоплатні 

правові консультації від фахівця Сарненського МЦ Юлії Болкуневич під час роботи 

дистанційної точки доступу до БПД. В свою чергу,  Аліна Харченко ще раз наголосила про 

те, хто має право на безоплатну правову допомогу та де можна її отримати та нагадала про 

інформаційну кампанію “Відповідальне батьківство”. Для того, щоб “сонячні дітки” не 

забували про свої права на завершення заходу від фахівців Сарненського МЦ вони отримали 

інформаційні матеріали та  значки системи БПД. 

 



 

 

    Продовжено налагодження співпраці із бібліотеками нашого краю шляхом 

проведення спільних правопросвітницьких заходів задля підвищення правової свідомості 

і культури громадян. Зокрема, 12.04.2019 заступник начальника Березнівського бюро 

правової допомоги Юлія Пахальчук на базі Березнівської централізованої районної 

бібліотеки провела виховну годину для дітей, яка покликана підвищити рівень правової 

свідомості молодого покоління. В ході заходу дітей ознайомлено з проектом Міністерства 

юстиції України “Я маю право” та прочитано лекцію на тему: “Знай свої права дитино!” . 

 

 

 

 

 

 

 



В свою чергу, 24.05.2019 фахівці Дубровицького бюро правової допомоги спільно із 

партнерами: Дубровицьким районним сектором філії ДУ "Центр пробації", Дубровицьким 

районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прокурором Дубровицького 

відділу Сарненської місцевої прокуратури, Дубровицьким відділом ДРАЦС ГТУЮ провели 

масовий захід для учнів 8 класу на тему: «Стоп наркотики. Обирай  кольори життя» у 

Дубровицькій районній бібліотеці. 

 

 До того ж, заступник начальника Дубровицького бюро Юлія Швець 02.04.2019 

долучилась до районного фестивалю дитячої книги "На веселій вулиці", організованого 

Дубровицькою централізованою системою публічно-шкільних бібліотек, на якому 

роз'яснювала дітям про права неповнолітніх та вручала паспорти прав дитини.  А під час 

вуличного інформування на фестивалі "На веселій вулиці" проінформувала про діяльність 

Дубровицького бюро правової допомоги.  

 

30.05.2019  фахівці Сарненського МЦ: Аліна Харченко та Юлія Болкуневич 

долучилися до Дня відкритих «На Старт! Увага! Літо!» у Сарненській районній бібліотеці та 

провели правопросвітницькі заходи для малечі ДНЗ №4 «Сонечко», «сонячних діток» та їх 

батьків, а також активних читачів бібліотеки. Аліна Харченко ознайомила присутніх дітлахів 

з основними правами дитини, які закріпленні у Конвенції ООН з прав дитини під час 



правопросвітницького заходу «Правові орієнтири для кожної дитини». На основі відомих 

казок, діти аналізували, які права і яких казкових героїв порушено. Кожен з відвідувачів 

отримав Паспорт прав дитини та солодощі в нагороду. Юлія Болкуневич, в свою чергу, 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування, де  батьки “сонячних діток” мали 

можливість отримати безоплатні правові консультації. До того ж,  усі присутні 

проінформовані про правові послуги, які можна отримати у Сарненському МЦ та 

інформаційну кампанію “Відповідальне батьківство”. 

 У II 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, 03.05.2019 ще раз поринути у Великодню атмосферу 

та дізнатися про те, як захистити свої права мали можливість гості і жителі міста під час 

загальноміського Великоднього свята “Дивописанка”. Команда Сарненського МЦ під 

керівництвом Юлії Міхнової також долучилася до креативного заходу та активно 

інформувала громадян про те, як і де можна отримати безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу та які категорії громадян мають право на БВПД. Найменші ж жителі міста 

отримали від юристів Сарненського МЦ Паспорти прав дитини та дізналися про те, де 

закріплені їх права та як можна їх захистити.  

    18.06.2019 фахівці Сарненського МЦ та Володимирецького бюро правової 

допомоги радо долучилися до заходу, який традиційно відбувся на базі унікального об’єкту – 

найдовшої у Європі діючої вузькоколійної залізниці «Антонівка-Зарічне». Під час VIІІ етно-

тур-фесту «Бурштиновий шлях», який пройшов на Зарічненщині, у селі Острівськ,  діяла 

https://www.facebook.com/hashtag/паспорти_прав_дитини?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBt8DbjqFEvgnG9BX25HIYFU6kFjMk-xoB7-kAsjvR1z3Lgdhi_5wMeIiA26PU2FlHLXk3bjvWk7nH_tkZHDOpumGx5C-j-07cpVOOZzUK5-HDRGCyya92xgsNyM0NndfW_gvWaeKVM9A0VziEkfzXAZuCzhX68Dutbt7rxTDiADxikiD6Y8Hs2x4mGYjponknvcgAL3ywsFZxTUBp47U_kiTNvi2QDzfO2oICis6eDEek876QXJmvcyO7UiSmcQbWNe4PWTAKB3sp3ubwEHCpsnNjZhB0nPSloaHu29CfLyjlw1zm6ibhHgJhrn_Dbdbc8_iUGNfgmEQYhJix6JY0&__tn__=*NK-R


«Правова галявина» Сарненського МЦ. Як малі, так і дорослі жителі та гості свята мали 

чудову нагоду дізнатися про свої права, способи їх захисту, а головне – куди звернутися за 

безоплатною правовою допомогою. Діти, за допомогою правників центру, складали правові 

пазли, активно брали участь у правових вікторинах, читали та аналізували "правові казки", 

розфарбовували свої права у розмальовках. Наймолодші учасники дійства отримали не 

тільки приємні сюрпризи та солодощі, ще й, звичайно, та масу позитивних емоцій. А батьки, 

чекаючи на свою малечу, мали чудову нагоду отримати безоплатні правові консультації з 

найрізноманітніших правових питань. До того ж, фахівці центру активно інформували 

жителів та гостей села Острівськ про інформаційну кампанію “Відповідальне батьківство”, її 

мету та основні напрями.  

 

23.06.2019 фахівці центру спільно із Березнівським бюро правової допомоги 

долучилися до заходу, який вперше проведено в місті Березно, та який зібрав близько 1000 

учасників «Фестивалю сім'ї». Захід проводився для того, аби вкотре заявити про підтримку 

ролі сім' у розбудові держави та сімейних цінностей. На  “Правовій галявині” Сарненського 

МЦ як завжди було ніде яблуку впасти. Фахівці центру надавали безоплатні правові  

консультації для дорослих жителів та гостей міста. А малеча була в захваті від правових 

вікторин, конкурсів, правових казок, пазлів та розмальовок про права дитини, які закріпленні 

Конвенцією ООН. Позитивні емоції, солодкі призи, Паспорти прав дитини — все це 

додавало юним учасникам дійства незабутніх вражень та звичайно нових знань про свої 

права та про те, як захистити їх у разі порушення.  До того ж, фахівці центру активно 

інформували жителів та гостей міста Березно про інформаційну кампанію “Відповідальне 

батьківство”, її мету та основні напрями. 

 

 

 

 

 

 



 З метою налогодження тісної співпраці із фахівцями інклюзивної освіти та 

спільної реалізації інформаційної кампанії “Відповідальне батьківство” 20.06.2019 
головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги проведений інформаційно-

роз'яснювальний семінар на тему: «Відповідальне батьківство» для колективу 

Рокитнівського інклюзивно-ресурсного центру Рокитнівської районної ради. В свою чергу, 

фахівцями Володимирецького бюро правової допомоги проведений семінар з колективом 

Вараського інклюзивно-ресурного центру на тему: "Поняття системи БПД. Порядок надання 

безоплатної правової допомоги".     

 

У цьому звітному періоді фахівці Сарненського МЦ активно обмінювалися кращими 

практиками правопросвітницької діяльності та проводили відповідні заходи. Так, 10-

11.06.2019 у Сарненському МЦ однодумців системи безоплатної правової допомоги із всіх 

куточків України зібрала чергова зустріч директорів та фахівців місцевих центрів з надання 

БВПД на тему: “Особливості роботи з різними цільовими групами. Обмін кращими 

практиками правопросвітницької діяльності місцевих центрів”, на якій продовжено роботу 

розпочату у жовтні 2018 року на базі Львівського клубу PRAVOKATOR та у листопаді 2018 

року у місті Вижниця. Модератором заходу була директор Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Наталя Костишин. На заході були присутні фахівці Червоноградського, 

Роздільнянського, Івано-Франківського, Вижницького, центрів з надання БВПД. Які 

особливості роботи з різними цільовими групами? Як визначити потреби та запити цільової 

групи 35+? Як правильно врахувати ризики та спрогнозувати результати 

правопросвітницьких заходів для цієї цільової аудиторії? Як розробити та провести 

успішний тематичний правопросвітницький захід з урахуванням потреб цільових груп 35+? 

Як підібрати тематичний матеріал та тему для таких заходів? Під час заходу присутні 

отримали відповіді на усі ці запитання. 



У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили вуличні 

інформування з метою інформування населення та поширення інформаційних 

роздаткових матеріалів, в тому числі в рамках реалізації проекту “Я маю право”, 

зокрема інформаційних кампаній  #СтопБулінг та “Я маю право голосу!”. 

Протягом II 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 загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО”, зокрема  

інформаційних кампаній #СтопБулінг та “Відповідальне батьківство”. 

 За квітень-червень 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: 

 04.04.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Читацькі 

канікули в бібліотеці”; 

 04.04.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Вивчати 

право можна весело і цікаво”; 

 09.05.2019 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Оголошення про 

проведення виїзного прийому громадян”; 

 16.05.2019 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Їх цінують 

і люблять”; 

 20.05.2019 в газеті “Полісся” опубліковано статтю -“Острівськ запалює 

фестивалем”; 

Також, у звітному періоді  працівниками Сарненського МЦ з  надання БВПД 

озвучено виступи в програмах місцевого ефірного радіомовлення на різноманітну правову 

тематику :  

 10.04.2019  виступ на тему: “Вік з якого видається паспорт громадянина 

України, строк його дії, куди звертатися за його отриманням та хто має право на це”; 

 11.04.2019 виступ на тему: “Вартість оформлення документа, що посвідчує 

особу, та перелік документів, які потрібні для цього ”; 

 12.04.2019  виступ на тему: “Підстави для  обміну паспорта та обставини, за 

яких може бути відмовлено у видачі паспорта”; 

 15.04.2019 виступ на тему: “Відповідальності за проживання без паспорту”;  

 18.04.2019 виступ на тему: “Правила поводження у лісі у 

пожежонебезпечний період”; 

 19.04.2019 виступ на тему: “Розміри штрафів за нанесення шкоди довкіллю 

та його забруднення”; 

 20.04.2019 виступ на тему: “Яка відповідальність передбачена за  

самовільне спалювання листя та рослинних відходів”; 

 22.04.2019 виступ на тему: “Адміністративна та кримінальна 

відповідальність за самовільне спалювання листя та рослинних відходів”; 

 26.04.2019 виступ на тему: “Авторське право на зображення: зйомка та 

публікація фото”; 



 27.04.2019 виступ на тему: “Основні моменти правового регулювання 

авторського права”; 

 29.04.2019 виступ на тему: “Види порушень авторського права та 

відповідальність за це. Як захистити своє авторське право”; 

 03.05.2019 виступ на тему: “Види порушень авторського права та 

відповідальність за це. Як захистити своє авторське право”; 

 04.05.2019 виступ на тему: “Випадки незаконої відмови у прийнятті на 

роботу та правомірного обмеження трудових прав працівників,передбаченого 

законодавством”; 

 06.05.2019 виступ на тему: “Додаткові трудові  гарантії неповнолітніх та 

вагітних жінок. Відповідальність за порушення трудового законодавства”; 

 10.05.2019 виступ на тему: “Хто має право на разову грошову допомогу 

учасникам бойових дій”; 

 11.05.2019 виступ на тему: “Інші пільги, які передбачені чинним 

законодавством, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них”; 

 13.05.2019 виступ на тему: “Пільги для членів сімей УБД”; 

 17.05.2019 виступ на тему: “Пільги та гарантії, які встановленні чинним 

трудовим законодавством для працюючих жінок”; 

 18.05.2019 виступ на тему: “Пільги та гарантії для вагітних жінок та жінок, 

які мають дітей”; 

 20.05.2019 виступ на тему: “Гарантії, які передбаченні чинним 

законодавством,  для для одиноких матерів”; 

 21.05.2019 виступ на тему: “Муніципальна няня: хто має право на 

компенсацію і що для цього потрібно”; 

 24.05.2019 виступ на тему: “Порядок зарахування учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та 

документи необхідні для цього”; 

 24.05.2019 виступ на тему: “"Судовий порядок стягнення аліментів"”; 

 25.05.2019 виступ на тему: “Особливості зарахування дітей до початкової 

школи та гімназії”; 

 27.05.2019 виступ на тему: “Порядок зарахування учнів до ліцею”;  

 29.05.2019 виступ на тему: “Підстави виникнення мобінгу та його 

попередження”; 

 31.05.2019 виступ на тему: “Ми за себе постоїмо, бо права знаємо! до 

Міжнародного дня захисту дітей”; 

 31.05.2019 виступ на тему: “Де  забороняється куріння тютюнових виробів, 

а також електронних сигарет і кальянів?”; 

 01.06.2019 виступ на тему: “Які правила обладнання спеціально відведених 

місць для куріння відповідно до чинного законодавства?”; 

 03.06.2019 виступ на тему: “Куди звертатися якщо Вам відомо про 

порушення норм законодавства про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та яка 



відповідальність передбачена за це”; 

 07.06.2019 виступ на тему: “Типи закладів оздоровлення та відпочинку 

дітей. Порядок вимоги до прийому дитини до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку”; 

 08.06.2019 виступ на тему: “Випадки відмови у прийомі дитини до закладу 

оздоровлення та відпочинку, вік з якого приймають дітей до закладів оздоровлення та 

відпочинку дітей”; 

 10.06.2019 виступ на тему: “Як фінансуються послуги з оздоровлення та 

відпочинку дітей та які права, обов'язки, відповідальність працівників дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку?”; 

 14.06.2019 виступ на тему: “Підстави для зупинення транспортного засобу”; 

 15.06.2019 виступ на тему: “Дії водія під час зупинення авто за порушення 

правил дорожнього руху. Превентивні заходи, які можуть застосовуватись 

працівниками поліції”; 

 17.06.2019 виступ на тему: “Права водіїв під час зупинки транспортного 

засобу”; 

 21.06.2019 виступ на тему: “Хто ж може бути донором, та які права вони 

мають?”; 

 22.06.2019 виступ на тему: “Загальні і додаткові пільги, які передбачені для 

донорів чинним законодавство”; 

 24.06.2019 виступ на тему: “Пільги, які встановлені для осіб, нагороджених 

знаком «Почесний донор України”; 

 26.06.2019 виступ на тему: “Правова галявина”; 

 Важливою подією цього кварталу стало започаткування щотижневої 

авторської програми фахівців Сарненського МЦ "Правовий путівник на Радіо «Полісся». 

На хвилі 106.6 FM фахівці Сарненського місцевого центру з надання БВПД щотижня 

інформуватимуть громадян про права, свободи та способи їх захисту, озвучують шляхи 

вирішення найактуальніших правових проблем, і навіть надаватимуть правові 

консультації в прямому ефірі! Теми програм «Правового путівника» будуть співзвучні 

тематичним тижням системи БПД. Важливо, що відтепер правові консультації 

фахівців нашого центру зможуть почути понад 400 тисяч жителів північних районів 

Рівненщини, адже саме стільки слухачів охоплює аудиторія Радіо "Полісся” на хвилі 

106.6 FM. 



 

Під час усіх виступів відбувалося інформування слухачів щодо реалізації 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!" та інформаційної кампанії  

“Відповідальне батьківство”; 

  У  квітні - червні 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: 

 25.04.2019 Адвокат Людмила Крестинська довела у суді, що чоловік не 

вчиняв викрадення автомобіля; 

 08.05.2019 Провадження в справі про адміністративне правопорушення, 

розпочате стосовно учасника АТО, - закрито в зв’язку із відсутністю в його діях 

складу адміністративного правопорушення; 

 11.06.2019 Стягнуто заборгованість за договором позики у сумі 44 000 

гривень! ; 

 12.06.2019  Своє батьківство чоловік довів через суд; 

 12.04.2019 Нараховану проте не виплачену заробітну плату стягнено на 

користь чоловіка,який звернувся за допомогою до «Дубровицького бюро правової 

допомоги» Сарненського МЦ. 

 Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 

та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (33), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості (58). 

 У квітні - червні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД 

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

вказаний період  61 особам отримали доступ до таких сервісів. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи 

БПД 

 На виконання даного пріоритетного напряму, працівниками Сарненського МЦ з 

надання БВПД здійснюється постійне редагування та підтримання в актуальному стані 

раніше завантажених консультацій. 



З метою підвищення кваліфікації  начальник відділу правопросвітництва та надання 

БПД  Ірина Дубровська взяла участь у  тренінгу «Як реалізувати своє виборче право?» 

(особливості голосування ВПО та інших мобільних категорій громадян), який пройшов 

22.06.2019 у Правовому клубі Pravokator Харків.  

 

 

 

[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, 01.04.2019 на нараді для 

фахівців Сарненського МЦ, яка відбулася під головуванням директора Регіонального центру 

з надання БВПД у Рівненській області Василя Овдіюка та директора Сарненського місцевого 

центру з надання БВПД Юлії Міхнової  підсумовано діяльність кожного відділу та центру в 

цілому за 1 квартал 2019 року. До того ж обговорено: співвідношення видачі доручень 

адвокатам, які співпрацюють із центром та наказів  про уповноваження штатних працівників 

для надання БВПД; проаналізовано показники по усім напрямках діяльності центру; 

поширення позитивного досвіду правопросвітницьких кейсів, а також позитивної практики 

надання БВПД адвокатами та фахівцями центру; зроблено аналіз роботи мережі 

дистанційних та мобільних точок доступу до БПД; обговорено основні напрями та план 

роботи на наступний звітний період; 

 

 

 



 

 

 Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.04.2019 року по 30.06.2019 року Сарненським місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1119 звернення клієнтів, в т.ч. 

988 особам було надано правову консультацію, а 131 - написали письмову заяву 

про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 130 рішення про надання БВПД. По 1 письмовому зверненні було 

прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. Надано 19 доручень 

адвокатам  та 113 наказів - штатним працівникам (представництво в суді або 

оформлення процесуальних документів).  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№

 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД 

310 271 39 0 

2 
Відділ Березнівське 

бюро 
228 173 55 0 

3 
Відділ 

Володимирецьке 

бюро 

 

231 212 19 0 

4 
Відділ Дубровицьке 

бюро 

 

223 213 10 
0 

 

5 
Відділ Рокитнівське 

бюро 
127 119 8 0 

 

…

. 

Разом по МЦ 1119 988 131 0 



В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративне право про дії або бездіяльність – 83 (7,40%), житлове право - 

71 (6,33%), земельне право - 95 (8,47%), кримінальне право – 26 (2,32), пенсійне 

право - 69 (6,15%), податкове право - 15 (1,34%), сімейне право - 166 (14,80%), 

спадкове право - 166 (14,80%), трудове право - 40 (3,57%), цивільне право - 156 

(13,90%), з інших питань - 235 (20,94%).  
 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЗА 

КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

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

    

 

Адміністративне право 
про дії або бездіяльність 

(80 шт.)
Житлове (71 шт.)

Земельне (95 шт.)

Кримінальне (26 шт.)

Пенсійне (69 шт.)

Податкове (15 шт.)

Сімейне (166 шт.)

Спадкове (166 шт.)

Трудове (40 шт.)

Цивільне (156 шт.)

Інші питання (235 шт.)

Адміністративне право про дії або бездіяльність (80 шт.) Житлове (71 шт.)

Земельне (95 шт.) Кримінальне (26 шт.)

Пенсійне (69 шт.) Податкове (15 шт.)

Сімейне (166 шт.) Спадкове (166 шт.)

Трудове (40 шт.) Цивільне (156 шт.)

Інші питання (235 шт.)

63,80%

36,20%

Жінки (483 особи) Чоловіки (274 особи)



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
      

 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 

 

0,26%

13,30%

21,50%

21,40%

17,40%

16,25%

6,74% 3,04%

до 18 років (2 особи) від 18 до 29 років (101 особа) від 30 до 39 років (163 осіб)

від 40 до 49 років (162 особи) від 50 до 59 років (132 осіб) від 60 до 69 років ( 123 особа)

від 70 до 79 років (51 особа) від 80 і більше (23 особи)

0,76%

1,52%

80,30%

6,82%
5,30%

0,76%
4,55%

діти, що не належать до окремої 
категорії (1 особа)

ветерани війни та УБД (2 особи)

малозабезпечені особи (104 осіб)

особи з інвалідністю (9 осіб)

свідкам/потерпілим у кримінальних 
провадженнях (7 осіб)

особам, що постраждали від 
домашнього насильства (1 особа)

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



 

 

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

період було : 

 здійснено 11 виїздів мобільних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 210 особи, в тому числі 39 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та 171 особа до 

дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

 10 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  29 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  212 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріали з питань надання БВПД, 32 у 

мережі Facebook, 25 на офіційному веб-сайті Регіонального центру та 58 на офіційних 

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

  61 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

 

№

 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі, які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу. 

Кількість ОМС, 

яким надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів БПД, 

з якими 

налагоджено 

співпрацю. 

Кількість 

проведених право 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1

1 

Разом по МЦ, в 

тому числі: 11/39 40/171 10 212 61 

2

2 

Сарненський 

МЦ 
2/8 8/51 2 58 12 

3

3 

Березнівське 

бюро 2/7 8/76 2 30 12 

4

4 

Володимирецьке 

бюро 3/11 10/32 2 52 12 

5

5 

Дубровицьке 

бюро 3/8 11/5 3 53 13 

6

6 

Рокитнівське 

бюро 1/5 3/7 1 19 12 

 
 


