
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у IV 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 ІІ. 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. 

З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної 

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

допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на виконання даного 

пріоритетного напряму. 

Протягом звітного періоду відбувалася активна 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 всіх районах, які належать до юрисдикції Сарненського МЦ. До прикладу, 

09.11.2021  начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Сарненського МЦ  Ірина 

Дубровська провела виїзний прийом громадян у Тутовицькому старостинському окрузі 

(с.Довге), а 11.11.2021 головний юрист Рокитнівського  бюро правової допомоги Руслана 

Стрілець - у Рокитнівській селищній раді (с. Більськ). В свою чергу, головний юрист 

Дубровицького бюро правової допомоги Лідія Литвин провела виїзний прийом громадян 

17.11.2021 у Зарічненській селищній раді. Начальник  Володимирецького бюро правової 

допомоги Лариса Оштук 05.11.2011 провела такий захід у  Вараській міській раді (с. 

Собіщиці), а начальник Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук  24.11.2021 

у Малинській сільській раді (с.Яринівка).  

Загалом, за звітний період здійснено 27 таких виїзних прийомів, з яких 26 - на 

виконання “Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України”.   

 

 

 

 

 

 



 

Для 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. 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, а також підписувалися 

Меморандуми про співпрацю.  

 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”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом IV кварталу 2021 року продовжилася активна реалізація Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню Клесівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області. До прикладу, 14.12.2021  директор Сарненського 

МЦ Юлія Міхнова  та головний юрист відділу правопросвітництва та надання БПД Юлія 

Болкуневич здійснили виїзд у Клесівську територіальну громаду, де провели ряд заходів. 

Зокрема, Юлія Болкуневич провела виїзний прийом громадян, на якому жителі села 

отримали безоплатні правові консультації, а також Юлія Міхнова провела семінар для 

працівників ОМС та землевласників та землекористувачів на тему: «Усунення перешкод в 

користуванні земельною ділянкою», а також правопросвітницьку лекцію на тему: «Стоп 

булінг!» у Клесівській загальноосвітній школі I –II ступенів – ліцей. 

Окрім виїзних прийомів громадян фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги відповідно до затвердженого графіку на  4 квартал 2021 року забезпечували роботу 

консультаційних пунктів доступу до БПД на базі різних державних органів та установ: 

органів пробації, лікульних закладів, центрів реабілітації, центрів надання адміністративних 

послуг, управлінь соціального захисту населення, бібліотек, інклюзивно-ресурсних центрів, 

органів Пенсійного фонду, центрів надання соціальних послуг, спеціальних навчальних 

закладах для дітей із особливими потребами та інших. 

 

 

 

 

 

 

 



 

У звітному періоді налагоджувалася співпраця із новими партнерами та 

закріплювала співпрацю із уже існуючими . Зокрема, директор Сарненського МЦ з надання 

БВПД Юлія Міхнова підписала Угоду про співпрацю із Державною установою « 

Катеринівська виправна колонія (46)» , а також Державною установою «Полицька виправна 

колонія (76)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду здійснювалася організація та участь у спільних заходах 

за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та 

організацій, а також із іншими партнерами системи БПД. До прикладу, 03.12.2021 з 

нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю заступник начальника відділу  Дубровицького 

бюро правової допомоги Юлія Швець взяла участь у круглому столі  спільно із іншими 

органами державної влади (пробації,  Управління соціального захисту населення 

Сарненської РДА, прокуратури, КЗ "Центр надання соціальних послуг" Дубровицької 

міської ради). Під час заходу обговорили способи захисту прав осіб з інвалідністю, методи 

спрощення звернення такої категорій осіб до установ, що діють на території колишнього 

Дубровицького району, окремі аспекти законодавства та судової практики щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю, про трудові права та про право на безоплатну вторинну правову 

правову допомогу. 

 



 

В свою чергу, 10.12.2021 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова 

взяла  участь у засідання Районної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та торгівлі людьми, яка відбулася у Сарненській райдержадміністрації. 

 Протягом IV кварталу фахівці центру та бюро правової допомоги не тільки 

проводили правопросвітницькі заходи для малозахищених верств населення, а й 

забезпечували робуту консультаційного пункту доступу  до БПД. Так,  01.10.2021 правові 

зустрічі фахівців Сарненського МЦ та підопічних “Центру надання соціальних послуг” на 

свіжому повітрі продовжилися, адже у  Міжнародний день людей похилого віку правники 

центру: головний юрист Юлія Болкуневич та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко завітали із дуже актуальною для цієї 

категорії громадян правовою темою: “Особливості та основні відмінності договорів 

дарування, довічного утримання та особливості складення заповіту. Їх правові наслідки”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У жовтні - грудні 2021 року також проводилися  правопросвітницькі заходи  з 

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

зайнятості. До прикладу, 12.11.2021 заступник начальника відділу право просвітництва та 

надання БПД Аліна Харченко провела семінар для осіб, які перебувають на обліку у 

Сарненському районному центрі зайнятості, на тему: «Ризики нелегальної міграції». 

 

 

 

 

  



 

В свою чергу, 02.11.2021 начальник Володимирецького бюро правової допомоги 

Ларисою Оштук у Вараській міській філії Рівненського обласного ЦЗ було проведено 

семінар з теми "Ризики нелегальної трудової міграції". У ході проведення 

правопросвітницького заходу донесено інформацію про основні ризики, які можуть 

виникнути в процесі нелегального працевлаштування за кордоном та основні засади правової 

захищеності під час легального працевлаштування. 

До того ж, 25.11. 2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Аліна Харченко провела семінар для осіб із обмеженими можливостями, які перебувають на 

обліку у Сарненському районному центрі зайнятості, на тему: «Права та пільги осіб із 

обмеженими можливостями». 

  

Для виконання Меморандуму про співпрацю між Департаментом з питань 

виконання покарань та Координаційним центром з надання правової допомоги, фахівці 

Сарненського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги  продовжили 

співпрацю із вказаними органами. До прикладу, 21.10.2021 директор Сарненського МЦ з 

надання БВПД Юлія Міхнова та головний юрист відділу правопросвітництва та надання 

БПД Юлія Болкуневич здійснили візит до Державної установи «Катеринівської виправної 

колонії (46)» , де провели ряд заходів. Зокрема, окрім підписання Угоди про співпрацю,  

Юлія Міхнова обговорила напрями подальшої співпраці із начальником колонії під час 

робочої зустрічі. В свою чергу, Юлія Болкуневич надала безоплатні правові консультації 

засудженим колонії під час роботи консультаційного пункту доступу до БПД.  

 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 співпрацю із органами 

пробації. До прикладу, 06.10.2021 заступник начальника Аліна Харченко та начальник Ірина 

Дубровська відділу правопросвітництва та надання БПД провела лекцію для присутніх 

“Відповідальність за вчинення домашнього насильства”, під час якої розповіла про види 

домашнього насильства, а також про відповідальність, яка передбачена за вчинення цього 

протиправного діяння. А також повідомила про нещодавні зміни до Кодексу про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі.  

В свою чергу, головний юрист Дубровицького бюро правової допомоги Лідія Литвин 

17.11.2021 провела  інформаційно-просвітницький онлайн семінар для підоблікових осіб  

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також у цьому звітному періоді продовжилася співпраця із бібліотеками задля 

захисту прав діток із особливими потребами. Зокрема, 16.12.2021 заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД Анастасія Новацька та головний юрист відділу 

організації надання БВПД та взаємодії із її надавачами  Тетяна Трушина на базі Сарненської 

дитячої бібліотеки в рамках проекту «Сонячні промінчики»  надавали безоплатні правові 

консультації для батьків діток із синдромом Дауна та проводили із ними 

правороз’яснювальну роботу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з надання 

БВПД під час звітного періоду продовжили інформувати підростаюче покоління про їх 

права та про те, як можна отримати безоплатну правову допомогу, в тому числі під 

час  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги. Зокрема: 

- 12.11.2021 заступник начальника Дубровицького бюро правової допомоги Юлія 

Швець в Бережківській  ЗОШ І-ІІІ ст. провела лекції для учнів 6 класу – на тему: "Безпека 

дітей в інтернеті" та для учнів 9 класу – на тему: "Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх"  

- 17.11.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко у Сарненському ліцеї провела «Правовий калейдоскоп» для учнів 9 та 11 класу;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25.11.2021 заступник начальника відділу право просвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко у Сарненській гімназії №6 провела захід на тему: “Стоп булінг!” для учнів 4 класів; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30.11.2021 правопросвітницькій захід на згадану тематику Аліна Харченко провела і у 

Сарненській гімназії № 3 Сарненської міської ради для учнів 9 класів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 02.12.2021 заступник Дубровицького бюро правової допомоги Юлія Швець провела 

лекцію для студентів на тему: "Запобігання торгівлі людьми".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  03.12.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекцію- тренінг на тему: "Скажемо булінгу «Ні»!" для учнів 11 класу 

Сарненського ліцею № 2 Сарненської міської ради; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

-  06.12.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела "Правовий калейдоскоп" для учнів 11 класу Сарненського ліцею № 4. До 

того ж, проінформовала про проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 06.12.2021 начальник  Березнівського бюро правової допомоги провела семінар на тему: 



 

"Як реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу" у Березнівському 

лісотехнічному коледжі; 

- 07.12.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела  правопросвітницькі заходи на тему: "Протидій торгівлі людьми!" для 

студентів  4 курсу ВПС "Сарненський педагогічний коледж". До того ж, проінформувала про 

проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»; 

- 08.12.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела  у згаданому вище навчальному закладі правопросвітницький захід на 

тему: "Права людини і громадянина". До того ж, проінформувала про проєкт «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10.12.2021 з нагоди Всеукраїнського дня БПД заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко провела «Правовий калейдоскоп» для 

студентів ВПС "Сарненський педагогічний коледж". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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». У цьому звітному періоді фахівцями Сарненського МЦ 

створено та завантежено правову консультацію на тему: «Збирання сухостою: 

дозволено чи ні?». 

Також фахівцями Сарненського МЦ відбувалася постійна популяризація довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

За жовтень - грудень 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 цьому 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-правову тематику. Зокрема:  

 01.10.2021, 02.10.2021, 04.10.2021 – озвучено радіопрограми на тему: «Як отримати 

недоплачену допомогу учаснику бойових дій?»; 

 22.10.2021, 23.10.2021, 25.10.2021  – озвучено радіопрограми на тему: «Чи дійсно 

усиновлення є «таємницею за 7-ма печатками»?»; 

 29.10.2021, 30.10.2021, 02.11.2021 - озвучено радіопрограми на тему: «Інколи 

власник землі – «не зовсім власник» або ж відсутність кадастрового номеру ледь 

не позбавила права власності на ділянку»;  

 09.11.2021 - озвучено радіопрограму на тему: «Немає проїзного квитка - не буде й 

відшкодування!» ; 

 10.11.2021, 11.11.2021, 15.11.2021 – озвучено радіопрограми на тему: «Як військовий 



 

пенсіонер через 10 років домігся скасування незаконної підстави звільнення» ; 

 23.11.2021 -  озвучено радіопрограму на тему: «Безоплатна правова допомога, як 

одна з державних гарантій»; 

 25.11.2021 - озвучено радіопрограму на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству»;  

 26.11.2021 - озвучено радіопрограму на тему: «Порядок спадкування земельної 

ділянки» ; 

 30.11.2021 - озвучено радіопрограму на тему: «Чи існують законні способи не піти в 

армію?» ; 

 07.12.2021 - озвучено радіопрограму на тему: «Чи існують законні способи не піти в 

армію?»;  

 14.12.2021- озвучено Святкову радіопередачу з нагоди Всеукраїнського дня БПД; 

 17.12.2021- озвучено святкову радіопередачу з нагоди Дня адвокатури України. 

За жовтень - грудень 2021 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: 

 07.10.2021  в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю -  «Центр із 

надання безоплатної вторинної правової допомоги йде до вас»;  

 14.10.2021 в газеті «Полісся» опубліковано статтю -  «Виїзний прийом в с. 

Борове»;  

 02.12.2021 в газеті «Полісся» опубліковано статтю -  «Волонтери Сарненськго 

МЦ продовжують сприяти в інформуванні громадян про те, як захистити 

їхні права»; 

 03.12.2021 в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю – 

«Волонтери Сарненськго МЦ продовжують сприяти в інформуванні 

громадян про те, як захистити їхні права». 

Під час усіх виступів на радіо фахівці Сарненського МЦ інформували про 

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

правову допомогу.  

У жовтні-грудні 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. 



 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД та 

діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (73), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних центрів 

зайнятості  (44). 

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 проводилися спільні заходи щодо обміну 

досвідом.  

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

Взаємодія із органами ОМС, спрямована на посилення правової спроможності 

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

заходів. 

До того ж, для них розроблено методичні рекомендації на теми: «Договір оренди землі. 

Особливості укладення, розірвання та переукладення», «Порядок визнання спадщини 

відумерлою». 

 Також у цьому кварталі волонтери Сарненського МЦ з надання БВПД успішно 

продовжили свою діяльність. До прикладу, волонтер Руслана Третяк забезпечила проведення 

правопросвітницьких онлайн заходів. За її сприянням заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко протягом 16 - 18.11.2021 провела 

онлайн заходи для педагогів та психологів Сарненської територіальної громади на тему: 

“Способи захисту від домашнього насильства відповідальність за його вчинення” . 

 



 

 В свою чергу, волонтер системи безоплатної правової допомоги Юлія Мулявко 

організувала тематичну виставку інформаційних буклетів та літератури щодо протидії 

домашньому насильству, з якою зможуть ознайомлюватися читачі бібліотеки та жителі села 

Вири. 

 Також для обговорення організаційних питань проведення волонтерської діяльності у 

сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги та підбиття підсумків їх роботи 

заступник директора Сарненського МЦ Оксана Заєць 03.12.2021  провела онлайн -  зустріч із 

волонтерами, які співпрацюють із центром. Під час зустрічі  обговорювалися проблемні 

питання волонтерської діяльності та нюансів подачі  щомісячної звітності щодо проробленої 

роботи. Під час заходу волонтери мали можливість задати питання, які виникають під час 

здійснення, покладених на них завдань. 

 На завершення заходу Оксана Заєць привітала присутніх із Міжнародним днем 

волонтера та  подякувала за співпрацю. Також кращих волонтерів БПД було нагороджено 

подякою та грамотами за зразкове проведення волонтерської діяльності у сфері надання 

безоплатної правової допомоги, активність, креативність, ініціативність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[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, курсах, зустрічах) на 

різноманітну правову тематику для підвищення свої кваліфікації, які проводилися системою 

безоплатної правової допомоги. До прикладу, фахівці центру взяли участь у: онлайн - курсі 

«Надання допомоги у забезпеченні доступу до медіації: спеціалізовані знання»,  

вебінарах на теми:  «Отримання публічної інформації - місія (не) можлива»,  

«Встановлення факту трудових відносин у судовому порядку», «Порядок спадкування 

іноземними громадянами на території України», "Європейська соціальна хартія та її 

імплементація в Україні", онлайн - лекції "Недержавне пенсійне забезпечення", онлайн-

зустрічах з експертом "Комплексна послуга "ЄМалятко", "Онлайн кредити: проблемні 

питання та практичні поради", дистанційному курсі "PRO БПД", навчанні для 

інтерв'юерів щодо проведення соціологічного дослідження про готовність землевласників та 

землекористувачів до впровадження земельної реформи та інш. 

 Загалом фахівці Сарненського МЦ взяли участь   у 53  навчальних онлайн – заходах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 68 виїздів /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 – 439 

осіб; 

 13  органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  46  актів  надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 148  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 17 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 73 -у мережі 

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

допомоги, 44 - на офіційних веб-сайтах органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в соціальних мережах; 

 100  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 

консультаційних 

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 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
68/439 13 151 100 

2. 
Сарненський 

МЦ 
15/92 3 65 24 

3. 
Березнівське 

бюро 
11/82 2 22 17 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
11/61 2 15 14 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
17/122 3 28 19 

6. 
Рокитнівське 

бюро 
14/82 3 21 26 

 


