
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у II  КВАРТАЛІ 2022 року 

 

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

[1.]  Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей. 

[2.] Мотивація та стимулювання людей  до вирішення  правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги.  

 [3.] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

[4.] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом  (в адміністративному та кримінальному процесі). 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

        [1.]  Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової     

                освіченості людей. 
 

  Для виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у II кварталі 2022 року фахівцями центру та бюро 

правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

виконання даної пріоритетної цілі. 

Протягом звітного періоду продовжилася реалізація “Програми “Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України”. Зокрема, забезпечувалася 

робота консультаційних пунктів доступу до БПД (виїзних прийомів громадян) із 

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

проводили у різних районах, які належать до юрисдикції Сарненського МЦ. До прикладу, 

12.05.2022 провідний юрист Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Лозян 

провела земельне консультування у Рокитнівській селищній ради (с.Блажове), а  

15.06.2022 у Рокитнівській селищній раді (с.Борове). В свою чергу, 17.05.2022 головний 

юрист Сарненського бюро правової допомоги  Юлія Олешкевич провела такий захід у 

Зносицькому старостинському окрузі Немовицької сільської ради. Того ж дня завідувач 

Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук провела виїзне консультування  

у старостинському окрузі № 10 с. Тишиця Березнівської міської ради. До того ж, 

29.06.2022 головний юрист Дубровицького бюро правової допомоги Лідія Литвин провела  

згаданий вище прийом  у Людинському старостинському окрузі Висоцької сільської ради. 

Також 29.06.2022 завідувач Володимирецького бюро правової допомоги Лариса 

Оштук забезпечила роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги у Антонівській сільській раді. 

Загалом, за звітний період здійснено 10 таких виїзних прийомів на виконання 

“Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”.  

 

З метою інформування  та консультування щодо земельних питань якомога 

більшого кола осіб під час виїздів у віддалені куточки нашого краю, які здійснювали 

правники Сарненського МЦ 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. Така 



 

правопросвітницька діяльність стосувалася також державних реформ, важливих 

змін в законодавстві, основних прав та гарантій і порядку їх реалізації у доступний 

для цільових груп спосіб та зрозумілою мовою. 

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, а також 

підписувалися Меморандуми про співпрацю. Зокрема, у цьому звітному періоді було 

укладено 2 таких меморандуми: із Степанською селищною радою сарненського району 

Рівненської області (15.04.2022) та Полицькою сільською радою Вараського району 

Рівненської області (12.05.2022). Щодо консультаційних заходів для ОМС, то такий захід, 

до прикладу, 24.06.2022 року провела директор центру Юлія Міхнова у Клесівській 

селищній раді щодо “чорнобильських” доплат до пенсії особам, які проживають на 

забрудненій території. 

 

  До того ж, фахівцями центру та бюро правової допомоги активно проводилися 

семінари та інші правопросвітницькі  заходи на земельну тематику на виконання 

“Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”: 

“Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки с/г призначення”, 

“Особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану”, 

“Переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення”, “Основні зміни законодавства у сфері земельних відносин під час воєнного 

стану”,  “Порядок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення”. 

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

зокрема, як діятиме тепер ринок землі в Україні. Також забезпечувалось проведення 

вуличних інформувань для поширення інформації серед населення щодо графіку роботи 

консультаційних пунктів доступу до БПД, а також про способи захисту їх земельних прав. 

Окрім виїзних прийомів громадян, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги відповідно до затвердженого графіку на II квартал 2022 року забезпечували 

роботу консультаційних пунктів доступу до БПД на базі різних державних органів та 

установ: органів пробації, лікувальних закладів, центрів реабілітації, центрів надання 

адміністративних послуг, управлінь соціального захисту населення, бібліотек, 

інклюзивно-ресурсних центрів, органів Пенсійного фонду, центрів надання соціальних 

послуг, спеціальних навчальних закладів для дітей із особливими потребами та інших. 



 

До того ж, із запровадженням воєнного стану у нашій державі фахівці 

Сарненського МЦ та бюро правової допомоги почали, а у цьому кварталі продовжили, 

забезпечувати  роботу консультаційних пунктів доступу до БПД у місцях компактного 

проживання та частого перебування внутрішньо переміщених осіб. Загалом за звітний 

період фахівці центру надавали безоплатні правові консультації у  32   таких пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

До того ж, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги  продовжили 

проведення перших інформаційно–роз’яснювальних  та правопросвітницьких заходів для 

внутрішньо переміщених осіб. До прикладу, 01.04.2022 головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою Аліна Харченко провела семінар на тему: “Пільги, які 

передбачені чинним законодавством для внутрішньо переміщених осіб” у гуртожитку 

Сарненського районного ліцею “Лідер”, а 07.04.2022 у  готелі “Случ” міста Сарни. В свою 

чергу, помічник юриста Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Стрілець 

22.04.2022 провела захід на тему: “Як та навіщо фіксувати руйнування будинку внаслідок 

війни” для переселенців, які тимчасово проживають у  гуртожиток ВП "Рокитнівський 

фаховий медичний коледж". Також завідувач Березнівського бюро правової допомоги 



 

Юлія Пахальчук 31.05.2022  провела семінар для згаданої категорії громадян у гуртожитку 

ВСП “Березнівський лісотехнічний фаховий коледж Національного університету водного 

господарства та природокористування” на тему: “Вчинення кримінального правопорушення 

під дією психічного чи фізичного примусу”. Загалом проведено  31 правопросвітницький 

захід для внутрішньо переміщених осіб у місцях їх компактного проживання і 

перебування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з 

надання БВПД під час звітного періоду продовжили проведення правопросвітницьких 

заходів з дітьми та молоддю (в тому числі для дітей з числа ВПО), спрямоване на 

формування розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людей, 

зокрема, про право на БПД. 

До  прикладу, 29.04.2022 та 03.05.2022  головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою Аліна Харченко провела правопросвітницькі заходи для дітей із 

числа ВПО на тему: “Свої права ти добре знай, їх вивчай та пам'ятай” у гуртожитку 

Сарненського ліцею “Лідер” та готелі “Случ” міста Сарни відповідно.  
 



 

 

 

 

Також фахівцями центру проводилися онлайн правопросвітницькі заходи  для 

учнів. До прикладу, такі заходи проведені Аліною Харченко 25.05.2022 та 26.05.2022 у 

опорному закладі “Люхчанський ліцей” для учнів 4 та 7 класів на теми: “Мої права-мій 

захист” та “Булінгу ні!”. 

  



 

В свою чергу, 01.06.2022 завідувач Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук з нагоди Дня захисту дітей провела онлайн-лекцію для студентів 1 курсу 

Лісотехнічного коледжу на тему: “Особливості офіційного та фактичного шлюбу”. До 

того ж, завідувач Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець 02.06.2022 

провела онлайн-лекція для учнів 6 класу Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст. на тему: «Права та 

обов’язки дітей. Конвенція ООН про права дитини. Правила безпеки під час війни 

для дітей».  

 

До того ж фахівці центру долучалися до правопросвітницьких заходів для юних 

громадян нашої держави, які проводилися партнерами. Зокрема, 19.05.2022   директор 

Сарненського МЦ Юлія Міхнова та її заступник Оксана Заєць, а також фахівці:  заступник 

начальника відділу безоплатної правової допомоги Ігор Мельник та завідувач 

Сарненського бюро правової допомоги Анастасія Новацька взяли участь у патріотичному 

заході "Вишиванка - генетичний код нації", приурочений до Дня вишиванки для 

внутрішньо переміщених осіб та їх дітей, що відбувся у Комунальній установі “Центр 

дитячої та юнацької творчості”. 

  

В свою чергу, фахівці Дубровицького бюро правової допомоги: помічник юриста 

Наталія Райлян, завідувач Юлія Швець та головний юрист Лідія Литвин взяли участь у 

святкуванні Дня вишиванки у своєму місті, адже його жителі мали можливість  долучитися 

до фантастичної феєрії вишиванок та цікавих заходів, в тому числі правового змісту. 
 

 



 

 

Також з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 01.06.2022 фахівці центру: завідувач  

Сарненського бюро правової допомоги Анастасія Новацька, начальник відділу безоплатної 

правового допомоги Ірина Дубровська, головний фахівець із зв'язків з громадськістю та 

пресою Аліна Харченко  долучилася до заходу під назвою  “Місто щасливого дитинства”, 

який пройшов у Комунальній установі “Центр дитячої та юнацької творчості міста Сарни” 

для внутрішньо переміщених осіб та усіх бажаючих. Там вони організували цілу локацію 

“Правову галявину”, на якій як малі, так і дорослі учасники заходу 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, малювали на асфальті та вручали Паспорти прав дитини. 

 

   



 

 

 

 

Окрім правопросвітницьких заходів для учнів, працівники  Сарненського МЦ 

проводили їх і для педагогів навчальних закладів на тему протидії булінгу в освітньому 

середовищі. До прикладу, 17.05.2022  головний фахівець із зв'язків з громадськістю та 

пресою Аліна Харченко провела захід на тему: “Протидія булінгу у шкільному 

середовищі”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

У цьому звітному періоді фахівці Сарненського МЦ продовжили свою співпрацю 

із бібліотеками нашого краю. Зокрема, з нагоди Дня Конституції України 21.06.2022 

заступник директора  Оксана Заєць, начальник  відділу безоплатною вторинної правової 

допомоги Ірина Дубровська. головний юрист Сарненського бюро правової допомоги Юлія 

Олешкевич, головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Аліна Харченко 

провели гру “Правова монополія” у Сарненській дитячій бібліотеці для вихованців 

Комунального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості міста Сарни”. 

 

 

 

 



 

 

Також 27.06.2022 головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Аліна 

Харченко  провела лекторій на тему: “Гарантії реалізації конституційних прав та 

свобод людини і громадянина”. До того ж, 28.06.2022 у Сарненській районній бібліотеці 

головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Аліна Харченко та завідувач 

Сарненського бюро правової допомоги Анастасія Новацька долучилася до молодіжного 

форуму на тему: Активна молодь - запорука розвитку громади”. 

 

В рамках співпраці із центрами зайнятостями у цьому звітному періоді фахівці 

Сарненського МЦ провели ряд правопросвітницьких заходів. Зокрема, 26.04.2022 

помічник юриста Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Стрілець провела 

семінар для безробітних на тему: "Організація трудових відносин в умовах воєнного 

стану" у Рокитнівській районній філії Рівненського обласного центру зайнятості. В свою 

чергу, 26.05.2022 завідувач Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

провела семінар на тему: “Вчинення кримінального правопорушення під дією 

психічного чи фізичного примусу”  у Березнівській філії Рівненського обласного центру 

зайнятості.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

З метою захисту прав малозахищених громадян фахівці центру постійно 

проводять   інформування та консультування у місцях їх перебування або 

проживання. Зокрема, 07.06.2022 головний фахівець із зв'язків з громадськістю та 

пресою Аліна Харченко та головний юрист Сарненського бюро правової допомоги Юлія 

Болкуневич відвідали Комунальний заклад “Центр надання соціальних послуг”. Юлія 

Болкуневич забезпечила роботу консультаційного пункту доступу до БПД, а Аліна 

Харченко провела лекцію на тему: “Види доплат до пенсії. Особливості пенсійного 

забезпечення в Україні”.  



 

 

 

В свою чергу, завідувач Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук 

20.05.2022 провела консультування у  відділенні стаціонарного догляду для постійного та 

тимчасового проживання комунального закладу "Територіальний центр соціального 

обслуговування (“надання соціальних послуг") Березнівської міської ради Рівненського 

район Рівненської області для постояльців цього закладу. До того ж,  провела 

інформаційно-роз'яснювальний семінар на тему: “Порядок реалізації права  на 

безоплатну правову допомогу”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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». Також фахівцями Сарненського 

МЦ відбувалася постійна популяризація довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalaid». 

Також у звітному періоді продовжилося залучення волонтерів для забезпечення 

доступу людей до БПД та правопросвітництва. До прикладу, волонтер Руслана Третяк 

продовжила поширювати  інформацію щодо можливості захисту прав громадян у системі 

безоплатної правової допомоги та реалізації свого права на неї. До того ж, у цьому 

звітному періоді вона поновила свою співпрацю шляхом укладення з центром договору на 

новий період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[2.] Мотивація та стимулювання людей  до вирішення  правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допомоги.  

За квітень-червень 2022 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 цьому 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 БПД. До 

того ж, фахівцями Сарненського МЦ на Радіо “Полісся” продовжено 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 тематику. Ще одним важливим 

напрямом інформування під час авторської програми фахівців Сарненського МЦ було 

озвучення останніх змін у законодавстві під час воєнного стану, які були дуже 

актуальними для радіослухачів! Зокрема:  

 01.04.2022, 02.04.2022, 04.04.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Важливі 

законодавчі зміни в умовах воєнного стану”; 

 

 09.04.2022, 09.04.2022, 11.04.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Зміни в 

трудових правовідносинах: нововедення щодо відпусток, прийому на роботу та 

звільнення з неї”; 

 

 15.04.2022, 16.04.2022, 19.04.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Платити чи 

не платити комунальні послуги під час воєнного стану?”; 

 

 06.05.2022, 07.05.2022, 09.05.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Що робити, 

аби не втратити робоче місце при мобілізації”; 

 13.05.2022, 14.05.2022, 16.05.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Комендантська 

година: обмеження та повноваження патрулів” ;  

 

 20.05.2022, 21.05.2022, 23.05.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Усиновлення в 

умовах воєнного стану”;  

 27.05.2022, 28.05.2022, 31.05.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Вилучення 

транспортних засобів під час мобілізації”;  

 02.06.2022, 03.06.2022, 06.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Змінилася 

назви вулиці: чи треба переоформляти документи”;  

 09.06.2022, 10.06.2022, 13.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Порядок 

вступу у трудові правовідносини, розірвання трудового договору та оплата праці 

під час воєнного стану ”;  

 14.06.2022, 16.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Умови призначення 

допомоги по безробіттю”;  

 17.06.2022, 18.06.2022, 20.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Новели 

чинного законодавства під час воєнного стану ”;  



 

 21.06.2022, 23.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Вчинення кримінального 

правопорушення під дією фізичного чи психічного примусу”;  

 24.06.2022, 25.06.2022. 27.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Чи можна 

уникнути мобілізації завдяки перетину кордону з хворим родичем? ”;  

 24.06.2022, 25.06.2022. 27.06.2022 – озвучено радіопрограми на тему: “Примусове 

відчуження або вилучення майна під час воєнного стану”;  

 

За квітень - червень 2022 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: 

 07.04.2022  в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - “Зміни в 

трудових правовідносинах”;  

 14.04.2022  в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - “За 

розкрадання “гуманітарки” - в'язниця”;  

 14.04.2022  в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - “Як і за 

зйомку дислокації ЗСУ ”;  

 14.04.2022  в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - “Хто з 

підприємців звільняється від ЄСВ? ”;  

 14.04.2022  в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - “Чи можна 

на період дії воєнного стану не платити за комунальні послуги? ”;  

 21.04.2022 в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - “Кримінальна 

відповідальність для місцевих "папараці" та штрафи для недобросовісних 

продавців”;  

 12.05.2022 в газеті «Полісся» опубліковано статтю -“До уваги переселенців 

(ВПО)! ”;  

 26.05.2022  в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - “Про 

відповідальність за мародерство ”;  

 09.06.2022  в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - “Чи законна 

перевірка на блокпоста”;  

 23.06.2022 в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - “Про 

відповідальність за мародерство ”. 

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.  

У квітні - травні цього року забезпечено публікацію статей про позитивний 

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

фахівців центру на офіційному сайті Координаційного центру з надання правової 

допомоги та на офіційній сторінці центру у мережі Фейсбук. 

 

До того ж, у звітному періоді забезпечено підготовку та оприлюднення правових 

консультацій на різноманітні правові тематики. За звітний період підготовлено та 

розміщено 3 такі консультації. 

 

Великою популярністю серед читачів офіційної сторінки Сарненського МЦ 

користуються, розроблені фахівцями центру інфографіки, які коротко і влучно передають 

новелли у законодавстві нашої держави. За звітний період підготовлено і розроблено 10 

таких інфографік, кожна із яких набирали чималу кількість поширень. До прикладу, 

інфографіка на тему: «Під час війни тривалість щорічної основної відпустки - 24 дні », 

яка набрала 111 поширення! Це означає, що дане питання дуже цікавить наших 

підписників і інформація поширюється в різноманітні групи в соцмережах, охоплюючи 

широке коло читачів.  

 

 

 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 

та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (123), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних 

центрів зайнятості  (148). 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 [3.] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

 

З метою забезпечення якості надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги працівниками центрів та адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу протягом звітного 

періоду відбувалася постійна взаємодія із адвокатами, які співпрацюють із 

Сарненським МЦ.  Також у цьому звітному періоді, з нагоди Дня Конституції, адвокати, 

які співпрацюють із центром, були відзначені грамотами за провесіоналізм та співпрацю 

із Сарненським МЦ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання даної цілі фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги 

брали участь у  онлайн  та офлайн заходах (вебінарах, лекціях, курсах, зустрічах) на 

різноманітну правову тематику для підвищення свої кваліфікації, які проводилися 

системою безоплатної правової допомоги. До прикладу, фахівці центру взяли участь у: 

вебінарах на тему:  “Документування воєнних злочинів”, “Емпатія, саморегуляція та 

методи реагування під час надзвичайних ситуацій”, “Самодопомога. Управління 

стресом. Стійкість”, “Стресостійкість юриста в період війни: як правильно комунікувати з 

клієнтом та залишитися в ресурсному стані”, “Доказування у справах про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення під час воєнного стану,  “Робота з КІАС: 

використання системи, зміни та доповнення РКЗК, реєстрація звернень клієнтів, повне та 

коректне внесення даних”,  “Особливості документування осіб під час воєнного стану в 

Україні”. Також фахівці центру брали участь у онлайн-зустріч “Особливості фіксації та 

збору відомостей про воєнні злочини”, онлайн-курсі "Захист прав вимушено переміщених 

осіб, постраждалих від війни рф проти України", дистанційному курсі "Цифрова безпека 

юриста". 

 



 

[4.]  Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом  (в 

адміністративному та кримінальному процесі). 

Для виконання Меморандуму про співпрацю між Департаментом з питань 

виконання покарань та Координаційним центром з надання правової допомоги, а 

також з метою проведення правопросвітницьких заходів у місцях несвободи, 

визначених у ст.13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини" фахівці Сарненського місцевого центру з надання БВПД та бюро 

правової допомоги  продовжили співпрацю із вказаними органами. До прикладу, 

18.05.2022 завідувач Володимирецького бюро правової допомоги Лариса Оштук провела 

консультування для засуджених Державної установи “Полицька виправна колонія (76). В 

свою чергу,  21.06.2022 фахівці центру: заступник начальника відділу безоплатної 

правової допомоги Ігор Мельник та завідувач Сарненського бюро правової допомоги 

Анастасія Новацька на чолі з директором центру Юлією Міхновою здійснили виїзд до 

Державної установи “Катеринівська виправна колонія (46)”. 

 

 

 



 

З метою 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  продовжили 

проведення правопросвітницьких заходів для осіб  звільнених від відбування покарання 

та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк, а також інших осіб, які потребують соціальної адаптації. До прикладу, 

02.05.2022 помічник юриста Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Лозян 

провела консультування на підоблікових осіб Сарненського районного сектору № 2 філії 

ДУ "Центр пробації" в Рівненській області , а також провела для них семінар на тему: 

"Організація трудових відносин в умовах воєнного стану". В свою чергу, 06.05.2022 

завідувач Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук забезпечила роботу 

консультаційного пункту доступу до БПД у Березнівському районному секторі філії ДУ 

"Центр пробації" в Рівненській області та захід на тему: “Відповідальність за вчинення 

домашнього насильства”.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

До того ж, фахівці Сарненського МЦ та бюро поширювали  інформаційні 

матеріали щодо прав та соціальних гарантій суб`єктів пробацій, осіб які відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також інших 

осіб, які потребують соціальної адаптації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності 

(за винятком тих показників, які містяться в Комплексній інформаційно-

аналітичній системі забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС)) 

Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги (за винятком даних, 

які містяться в КІАС) за звітний період було : 

 Здійснено 73 виїзди /консультаційних пунктів доступу до БПД ; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та роз'яснень під 

час виїздів  та під час забезпечених консультаційних пунктів доступу до БПД – 305 

осіб; 

 12 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  24  акти  надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 110  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 24 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 123 -у 

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

правової допомоги, 148 - на офіційних веб - сайтах органів державної влади, 

місцевого самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в соціальних мережах; 

 93  клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро. 

№

 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів та 

забезпечених 

консультацій

них пунктів 

доступу до 

БПД /осіб, які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю. 

Кількість 

проведених 

право 

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
73/305 12 

          

            110 
93 

2. 
Сарненський 

МЦ 
4/23 3 30 0 

3. 
Сарненське  

бюро 
17/75 2 11 19 

4. 
Березнівське 

бюро 
17/62 2 17 19 

5. 
Володимирецьке 

бюро 
15/59 2 27 19 

6. 
Дубровицьке 

бюро 
7/41 2 12 19 

7. 
Рокитнівське 

бюро 13/45 1 13 17 

 


