
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у I КВАРТАЛІ 2021 року 

 

Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами : 

[1.1.] . Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної правової   

допомоги. 

  [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

     [1.3.] Люди мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 

  [1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[1.1.]. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної правової 

допомоги. 

 Для виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у I кварталі 2021 року фахівцями центру та бюро правової 

допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на виконання даного 

пріоритетного напряму. 

У зв’язку із продовженням у нашій  державі карантинних  обмежень фахівці 

Сарненського МЦ з надання БВПД  здійснювали свою правопросвітницьку діяльність як у 

звичайному,  так і в дистанційному режимі. 

Протягом звітного періоду відбувалася активна реалізація “Програми 

“Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”. Зокрема, 

забезпечувалася робота мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

із земельних та інших правових питань. Такі виїзні прийоми фахівці центру та бюро 

проводили у всіх районах, які належать до юрисдикції Сарненського МЦ. До приклади, 

05.02.2021  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання БПД Сарненського 

МЦ Юлія Болкуневич  провела виїзний прийом громадян у селі Кам'яне-Случанське, а 

09.02.2021 начальник Березнівського бюро правової допомоги Юлією Пахальчук у 

Кам’янському старостинському окрузі. В свою чергу, начальник Володимирецького бюро 

правової допомоги Лариса Оштук провела виїзний прийом громадян 10.02.2021 у 

Антонівській сільській раді. Фахівці Рокитнівського бюро правової допомоги: начальник 

Ігор Богданець та головний спеціаліст Руслана Лозян провели такий захід у селі Глинне, а 

17.03.2021 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець  -  у 

селі Висоцьк. 

 



 

 

Для інформування  та консультування щодо земельних питань 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. Також забезпечувалося консультування громадян на базі 

цих установ. 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фахівцями центру та бюро правової допомоги активно проводилися семінари та інші 

правопросвітницькі на заходи на земельну тематику на виконання “Програми “Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України”: “Встановлення меж земельної 

ділянки", "Особливості Земельної реформи в Україні", "Порядок безоплатної передачі 

земельних ділянок із земель державної та комунальної власності", "Набуття та реалізація 

права власності на земельні ділянки", “Порядок спадкування земельної ділянки (паю)" , 

"Зміна цільового призначення земельної ділянки", "Порядок реєстрації земельноі ділянки в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно",  "Порядок спадкування земельних 

часток паїв", " Земельний податок для фізичних осіб" , "Порядок присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці", "Що варто знати про договір оренди землі?", "Особливості 

спадкування земельної ділянки, яка перебуває в оренді" . 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

До того ж, постійно відбувалося роз'яснення особливостей Земельної реформи, 

зокрема, як діятиме тепер ринок землі в Україні. Забезпечувалось проведення вуличних 

інформувань щодо поширення інформації серед населення щодо графіку мобільних пунктів 

доступу до БПД, а також щодо способів захисту земельних прав. 

Протягом I кварталу 2021 року розпочалася активна реалізація Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню Клесівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області. Зокрема,  19.03.2021 фахівці Сарненського МЦ на чолі із директором 

Юлією Міхновою здійснили виїзд у смт. Клесів. Юлія Міхнова провела тренінг для 

працівників ОМС на тему: "Новели електронного декларування 2021".Головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання БПД  Юлія Болкуневич провела виїзний прийом 

громадян на базі Клесівської селищної ради, де жителі Клесівської територіальної громади 

отримали безоплатні правові консультація. В свою чергу, заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко провела лекцію-тренінг для учнів 

Клесівської загальноосвітньої школи I-II ступенів-ліцей на тему: "Відповідальність 

неповнолітніх".  



 

 

Протягом звітного періоду здійснювалася організація та участь у спільних 

заходах за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

установ та організацій. До прикладу, директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова взяла 

участь у першій робочій нараді з новопризначеними старостами Сарненської міської 

територіальної громади. Під час заходу Юлія Міхнова розповіла про основні правові 

послуги, які можна отримати у Сарненському МЦ, відмінність первинної від вторинної 

правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги допомоги. Також, презентувала успішні кейси фахівців та адвокатів, які 

співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги Сарненщини. 

 

У січні - березні 2021 року також проводилися  правопросвітницькі заходи  з 

метою роз’яснення норм чинного трудового та іншого законодавства на базі центрів 

зайнятості. До прикладу, 13.01.2021 фахівець Дубровицького бюро правової допомоги  

Юлія Швець провела семінар із безробітними, що перебувають на обліку у Дубровицькій 



 

районній філії Рівненського обласного центру зайнятості. Під час заходу обговорили теми: 

"Особливості земельної реформи в Україні. Порядок приватизації земельних ділянок, що 

знаходяться у користуванні громадян. Порядок реєстрації земельної ділянки у Державному 

реєстрі".  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В свою чергу, начальник Рокитнівського бюро правової допомоги Ігор Богданець 

провів семінар для учасників бойових дій на тему: "Земельний податок для фізичних осіб" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фахівці Сарненського МЦ: Аліна Харченко і Анастасія Новацька провели онлайн- 

семінар для учасників АТО на тему: “Права та пільги учасників АТО” у Сарненському 

районному центрі зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Для виконання Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з 

наданняправової допомоги, Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби 

України та державною установою «Центр пробації», фахівці Сарненського місцевого 

центру з надання БВПД та бюро правової допомоги  продовжили співпрацю із вказаними 

органами. До прикладу, 17.02.2021 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової 

допомоги  Лідія Литвин провела правопросвітницький захід на тему: "Захист прав 

споживачів від зловживань з боку колекторів" для підоблікових осіб Зарічненського 

районного сектору філії ДУ "Центр пробації". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В свою чергу, 10.03.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Аліна Харченко провела захід для підоблікових неповнолітніх осіб 

Сарненського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Рівненській 

області  та їх батьків проінформовані на тему: "Взаємні права та обов'язки батьків та дітей".  



 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з надання 

БВПД звітного періоду продовжили інформувати підростаюче покоління про їх права 

та про те, як можна отримати безоплатну правову допомогу. Зокрема: 

 - 20.01.2021 начальник Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук провела   

онлайн-лекцію для студентів НУВГП "Березнівський лісотехнічний коледж" на тему "Порядок 

безоплатної передачі земельних ділянок із земель державної та комунальної власності ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 28.01.2021 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець 

провела  лекцію для студентів лекція для студенітв ДПТНЗ "Дубровицький професійний 

ліцей" професійного ліцею на тему "Порядок безоплатної передачі земельних ділянок із 

земель державної та комунальної власності"; 



 

 

 

 - 05.02.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко взяла участь у відкритому уроці та провела правову вікторину  для учнів Кам'яне --  

Случанської ЗОШ I-II ступенів; 

 

 - 03.03.2021 головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана  Лозян  

провела виховну годину для студентів Рокитнівського медичного коледжу на тему: 

"Протидія кібербулінгу". 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 



 

На виконання Меморандуму про співпрацю з Сарненським районним ліцеєм 

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

рядросвітницьких заходів. До прикладу, 17.03.2021 заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко проведено лекцію для  учнів та їх 

батьків  на тему: "Відповідальність неповнолітніх за розпивання алкоголю та вживання 

наркотиків". Даний захід проходила в рамках “Програми 15”, яка реалізується молодіжною 

громадською організацією "Смарт".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2020  Аліною Харченко проведено  тренінг на тему: "Запобігання та протидія 

торгівлі людьми".  



 

 

 

 

Протягом  звітного періоду фахівці Сарненського МЦ проводили 

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

04.03.202021 фахівці Сарненського МЦ уже вкотре долучилися до проєкту “Сонячні 

промінчики”, який реалізовується Сарненською бібліотекою для дітей та створений задля 

підтримки і допомоги особливим “сонячним” діткам та їх батькам. 

Заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко 

нагадала батькам про те, куди звертатися за правовими послугами, у разі виникнення 

потреби та хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також 

проінформувала їх на тему: “Порядок визнання особи недієздатною та призначення їй 

опікуна”.  Начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Ірини Дубровська 

забезпечила роботу консультаційного пункту, де присутні мали можливість отримати 

безоплатні правові консультації. 

Також, у звітному періоді проводилися онлайн правопросвітницькі заходи на 

земельно-правову тематику. До прикладу,  20.01.2021 заступник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко провела онлайн семінар на тему: 

“Особливості Земельної реформи в Україні” для працівників Сарненської районної 

центральної бібліотеки, а 27.02.2021 такий захід був проведений для фахівців Публічної 

бібліотеки села Вири. 



 

 

 

В свою чергу, 14.01.2021 фахівець Володимирецького бюро правової допомоги 

провела   онлайн  семінар "Встановлення меж земельних ділянок" спільно з інженером 

землевпорядником  Вознюк Григорієм Михайловичем для власників  земельних паїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: “Призначення 



 

дострокової пенсії за віком для батьків, які виховали п'ятьох і більше дітей, батьків 

осіб із інвалідністю з дитинства”.  

Також фахівцями Сарненського МЦ відбувалася постійна популяризація довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

За січень-березень 2021 року працівниками Сарненського МЦ забезпечено 

підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД та діяльність місцевого 

центру. Зокрема, відбувалося постійне наповнення веб-сайту КЦ в частині розділів РЦ та 

МЦ , а також  сторінки  центру у соцмережі Facebook. 

Розміщувалася  інформація про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих 

засобах масової інформації. 

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. До того ж, фахівцями Сарненського МЦ на Радіо “Полісся” започатковано 

цикл радіопередач на тему: “Ви ще не знаєте про Земельну реформу? Тоді ми  йдемо до 

Вас!”, під час якого радіослухачі інформуються щодо основних моментів Земельної реформи 

та інших земельно - правових питань основні. Також, під час цих програм озвучуються 

успішні історії на земельно - правові тематики . Зокрема:  

 15.01.2021, 16.01.2021, 18.01.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці” ; 

 22.01.2021, 23.01.2021, 25.01.2021  -  озвучені радіопрограми на тему: “Основні 

нововведення у законодавстві щодо української мови як державної, 

запровадження штрафних санкцій, механізми реагування на порушення у цій 

сфері ” ; 

 

 25.01.2021 - озвучена радіопрограми на тему: “Надання земельних ділянок у 

власність учасникам бойових дій  та членам їх сімей ” ; 

 26.01.2021 — озвучена радіопрограма на тему: “Старт кампанії декларування 

2021.Що потрібно знати ” ; 

 27.01.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Державна мова в сфері 

обслуговування та санкції за порушення ” ; 

 28.01.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Шляхи дострокового 

розірвання договору оренди землі ” ; 

 29.01.2021, 30.01.2021, 02.02.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 



 

“Земельний податок: хто і скільки має платити? ” ; 

 05.02.2021, 06.02.2021, 08.02.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Порядок 

встановлення меж земельної ділянки” ; 

 12.02.2021, 13.02.2021, 15.02.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Поняття 

шлюбу. Відмінність "фактичних" чи "цивільних" шлюбів від офіційно 

зареєтрованих. Майнові права та обов'язки осіб, які перебувають у таких 

шлюбах ” ; 

 19.02.2021, 20.02.2021, 22.02.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Оформлення спадщини на земельний пай” ; 

 26.02.2021, 27.02.2021, 02.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки” ; 

 01.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Податок на землю та пільги 

щодо звільнення від сплати такого податку ” ; 

 01.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Податок на землю та пільги 

щодо звільнення від сплати такого податку ” ; 

 02.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Особливості земельної 

реформи в Україні ” ; 

 03.03.2021 — озвучена радіопрограма на тему: “Особливості спадкування 

земельної ділянки ” ; 

 04.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “ Купівля-продаж земельної 

ділянки, та що слід знати ” ; 

 05.03.2021, 06.03.2021, 08.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Виправлення помилок у державному акті на землю ” ; 

 12.03.2021, 13.03.2021, 15.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Виправлення помилок, які виникають при здійсненні державної реєстрації 

речових прав на земельні ділянки ” ; 

 17.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “ Волонтери БПД ” ; 

 18.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Відповідальність за умисне 

декларування недостовірних відомостей  ” ; 

 19.03.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Чи можуть відключити 

комунальні послуги за несплату і як цьому протистояти ” ; 

 19.03.2021, 20.03.2021, 22.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Як 

фахівець Сарненського МЦ допомогла клієнту отримати право власності на 

земельну ділянку, адже її помилково зареєстрували за іншою людиною ”; 



 

 26.03.2021, 27.03.2021, 29.03.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Як 

фахівець Сарненського МЦ допомогла клієнтці отримати шанс оформити 

спадщину на землю задовго після смерті її брата ”. 

За січень - лютий 2020 року працівниками Сарненського МЦ забезпечено 

підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД та діяльність місцевого 

центру, а також їх публікацію у друкованих ЗМІ регіону. Зокрема: 

 21.01.2021 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Підсумки діяльності 

Дубровицького бюро правової допомоги за 2020 рік ; 

  22.01.2021 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю – «Підсумки 

діяльності Дубровицького бюро правової допомоги за 2020 рік»; 

 11.02.2021 в газеті “Полісся” опубліковано статтю – «Яка відповідальність за 

порушення законодавства у сфері захисту персональних даних?»; 

 19.02.2021 в газеті “Дубровицький вісник” опубліковано статтю – «Земельна 

реформа: що очікувати?»; 

 04.03.2021 в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю – «Хто має 

сплачувати земельний податок, а хто звільнений від нього? »; 

 11.03.2021 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю – «Свято 

весни для сонячних діток»; 

 18.03.2021 в газеті “Полісся” опубліковано статтю – «Шукаємо волонтерів 

безоплатної правової допомоги ». 

Під час усіх виступів на радіо фахівці Сарненського МЦ інформувала про 

місцезнаходження точок доступу до БПД, а також про те, як отримати безоплатну правову 

допомогу під час карантину. 

У січні-березні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний досвід 

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

офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги та на офіційній 

сторінці центру у мережі Фейсбук. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД та 

діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (44), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості  (123). 

Протягом звітного періоду фахівцями Сарненського МЦ здійснювалося систематичне 

роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його використання для спрощення збору 

документів клієнтам місцевого центру 



 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД.   

Протягом звітного періоду відбувалася постійна взаємодія із адвокатами, які 

співпрацюють із Сарненським МЦ. Зокрема, у цьому кварталі було забезпечено укладення 

контрактів із ними контрактів на 2021 рік. 

 

[1.3.] Люди  мають кращі можливості для реалізації своїх прав.  

Взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення правової спроможності 

територіальних громад, відбувалася зазвичай під час виїзний прийомів громадян  та спільних 

заходів. 

 До того ж, для ОМС розроблено методичні рекомендації на теми: «Особливості 

здійснення окремих видів нотаріальних дій, що вчиняються посадовими особами органу 

місцевого самоврядування», «Особливості сплати земельного податку», « Спадкування 

земельних паїв». 

Протягом січня-березня 2021 року забезпечувалася підтримка в актуальному стані 

карти правових потреб населення. 

Також у цьому кварталі забезпечено проведення інформаційної кампанії та пошук 

активних громадян серед різних цільових груп, які потенційно можуть стати волонтерами 

БПД. 

Зокрема, станом на кінець 1 кварталу 2021 року 10 волонтерів, які пройшли 

дистанційний курс “Основи волонтерської діяльності” та отримали сертифікати, а також 

пройшли успішно співбесіду.  Волонтери, з якими було укладено договори про співпрацю, 

приступили до волонтерської діяльності.  

 Плануються подальші проведення співбесід із громадянами, які бажають бути 

волонтерами у системі БПД, 

  



 

 

 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

 

На виконання даного напряму фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

брали участь у  онлайн  та офлайн заходах (вебінарах, лекціях) на різноманітну правову 

тематику для підвищення свої кваліфікації, які проводилися системою безоплатної правової 

допомоги. 

До прикладу, 10.03.2021 року директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова провела 

навчання для фахівців центру та бюро правової допомоги на тему: “Особливості 

електронного декларування у 2021 році”. 



 

 Розділ II. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2021 року по 31.03.2021 року Сарненським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1641 звернення клієнтів, в т.ч. 1375 особам було надано 

безоплатну первинну правову допомогу, а 266 - написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 265 рішень 

про надання БВПД, 1 рішення про відмову у наданні БВПД.  Надано 32 доручення 

адвокатам (1 наказ на заміну адвоката) та 234 накази - 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 

409 299 110 0 

2

2 

Відділ Березнівське 

бюро 
241 227 14 0 

3

3 

Відділ Володимирецьке 

бюро 

 

279 242 37 0 

4

4 

Відділ Дубровицьке 

бюро 

 

489 410 79 0 

5

5 

Відділ Рокитнівське 

бюро 
223 197 26 0 

 

…

. 

Разом по МЦ 1641 1375 266 0 

 
 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: адміністративні 

правопорушення – 20 (1,22%), житлове право - 34 (2,08%), земельне право - 203 (12,35%), 

кримінальне право – 4 (0,25), пенсійне право – 204 (12,44%), податкове право - 5 (0,31%), 

сімейне право - 92 (5,6%), спадкове право - 131 (7,99%), трудове право - 65 (3,95%), цивільне 

право – 49 (2,99%), з інших питань - 25 (1,53%), соціальне забезпечення – 357 (21,75%), 

адміністративне право – 215 (13,1%), виконання судових рішень – 103 (6,26%), цивільний 

процес – 122 (7,44%), кримінальний процес – 12 (0,74%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КРУГОВА ДІАГРАМА ПО РОЗПОДІЛУ КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ЗА 

КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ. 

 

 
 
РОЗПОДІЛ НОВИХ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 
Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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7,99%

5,60%

3,95%
13,10%12,35%

2,08%
6,26%

1,53%

12,44%

2,99%
7,44%

1,22%

0,25%
0,74%

0,31%

Соціальне забезпечення (357 осіб) Спадкове (131 особа)

Сімейне (92 особи) Трудове (65 осіб)

Адміністративне право (215 осіб) Земельне (203 особи)

Житлове (34 особи) Виконання судових рішень (103 особи)

Інші питання (25 осіб) Пенсійне (204 особи)

Цивільне (49 осіб) Цивільний процес (122 особи)

Адміністративні правопорушення (20 осіб) Кримінальне (4 особи)

Кримінальний процес (12 осіб) Податкове (5 осіб)

51,00%49,00%

Жінки (481 особа) Чоловіки (464 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  рішень щодо надання 

БВПД було прийнято по дітям, що не належать до окремої категорії – 1 (0,38%), ветеранам 

війни та УБД – 114 (43,02%), малозабезпеченим особам – 90 (33,97%), особам з інвалідністю 

- 48 (18,12%), особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі – 10 (3,75%), 

особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною - 2 (0,76%). 

 

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

 
 

 

 

 

0,20%

10,00%

19,00%

20,00%21,00%

20,80%

6,80%

2,20%

до 18 років (2 особи) від 18 до 29 років (97 осіб) від 30 до 39 років (187 осіб)

від 40 до 49 років (192 особи) від 50 до 59 років (210 осіб) від 60 до 69 років ( 197 осіб)

від 70 до 79 років (65 осіб) від 80 і більше (25 осіб)

0,38%

43,02%

33,97%

18,12%

0,76%

3,75%
діти, що не належать до окремої 
категорії (1 особа)

ветерани війни та УБД (114 осіб)

малозабезпечені особи (90 осіб)

особи з інвалідністю (48 осіб)

особи, якімають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (2 особи)

особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі (10 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  

181 особа, в тому числі 87 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз'яснень до мобільних  консультаційних пунктів та 94 особи до дистанційних 

пунктів доступу до БПД ; 

 15  органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  37  актів  надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 118  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 46  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД,  47 - у 

мережі Facebook та на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання 

правової допомоги, 123 - на офіційних веб-сайтах органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в соціальних мережах; 

 82 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/осіб, 

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: 
11/87 28/94 15 118 82 



 

2. 
Сарненський 

МЦ 
4/23 7/19 5 40 20 

3. 
Березнівське 

бюро 
1/3 5/17 4 20 20 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
2/23 8/31 2 24 12 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
2/15 6/19 2 19 16 

6. 
Рокитнівське 

бюро 
2/23 2/8 2 15 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


