
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у I  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. 
 

З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у I 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, 

12.01.2022 помічник юриста Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Лозян 

провела земельне консультування у Рокитнівській селищній ради (с. Масевичі) та 

21.01.2022 у Рокитнівській селищній раді (с.Томашгород). В свою чергу, 20.01.2022 

головний юрист Сарненського бюро правової допомоги  Юлія Болкуневич провела такий 

захід у Немовицькій сільській раді. Того ж дня  завідувач Володимирецького бюро 

правової допомоги Лариса Оштук забезпечила роботу консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги у Антонівській сільській раді. Також 27.01.2022 

завідувач Березнівського бюро правової допомоги Юлія Пахальчук провела виїзне 

консультування  у старостинському округзі № 1 (с. Кам’янка) Березнівської міської ради. 

До того ж, 16.02.2022 головний юрист Дубровицького бюро правової допомоги Лідія 

Литвин провела  згаданий вище прийом  у Зарічненський селищній раді.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 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.  

 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. 

Окрім виїзних прийомів громадян, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги відповідно до затвердженого графіку на I 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 забезпечувати  роботу консультаційних пунктів 

доступу до БПД у місцях компактного проживання та частого перебування внутрішньо 

переміщених осіб.  Консультування таких осіб – один із важливих напрямків  роботи із 

внутрішньо  переміщеними особами. На даний момент створено 9 пункти консультування. 

Які створені у місцях  проживання ВПО. Робота у  цьому напрямку продовжується. 

 До прикладу,  за березень 2022 року фахівцями Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги було надано  17 безоплатних правових консультацій внутрішньо переміщеним 



 

особам.  Найчастішими питаннями, з якими вони зверталися є: призначення допомоги 

внутрішньо переміщеним  особам на проживання та допомоги тим, хто через бойові дії 

тимчасово втратив роботу, порядок оформлення відпустки під час воєнного стану, 

порядок оформлення простою та дистанційної роботи,  порядок звільнення працівника у 

разі неможливості його прибуття на роботу під час воєнного стану, порядок  подачі 

заявки на відшкодування втраченого майна,  порядок отримання пенсії внутрішньо 

переміщеної особи за тимчасовим місцем проживання, порядок перетину кордону дітьми 

та чоловіками, підстави звільнення від мобілізації або відстрочка від мобілізації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом роботу із внутрішньо переміщеними особами розпочато із розміщення 

інформаційних матеріалів  у місцях, де вони проживають  чи часто бувають. До яких 

належать: гуртожитки навчальних закладів,  готелі, органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, оздоровчі комплекси та інші. Розміщення інформаційних 

матеріалів дасть змогу проінформувати  якомога більшу кількість людей про те, де можна 

отримати безоплатну правову допомогу. Так, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги розмістили таку інформацію у 26 установах та державних органах.   

 До того ж, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги  розпочали проведення 

перших інформаційно–роз’яснювальних  та правопросвітницьких заходів для внутрішньо 

переміщених.  Зокрема, 31.03.2022 головний фахівець із зв’язків з громадськістю та 

пресою Аліна Харченко провела  інформаційно - роз’яснювальний захід для внутрішньо 

переміщених осіб  у готелі «Случ» м. Сарни  на тему: «Порядок надання безоплатної 

правової допомоги» . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з надання 

БВПД під час звітного періоду продовжили проведення правопросвітницьких заходів з 

дітьми та молоддю, спрямоване на формування розуміння правової держави, 

обізнаності про права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД.   

 До  прикладу, 20.01.2022,  щоб проінформувати майбутніх випускників про переваги тої 

чи іншої юридичної професії та не тільки, директор Сарненського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Міхнова провела “Школу 

юридичних професій” для випускників Сарненського районного ліцею. Захід пройшов за 

підтримки партнерів - Київського університету права Національної академії наук України 

та на виконання Меморандуму про співпрацю між згаданим вищим навчальним закладом 

та Регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області. Працівники цього 

закладу долучилися до заходу, щоб допомогти ліцеїстам зробити свій важливий вибір 

професії в майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В свою чергу, 16.02.2022 завідувач Сарненського бюро правової допомоги Анастасія 

Новацька спільно із спільно із практиканткою (студенткою III курсу Київського 

національного торговельно-економічного університету) Діаною Панасюк провели цікавий 

та неординарний захід - “Правовий калейдоскоп” для учнів 9 класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окрім правопросвітницьких заходів для учнів, працівники  Сарненського МЦ 

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

освітньому середовищі. До прикладу, 20.01.2022 головний юрист Сарненського бюро 

правової допомоги Юлія Болкуневич провела семінар для вчителів Немовицького ліцею 

на тему: «Пололання шкільного цькування у освітньому середовищі».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

04.02.2022 помічник юриста Рокитнівського бюро правої допомоги Руслана Лозян 

провела семінар для фахівців мобільної бригади та підоблікових осіб КУ "Центр надання 

соціальних послуг" Рокитнівської селищної ради на тему "Порядок надання соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Юлія Мулявко 

активно поширювали  актуальні інформаційні матеріали із офіційної сторінки 

Сарненського МЦ у мережі Фейсбук у різні групи із високим охопленням громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допомоги.  

За січень-березень 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 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. Ще 

одним важливим напрямом інформування під час авторської програми фахівців 

Сарненського МЦ було озвучення останніх змін у законодавстві під час воєнного 

стану, які були над актуальними для радіослухачів! Зокрема:  

 21.01.2022, 22.01.2022, 24.10.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Переважне право 

орендаря на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 

 28.01.2022, 29.01.2022, 31.01.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Укладення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 

 04.02.2022, 05.02.2022, 07.02.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Ребрендинг 

“Козла” або як змінити прізвище, ім'я чи по батькові?»; 

 11.02.2022, 12.02.2022, 14.02.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Потерпілий від 

злочину домігся стягнення 20 тисяч гривень!»; 

 07.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу 

в Україні»; 

 08.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям»; 

 09.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Спадкування земельної ділянки»; 



 

 11.03.2022, 12.03.2022, 14.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Новели у 

законодавстві в умовах воєнного стану»; 

 18.03.2022, 19.03.2022, 21.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Яка 

відповідальність перед законом злочинців під час воєнного стану?"»; 

 25.03.2022, 26.03.2022, 28.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Що потрібно 

знати українцям, що вимушені залишати свої домівки задля того, щоб  врятувати 

власне життя та життя своїх рідних?"»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

За січень - березень 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: 

 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Уряд спростив 

Перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх 

супроводжуючих»;  

 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Як зафіксувати 

пошкодження майна внаслідок війни росії проти України»;  

 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Про безпеку 

жінок і дівчат за кордоном»;  

 24.03.2022 в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Вакцинацію 

зупинено»;  

 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Воєнний стан: 

соціальна допомога буде виплачуватися»;  

 24.03.2022 в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - «Відповідальність за 

мародерство та інші злочини, скоєні під час воєнного стану»;  

 24.03.2022 в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - «До уваги жителів 

району!»;  

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 січні-березні 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 2 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 9 

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

інфографіка на тему: «Відмовляєте покупцям в оплаті карткою?», яка набрала 54 

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 (103), а також на офіційних сайтах органів 

виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних 

центрів зайнятості  (472). 



 

   

          [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.  Зокрема, 21.01.2022  адвокати, що співпрацюють із Сарненським МЦ, 

взяли участь у засіданні круглого столу під головуванням директора центру Юлія 

Міхнова. Захід пройшов у поєднанні офлайн та онлайн форматів, щоб якомога більше 

адвокатів мало можливість долучитися до нього. Під час круглого столу  обговорено ряд і 

інших важливих питань, які виникають під час співпраці адвокатів та мали можливість 

продовжити співпрацю на 2022 рік, підписавши контракти. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  «Соціальна послуга догляду вдома», «Особливості праці 

неповнолітніх», пройшли дистанційні курси  із житлового та трудового, земельного права. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010971139279&__cft__%5b0%5d=AZWHD_BV-U-jeWom-Ryuhg_aHbzYRU6tjOSzHj9sXkTkZ8QvGshEHp2a6EiSr6WzXSHYiQ6A6MPgJcKid3LGG7c4_NPVZqIjjZDxfaAEh1ZmYXlCekjlNgRln5Ee4VYGDI_hVG_C4ugsZCKp6k4gJzMF&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010971139279&__cft__%5b0%5d=AZWHD_BV-U-jeWom-Ryuhg_aHbzYRU6tjOSzHj9sXkTkZ8QvGshEHp2a6EiSr6WzXSHYiQ6A6MPgJcKid3LGG7c4_NPVZqIjjZDxfaAEh1ZmYXlCekjlNgRln5Ee4VYGDI_hVG_C4ugsZCKp6k4gJzMF&__tn__=-%5dK-R


 

[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 містах 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, 10.02.2022 завідувач 

Володимирецького бюро правової допомоги Лариса Оштук  провела онлайн захід для 

засуджених Державної установи «Полицька виправна колонія (76)» на тему: «Поняття 

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та підстави 

застосування" 

 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, 

04.01.2022 помічник юриста Рокитнівського бюро правової допомоги Руслана Лозян 

провела семінар для підоблікових Сарненського районного сектору № 2 філії ДУ "Центр 

пробації" в Рівненській області на тему: "Відповідальність за вчинення домашнього 

насильства". В свою чергу, головний юрист Дубровицького бюро правової допомоги 

Лідія Литвин провела семінар для осіб, які перебувають на обліку у  Сарненському 

районному секторі № 1 філії державної установи "Центр пробації" у Рівненській області 

на тему: "Поняття та види домашнього насильства, 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 30 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 – 180 осіб; 

 11 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

 опрацьовано  18 актів  надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 63  правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 103 -у мережі 

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

допомоги, 472 - на офіційних веб - сайтах органів державної влади, місцевого 

самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в соціальних мережах; 

 68  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 

електрон

них 

сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
30/180 11           63 68 

2. 
Сарненський 

МЦ 
2/8 2 12 0 

3. 
Сарненське  

бюро 
2/17 2 12 15 

4. 
Березнівське 

бюро 
5/26 2 12 14 

5. 
Володимирецьке 

бюро 
7/38 2 12 15 

6. 
Дубровицьке 

бюро 
6/42 2 4 15 



 

7. 
Рокитнівське 

бюро 
8/49 1 11 9 

 


	З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у I кварталі 2022 року фахівцями центру та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, спрямованих на виконання даної ...
	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 н...
	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 консультаці...
	Окрім виїзних прийомів громадян, фахівці Сарненського МЦ та бюро правової допомоги відповідно до затвердженого графіку на I квартал 2022 року забезпечували роботу консультаційних пунктів доступу до БПД на базі різних державних органів та установ: орга...
	Загалом роботу із внутрішньо переміщеними особами розпочато із розміщення інформаційних матеріалів  у місцях, де вони проживають  чи часто бувають. До яких належать: гуртожитки навчальних закладів,  готелі, органи державної влади, органи місцевого сам...
	В свою чергу, 16.02.2022 завідувач Сарненського бюро правової допомоги Анастасія Новацька спільно із спільно із практиканткою (студенткою III курсу Київського національного торговельно-економічного університету) Діаною Панасюк провели цікавий та неорд...
	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 консультац...
	За січень-березень 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 тако...
	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 с...
	 21.01.2022, 22.01.2022, 24.10.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
	 28.01.2022, 29.01.2022, 31.01.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
	 04.02.2022, 05.02.2022, 07.02.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Ребрендинг “Козла” або як змінити прізвище, ім'я чи по батькові?»;
	 11.02.2022, 12.02.2022, 14.02.2022 – озвучено радіопрограми на тему: «Потерпілий від злочину домігся стягнення 20 тисяч гривень!»;
	 07.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні»;
	 08.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям»;
	 09.02.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Спадкування земельної ділянки»;
	 11.03.2022, 12.03.2022, 14.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Новели у законодавстві в умовах воєнного стану»;
	 18.03.2022, 19.03.2022, 21.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Яка відповідальність перед законом злочинців під час воєнного стану?"»;
	 25.03.2022, 26.03.2022, 28.03.2022 - озвучено радіопрограми на тему: «Що потрібно знати українцям, що вимушені залишати свої домівки задля того, щоб  врятувати власне життя та життя своїх рідних?"»;
	За січень - березень 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:
	 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Уряд спростив Перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і їхніх супроводжуючих»;
	 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Як зафіксувати пошкодження майна внаслідок війни росії проти України»;
	 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Про безпеку жінок і дівчат за кордоном»;
	 24.03.2022 в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Вакцинацію зупинено»;
	 24.03.2022  в газеті «Новини Рокитнівщини» опубліковано статтю - «Воєнний стан: соціальна допомога буде виплачуватися»;
	 24.03.2022 в газеті «Дубровицький вісник» опубліковано статтю - «Відповідальність за мародерство та інші злочини, скоєні під час воєнного стану»;
	 24.03.2022 в газеті «Сарненські новини» опубліковано статтю - «До уваги жителів району!»;
	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 січні-березні 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 офіційні...
	До того ж, у звітному періоді забезпечено підготовку та оприлюднення правових консультацій на різноманітні правові тематики. За звітний період підготовлено та розміщено 2 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 9 таких інфо...
	Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (103), а також на офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, районних це...
	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 постій...
	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 без...
	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 містах несвободи, визначених у ст.13 Закону України "...
	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 потребую...
	Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги (за винятком даних, які містяться в КІАС) за звітний період було :
	 Здійснено 30 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 – 180 осіб;
	 11 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу;
	 опрацьовано  18 актів  надання БВПД, що були подані адвокатами;
	 проведено 63  правопросвітницьких заходи;
	 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 103 -у мережі Facebook та на офіційному веб - сайті Координаційного центру з надання правової допомоги, 472 - на офіційних веб - сайтах органів державної влади, місцевого самоврядува...
	 68  клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту.
	Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро.

