
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у III КВАРТАЛІ 2021 року 

 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

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

правової допомоги. 

 

[2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

 

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

 

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

ефективною. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[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 III 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, 16.07.2021  начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Сарненського МЦ  Ірина Дубровська  

провела виїзний прийом громадян у селі Тутовичі, а 19.08.2021 головний юрист 

Рокитнівського  бюро правової допомоги Руслана Стрілець - у селі Біловіж. В 

свою чергу, головний юрист Дубровицького бюро правової допомоги Лідія 

Литвин провела виїзний прийом громадян 15.09.2021 у Зарічненській селищній 

раді. Начальник  Володимирецького бюро правової допомоги Лариса Оштук 

провела такий захід у селі Озеро. 

Загалом, за звітний період здійснено 23 таких виїзних прийомів, з яких 22 - 

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 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 на заходи на земельну тематику на виконання 

“Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України”: "Як продати земельну ділянку сільськогосподарського призначення?", 

"Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: що 

варто знати?", "Державна реєстрація договору оренди на земельну ділянку: що 

варто знати заявнику?", "Як встановити межі земельної ділянки в натурі на 

місцевості?", "Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки" , 

"Порядок припинення та поновлення договорів оренди земельних ділянок",  

"Порядок спадкування земельних ділянок", "Продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, 

емфітевзису)", "Спадкування земельних ділянок",  "Як здати пай в оренду?"  та 

на інші теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 III кварталу 2021 року продовжилася активна реалізація 

Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Клесівської 

селищної ради Сарненського району Рівненської області. До прикладу, 

28.08.2021 заступник директора Сарненського МЦ Оксана Заєць та  начальник 

відділу правопросвітництва та надання БПД Ірина Дубровська провели виїзд у 

село Карасин, де  з метою інформування та консультування населення, провели 

ряд правопросвітницьких заходів. Зокрема, забезпечили роботу пункту 

консультування у адміністративному приміщенні Карасинського 

старостинського округу, а також для працівників ОМС та землевласників та 

землекористувачів був проведений семінар на тему: “Порядок припинення та 

поновлення договорів оренди земельних ділянок”. До того ж, свою 

правопросвітницьку діяльність фахівці центру проводи і в інших установах та 

закладах села Карасин та Рудня-Карпилівська: клубі села Карасин, Карасинській 

загальноосвітній школі I-II ступенів, фельдшерсько-акушерському пункті с. 

Карасин, клубі села Рудня-Карпилівська.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрім виїзних прийомів громадян фахівці Сарненського МЦ та бюро 

правової допомоги відповідно до затвердженого графіку на  3 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 та інших. 

 



 

У звітному періоді налагоджувалася співпраця із новими партнерами . 

Зокрема, 29.09.2021 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова 

підписала Меморандум про співпрацю із КЗ “Сарненський інклюзивно-

ресурсний центр” Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської 

області. Також з метою закріплення співпраці із територіальними громадами 

директор центру Юлія Міхнова підписала ряд Меморадумів про співпрацю. 

Зокрема, 28.09.2021 такий Меморандум був підписаний із Вирівською сільською 

радою, а 29.09.2021 із Клесівською селищною та Сарненською міською радами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 01.07.2021 начальник Володимирецького бюро 

правової допомоги Лариса Оштук взяла участь у круглому столі на тему: 

“Запровадження програм для осіб, які вчинили домашнє насильство”, який 

відбувся у Вараській міській раді за сприянням громадської організації “Чайка”. 

В свою чергу, директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова  взяла участь у такому 

ж заході, який пройшов  у Сарненській райдержадміністрації. 

 

До прикладу, 15.07.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання БПД Аліна Харченко взяла участь у круглому столі, який провели 

партнери системи БПД — Сарненський районний відділ філії Державної 

установи “Центр пробації в Рівненській області.  Під час заходу був проведений 

кінопоказ та обговорено документальний фільм “Точка відліку” з колекції 

Docudays UA,  що стосувався ресоціалізації засуджених. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



У звітному періоді  продовжено співпрацю із військовими частинами на 

виконання Меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони України 

та Координаційним центром з надання правової допомоги . До прикладу, 

17.08.2021 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова з нагоди 

відзначення 30-річчя Незалежності України зустрілася з військовослужбовцями 

військової частини А-0153. Під час зустрічі проінформувала   про гарантії 

правового захисту учасників бойових дій, порядок отримання правової 

допомоги, а також про всі види пільг і державних гарантій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Протягом III 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, 09.09.2021 головний юрист Юлія Болкуневич та заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко 

побували у  КЗ “Центр надання соціальних послуг”. Юлія Болкуневич надала 

присутнім відповіді на запитання, які їх цікавили. В свою чергу, Аліна Харченко 

провела лекцію на тему: “ Права та обов'язки осіб при проведенні 

профілактичних щеплень». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також у цьому звітному періоді проводилися заходи у спеціальних 

навчальних закладах для дітей із особливими потребами. Зокрема, 21.09.2021 

фахівці Сарненського МЦ: головний юрист Юлія Болкуневич та заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання БПД  Аліна Харченко 

побували у Комунальному закладі “Чудельська спеціальна школа № 1 I-II 

ступенів”Рівненської обласної ради. Зокрема, Аліна Харченко провела 

правопросвітницткий захід для педагогів на тему: “Шляхи протидії шкільному 

цькуванню”. В свою чергу, Юлія Болкуневич надавала безоплатну правову 

допомогу на базі згаданого закладу. Також 22.09.2021 такі ж заходи були 

проведені фахівцями Сарненського МЦ у Комунальному закладі “Чудельська 

спеціальна школа № 2 I-II ступенів” Рівненської обласної ради. 

До того ж, під час згаданих заходів присутні проінформовані про проєкт 

“Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У липні - вересні 2021 року також проводилися  правопросвітницькі 

заходи  з метою роз’яснення норм чинного трудового та іншого 



законодавства на базі центрів зайнятості. До прикладу, 07.07.2021 начальник 

Рокитнівського бюро правової допомоги Ігор Богданець провів семінар для 

безробітних осіб на тему: “Порядок збільшення або зменшення аліментів” у 

Рокитнівській районній філії Рівненського обласного центру зайнятості. В свою 

чергу, 30.07.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

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

Сарненському районному центрі зайнятості на тему: “ Протидія торгівлі 

людьми”.  

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, 22.07.2021 фахівці центру: начальник відділу організації надання 

БВПД та роботи із її надавачами Ігор Мельник, заступник начальника Аліна 

Харченко та головний спеціаліст Юлія Болкуневич відділу правопросвітництва 

та надання БПД  провели ряд заходів у Державній установі “Катеринівська 

виправна колонія (46)”: забезпечили роботу консультаційного пункту для 

засуджених, а також провели лекцію на тему: “Права та обов'язки ув'язнених та 

засуджених осіб». До того ж, для працівників колонії було проведено семінар на 

тему: “Розмежування компетенції регіонального і місцевого центру при наданні 

БВПД засудженим”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В свою чергу,  22.07.2021 начальник Володимирецького бюро правової 

допомоги Лариса Оштук також забезпечила роботу онлайн пункту консультування 

для засуджених Державної установи “Полицька виправна колонія (76)”, та провела 

для них лекцію на тему: "Права та обов'язки засуджених осіб" . 

 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.  Зокрему, 

забезпечувалася робота пунктів консультування на їх базі та проводилася 

правопросвітницька робота із засудженими особами, які перебувають там на 

обліку. До прикладу, 07.07.2021 начальник відділу правопросвітництва та 

надання БПД Ірина Дубровська забезпечила роботу пункту консультування у 

Сарненському районному відділі філії Державної установи “Центр пробації” в 

Рівненській області. В свою чергу, головний юрист Дубровицького бюро 

правової допомоги Лідія Литвин забезпечила роботу пункту консультування у  



Дубровицького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 

Рівненській, а також провела лекцію для осіб, які перебувають там на обліку, на 

тему: “ Права та обов'язки осіб при проведенні профілактичних щеплень”. 

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. Зокрема: 

- 15.07.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Аліна Харченко провела “правовий калейдоскоп” для дітей дошкільного 

віку, на тему: “Права та обов'язки кожної дитини» у КЗ “Центр дитячої та 

юнацької творчості” Сарненської міської ради”; 

 

 

 

 

 

 

- 17.08.2021 з нагоди Дня Незалежності України начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Ірина Дубровська провела для 

підростаючого покоління правопросвітницький захід у Сарненській бібліотеці 

для дітей, на якому діти дізналися про державні символи, основні права і свободи 

та про нелегкий шлях, яким Україна йшла до своєї Незалежності.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17.09.2021 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова взяла 

участь у науковому пікніку, який відбувся у Сарненському районному ліцеї 

“Лідер”, на якому вона проінформувала присутніх про права дітей, зокрема, про 

право на безоплатну правову допомогу і послуги адвоката від держави; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24.09.2021 головний юрист Рокитнівського бюро правової допомоги 

Руслана Стрілець на базі Рокитнівського ліцею провела виховну годину-тренінг 

для учнів 6 класу на тему "Булінг: профілактика, допомога"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30.09.2021 начальник Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук провела правовий урок "Як захистити дитину від кіднепінгу" для 

підростаючого покоління у КЗ  "Центр дитячої та юнацької творчості". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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 правові 

консультації на тему: “Порядок отримання матеріальної допомоги від 

закордонних дипломатичних установ України для захисту прав та інтересів 

громадян України за кордоном"  та "Дорожньо-транспортна пригода за 

кордоном за участю громадянина України: як діяти?" . 

Також фахівцями Сарненського МЦ відбувалася постійна популяризація 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

За липень - вересень 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-правові 

тематику. Зокрема:  

• 02.07.2021, 03.07.2021, 05.07.2021 - озвучені святкові радіопрограми з 

нагоди 6 річниці із дня заснування Сарненського МЦ з надання БВПД 

на тему: “Найцінніше за будь-які показники ”; 

• 12.08.2021, 13.08.2021, 16.08.2021 - озвучені цикл радіопрограми на 

тему: “Ви ще не знаєте про Земельну реформу? Тоді ми йдемо до вас! ”,  

а саме виступи на тему: “Загальні положення спадкування земельної 

ділянки ”; 

• 20.08.2021, 21.08.2021, 23.08.2021 - озвучені цикл радіопрограми на 

тему: “Ви ще не знаєте про Земельну реформу? Тоді ми йдемо до вас! ”,  

а саме виступи на тему: “Як реалізувати своє право на безоплатне 

отримання земельної ділянки ”; 

• 02.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021 - озвучені святкові радіопрограми з 

нагоди відзначення 5-тої річниці бюро правової допомоги 

Сарненського МЦ; 

• 17.09.2021, 18.09.2021, 20.09.2021 - озвучені цикл радіопрограми на 

тему: “Ви ще не знаєте про Земельну реформу? Тоді ми йдемо до вас! ”,  

а саме виступи на тему: “А Ваш сусід дотримується правил 

добросусідства? ”; 



• 29.09.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Як учасникам бойових 

дій  стягнути недоплачену щорічну грошову допомогу до 5 травня?”. 

 

За липень - вересень 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: 

• 01.07.2021  в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Чи 

можна вакцинувати від COVID-19 примусово? ”; 

• 08.07.2021  в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “У 

книгозбірні села Вири - куточок Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги ”; 

• 02.09.2021  в газеті “Новини Рокитнівщини” опубліковано статтю - 

“Ким пишається система БПД Рівненщини ”; 

• 16.09.2021  в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Рівненщина 

пишається своїми "супер-героїнями БПД" з Дубровицького бюро 

правової допомоги ”; 

• 17.09.2021  в газеті “Дубровицький вісник" опубліковано статтю - 

“Рівненщина пишається своїми "супер-героїнями БПД" з 

Дубровицького бюро правової допомоги ”; 

• 23.09.2021 в газеті “Володимирецький вісник" опубліковано 

статтю - “Інколи один в полі - ще той воїн, або ж про здобутки 

Володимирецького бюро правової допомоги ”; 

• 23.09.2021 в газеті «Надслучанський вісник» опубліковано статтю - 

“Щодня готові захистити права своїх клієнтів  ”. 

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 липні - вересені 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 (85), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості  (72). 

Протягом звітного періоду фахівцями Сарненського МЦ здійснювалося 

систематичне роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його 

використання для спрощення збору документів клієнтам місцевого центру. 

[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. Так, 17.07.2021 такий захід проведений із адвокатом Антоном 

Слободіним. На якому адвокат поділився та обмінявся досвідом із фахівцями 

Сарненського МЦ щодо його  успішних кейсів. 

 

 [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: “Передача 

у приватну власність земель лісогосподарського призначення”, 

“Дотримання норм при будівництві приватного будинку”.  

Також у цьому кварталі волонтери Сарненського МЦ з надання БВПД 

успішно продовжили свою діяльність. До прикладу, волонтер Руслана Третяк 

забезпечила проведення онлайн і офлайн заходів із інформування про систему 

безоплатної правової допомоги  серед педагогів району. За її сприянням 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко, до прикладу, 13.09.2021 провела лекцію на тему: “Шляхи 

попередження та запобігання шкільному цькуванню” для методистів 

дошкільних навчальних закладів Сарненської територіальної громади, а 

17.09.2021 на цю ж тему провела семінар із новопризначеними вчителями  

загальноосвітніх навчальних закладів Сарненської територіальної громади у 

Комунальному закладі “Центр дитячої та юнацької творчості” Сарненської 

міської ради. Також 22.09.2021 Аліна Харченко спільно із Русланою Третяк  

проведено семінар для бібліотекарів Сарненської територіальної громади на 

згадану тематику. До того ж, під час заходів Аліна Харченко  проінформувала 

про проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» (так зване «відновне правосуддя»), 

який реалізується на базі системи безоплатної правової допомоги за підтримки 

Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.  



В свою чергу,   волонтер системи безоплатної правової допомоги Юлія 

Мулявко продовжила інформувати  про те, як можна отримати безоплатну 

правову допомогу, а також  здійснювала постійне поширення інформаційних 

матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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, 02.09.2021 - 03.09.2021, 27.09.2021  головний юрист 

Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Стрілець взяла участь у 

тренінгу, організованому представниками Фонду ООН у галузі народонаселення 

Україні UNFPA на тему "Посилення ефективності взаємодії суб'єктів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі", 

який проходив у  базі Рокитнівської селищної ради. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Також фахівці Сарненського МЦ брали участь у ряді навчальних заходів, які 

проводилися онлайн на різноманітні правові тематики. До прикладу у: 

дистанційному курсі "Правові аспекти користування фінансовими 

послугами банківських та інших фінансових установ", вебінарі 

«Приватизація квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку”, 

дистанційному "Менеджмент волонтерської діяльності", вебінарі "Докази та 

доказування у справах про визнання права власності на спадкове майно",  

вебінарі "Порядок отримання житла учасниками АТО", вебінарі "Е-

лікарняний в Україні: як працюватиме в Україні?", вебінарі "Звільнення: 

порядок та судова практика",   вебінарі "Електронна трудова книжка: як це 

працює?", вебінарі "Втрата права користування житловим приміщенням", 

вебінарі “Особливості розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП 

України”, вебінарі «Визнання права власності на нерухоме майно за 

набувальною давністю»; онлайн-лекції "Порядок призначення пенсії: 

проблемні питання" та інших заходах.  


