
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у I  КВАРТАЛІ 2020 року 

 

ЗМІСТ 

 

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 у територіальних громадах мають кращі можливості для  

реалізації своїх прав. 

 

 [1.4.]Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою,  

інноваційною, ефективною. 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

правової допомоги. 

 Для реалізації плану роботи Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у I кварталі 2020 року фахівцями 

центру та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів 

спрямованих на виконання даного пріоритетного напряму. 

 З метою підвищення правової обізнаності населення стосовно захисту 

їх прав та свобод, а також забезпечення рівного доступу до БПД правники 

Сарненського МЦ провели ряд  виїзних прийомів громадян у сільській 

місцевості. До прикладу, 23.01.2020 головний спеціаліст Рокитнівського бюро 

правової допомоги Ігор Богданець провів 

такий захід у Рокитнівській сільській 

раді, а заступник начальника 

Володимирецького бюро правової 

допомоги Ірина Омельчук у Біленській 

сільській раді., 24.02.2020 начальником 

Березнівського бюро правової допомоги 

Юлею Пахальчук виїзний прийом 

громадян проведено у Тишицькій 

сільській раді та 28.02.2020 головним 

спеціалістом цього ж бюро у 

Бистрицькій сільській раді. 

До того ж, 13.03.2020 головний 

спеціаліст Березнівського бюро правової 

допомоги  Василь Тимощук провів 

вищезазначений захід у Голубненській, а 

головний спеціаліст Рокитнівського 

бюро правової допомоги Ігор Богданець 

у  Карпилівській сільській радах. Цього 

ж дня  фахівці Сарненського МЦ 

провели виїзний прийом у 

Любиковицькій сільській раді. 

 

 

 Також у цьому звітному періоді фахівці Сарненського МЦ надавали 

адресну правову допомогу особам, позбавленим можливості самостійно або 

через представника звернутися по надання БПД. Так, 16.03.2020 таку 

правову допомогу надали фахівці Володимирецького бюро правової допомоги 

жителю м . Вараш. 

 Для інформування та консультування 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, 

фельшерсько - акушерських пунктах, відділеннях поштового зв’язку. 

 У звітному періоді забезпечено роботу дистанційних пунктів 

консультування в управліннях соціального захисту населення, 

територіальних центрах надання адміністративних послуг,  установах 

виконання покарань, органах пробації, бібліотеках, центрах зайнятості та 

на базі інших державних органів та установ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського 

МЦ з надання БВПД та його структурних підрозділів, протягом звітного 

періоду проводили заходи у навчальних закладах (ВНЗ, коледжах, ЗОШ, 

ДНЗ) для учнів, педагогів, батьків (лекції, семінари, правові уроки, тренінги, 

дискусійні клуби, правові ігри, вікторини та ін.). До прикладу: 

-  22.01.2020 заступник начальника Володимирецького бюро правової 

допомоги Ірина Омельчук провела інформаційно-роз'яснювальну лекцію 

для учнів старших класів Біленського НВК "ЗОШ - I-III ступенів-ДНЗ" на 

тему: "Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх"; 

- 23.01.2020 Іриною Омельчук проведено інформаційно-роз'яснювальну 

лекцію для учнів 10 класів Вараської ЗОШ - I-III ступенів № 2 на тему: 

"Законодавчі новації при вступі до вищих навчальних закладів"; 

 

 

 

 

 

  

 



- 13.02.2020 заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Аліною Харченко проведено лекцію для студентів Вищого 

професійного училища №22 на тему: « Порядок реалізації права на 

шлюб»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20.02.2020 заступник 

начальника Березнівського 

бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук також  провела 

лекцію на вищезгадану 

тематику для студентів III 

курсу Березнівського 

лісотехнічного коледжу 

НУВГП; 

 

- 24.02.2020 заступник начальника 

Березнівського бюро правової допомоги 

Юлією Пахальчук проведена лекція для для 

учнів 9-10 класів Тишицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на тему" Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх"; 

- 05.03.2020 головний спеціаліст 

Дубровицького бюро правової допомоги 

Мирослава Ромаш провела 

інтерактивну лекцію для учнів 

Дубровицької ЗОШ І-ІІІст №1 на 

тему "Гендерна дискрмінація та 

протидія домашньому насильству ". 



- 10.03.2020 заступник відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко провела лекції - тренінгу на тему: "Адміністративна і кримінальна 

відповідальність неповнолітніх" для учнів Чудельської спеціальної 

загальноосвітньої школа №1; 

Того ж дня, Аліна Харченко провела правопросвітницький захід: "Права та 

обов'язки дитини" для учнів Чудельської спеціальної загальноосвітньої школа 

№2; 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12.03.2020 головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги 

провів лекцію щодо протидії булінгу для студентів I та II курсу  ВП 

"Рокитнівський медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До того ж, під час усіх заходів у навчальних закладах проводилися 

правопросвітницькі заходи і для їх педагогічного складу на різноманітні 

актуальні правові тематики, зокрема щодо шляхів протидії домашнього 

насильства. 



         Протягом звітного періоду фахівці Сарненського МЦ проводили 

правопросвітницькі заходи для дітей із особливими потребами та їх 

батьків. Так, 27.02.2020 фахівці Сарненського МЦ продовжили участь у 

проекті «Сонячні промінчики», що проходить у Сарненській районній 

бібліотеці для дітей. 

 Так, фахівець центру Аліна Харченко проінформувала про права батьків і 

їх дітей із особливими потребами, які закріплені чинним законодавством. Адже 

вони, як ніхто потребують підтримки з боку нашої держави, так і кожного з нас. 

Також нагадала про те, які правові послуги можна отримати у Сарненському 

МЦ. 

 Цікавим і захоплюючим заняттям для самих діток стало оформлення 

розмальовок системи БПД, адже так вони мали можливість у доступній формі 

вивчити свої права. За чудові малюнки кожний із них отримав солодкий приз. 

До того ж, під час заходу фахівці Сарненського МЦ забезпечили 

функціонування дитячого куточка БПД, а правник центру Ірина Дубровська 

надавала безоплатні правові консультації для присутніх під час роботи 

дистанційного пункту консультування.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



У I кварталі 2020 року фахівці центру забезпечували проведення 

масштабних правопросвітницьких заходів. До прикладу, фахівці 

Сарненського МЦ виступили партнерами загальноміського екоквесту “Наше 

покоління”., який проходив із 02.03 по 04.03. 2020 . Таким чином, 

реалізовувався проект ГО "Молоді Агенти Змін" за підтримки Відділу преси, 

освіти та культури Посольства США в Україні.  

 Під час  заходу було проведено пізнавальні завдання, які  чекали на кожну 

команду на локації Сарненського МЦ - “Еколого-правовій галявині”. Але перед 

ними вони мали можливість 

прослухати міні-лекцію на тему: 

“Екологічні права та обов'язки 

громадян України» від фахівця 

центру Аліни Харченко. Далі 

представники команд  мали 

можливість розширити свої 

знання про різні види 

правопорушень, а точніше 

відгадати, яке саме зображено на 

картинці. Правопорушення 

зустрічалися із різних розділів 

Кримінального кодексу України 

та Кодексу про адміністративні правопорушення різного ступеня тяжкості такі, 

як наприклад: сомовільне спалювання листя, незакона порубка та перевезення 

лісу, забруднення атмосферного повітря, забруднення навколишнього 

середовища, порушення правил охорони вод та інші. А ще на “Еколого - 

правовій галявині”  учасники квесту мали відгадати  тварини та рослини, які 

занесені, а які ні, у Червону книгу України.  Представники команд швидко та 

легко їх подолали. 

 Захід проводився протягом 3 днів у різних місцях міста, аби привернути 

увагу до збереження чистоти довкілля, ведення здорового, активного способу 

життя та відпочинку, за участі молоді міста. А участь у ньому взяли понад 60 

учнів міських шкіл та училищ, котрим виповнилось 14 років. Під час квесту 

проводилися різноманітні міні-акції, майстер-класи, з танцю та батл, дискусії, 

дебати, естафету на велосипедах, перегляд тематичного фільму висадження 

дерев у міському парку «Залізничник» 

спрямовані на захист довкілля.  

 На завершення триденного 

дійства відбулося урочисте врученні 

сертифікатів, а директор центру Юлія 

Міхнова нагородила команди 

заохочувальними призами. Головна 

натхненниця  заходу — учениця 11 

класу ЗНЗ № 4  Аміна Мельник 

отримала від Юлії Міхнової ще й 

подяку за плідну співпрацю, 

партнерство, ініціативність, 



креативність, активну громадську позицію на захисті екологічних прав 

громадян. 

 У січні - березні 2020 року проведено ряд заходів (лекції, семінари, 

тематичні зустрічі, тренінги), з метою роз’яснення норм чинного 

трудового та іншого  законодавства на базі центрів зайнятості. До 

прикладу, 16.01.2020  заступник 

начальника Володимирецького бюро 

правової допомоги Ірина Омельчук 

забезпечила роботу дистанційного 

пункту консультування та семінар із 

загальних питань зайнятості для 

безробітних, де фахівець центру 

проінформувала присутніх про систему 

БПД, її функції, категорії осіб, що 

мають право на БВПД, а також новели 

законодавства 2020 року у 

Володимирецькій районній філії 

Рівненського обласного центру 

зайнятості. В свою чергу, 23.01.2020 головний спеціаліст цього ж бюро Лариса 

Оштук провела такі ж заходи у Вараській міській філії Рівненського обласного 

центру зайнятості. А головний спеціаліст Дубровицького бюро правової 

допомоги 26.02.2020 забезпечила функціонування дистанційної точки доступу 

до БПД та провела семінар для безробітних з метою роз’яснення норм чинного 

трудового законодавства, зокрема щодо переваги офіційного працевлаштування 

з укладанням трудових договорів та контрактів у Дубровицькій районній філії 

Рівненського обласного центру зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду здійснювалася організація та участь у 

спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших 

заходах) за участі представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій, в тому числі у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками стат , 

протидії торгівлі людьми, гендерної рівності, підготовки молоді до 

сімейного життя, формування відповідального батьківства. До прикладу, 

головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги взяла участь у 



круглому столі, який пройшов у Дубровицькому  районному центрі соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, на якому обговорено порядок сприяння 

реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми у 

Дубровицькому районі, а також є налагодження системної роботи з протидії 

торгівлі людьми та підтримки постраждалих. 

 Для 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  налагоджували  співпрацю із органами пробації, 

адміністраціями установ виконання покарань, проводили 

правопросвітницькі заходи та забезпечували роботу дистанційних пунктів 

консультування на їх базі. Зокрема,  

- 13.01.2020 фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД у Державній 

установі "Катеринівська виправна колонія (№46) забезпечили роботу 

дистанційного пункту консультування та провели семінар для працівників 

колонії щодо порядку звернень засуджених про надання БПД, а також 

розмежування компетенції місцевих та регіональних центрів; 

- 20.01.2020 заступник начальника Володимирецького бюро правової 

допомоги Ірина Омельчук забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування та семінар із працівниками установи  щодо подачі електронних 

декларацій у 2020 році у Державній установі "Полицька виправна колонія № 

76"; 

- 20.01.2020 головним спеціалістом Рокитнівського бюро правової 

допомоги Ігорем Богданцем забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування та семінар із працівниками щодо подачі електронних 

декларацій за 2019 рік у Рокитнівському районному секторі філії ДУ "Центр 

пробації""; 

- 23.01.2020 та 27.02.2020 заступником начальника Березнівського бюро 

правової допомоги Юлією Пахальчук забезпечено роботу дистанційних точок 

доступу до БПД. А 27.02.2020 ще семінар із працівниками установи  щодо 

подачі електронних декларацій за 2019 рік у Березнівському районному секторі  

філії ДУ "Центр пробації"; 

- 04.02.2020 та 03.03.2020 головним спеціалістом Рокитнівського бюро 

правової допомоги Ігорем Богданцем забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування та провів семінар із підобліковими особами, на якому 

роз’яснено право засуджених на безоплатну правову допомогу та порядок 

призначення адвоката у кримінальних справах у Рокитнівському районному 

секторі філії ДУ "Центр пробації" та семінар із з працівниками центру 

"Особливості декларування 2020"; 



- 05.02.2020 фахівці Сарненського МЦ спільно із фахівцями Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській області забезпечили роботу 

дистанційного пункту консультування  та провели семінар із засудженими 

щодо механізму захисту їхніх прав згідно ЗУ "Про безоплатну правову 

допомогу" у Державній установі "Катеринівська виправна колонія (46)".Також 

взяли участь у Дні відкритих дверей, на якому присутні ознайомилися із 

умовами утримання засуджених, поспілкувалися і виявили їхні найнагальніші 

правові потреби.;  

- 11.02.2020 фахівці Дубровицького бюро правової допомоги: Наталія 

Райлян і Мирослава Ромаш забезпечили роботу дистанційної точки доступу до 

БПД та провели семінар для підоблікових осіб в ході якого роз’яснено право 

засуджених на безоплатну правову допомогу та порядок призначення адвоката 

у кримінальних справах. Усі присутні отримали інформаційні матеріали з 

питань доступу до безоплатної правової допомоги в Україні у Зарічненському 

районному секторі філії ДУ "Центр пробації". А 03.03.2020 фахівці цього бюро 

забезпечили роботу дистанційного пункту консультування та  семінар з 

працівниками щодо особливостей декларування за 2019 рік у Дубровицькому 

районному секторі  філії ДУ "Центр пробації" ; 

- 03.03.2020 головний спеціаліст Володимирецького бюро правової 

допомоги Лариса Оштук забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування та семінар з працівниками центру "Особливості декларування 

2020", семінар для підоблікових осіб на тему "Гендерна дискримінація та 

протидія домашньому насильству" у Володимирецькому районному секторі  

філії ДУ "Центр пробації". 



 У звітному періоді фахівці Сарненського місцевого центру проводили 

вуличні інформування, флешмоби, марафони з метою інформування 

населення та поширення інформаційних роздаткових матеріалів. До 

прикладу, 11.01.2020 про те, як 

захистити свої права мали можливість 

гості і жителі міста Сарни нещодавно 

під час різдвяного фестивалю  “Коляда 

2020”. Адже команда Сарненського 

МЦ також долучилася до креативного 

заходу та активно інформувала 

громадян про те, як і де можна 

отримати безоплатну правову 

допомогу. Присутні дізналися, що 

право на безоплатну правову 

допомогу — це гарантована 

Конституцією України можливість 

отримати безоплатну первинну, а для 

певної категорії громадян  ще й 

вторинну правову допомогу . Найменші ж жителі 

міста отримали від юристів Сарненського МЦ 

Паспорти прав дитини та дізналися про те,  де 

закріплені їх права та як можна їх захистити. 

 20.01.2020 заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко взяла участь у засіданні 

любительського об’єднання «Надвечір’я» та 

проінформували присутніх про способи захисту їх 

прав, а також порядок отримання безоплатної 

правової допомоги. 

 Також, у передсвяткові дні жіночого свята 

команда Сарненського місцевого центру з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги поєднала приємне із 

корисним. З цієї нагоди, з 02.03 по 06.03. 2020 у центрі відбувся тематичний 

флешмоб. Кожна клієнтка, яка завітала до Сарненського МЦ, окрім 

кваліфікованої безоплатної правової допомоги, отримала ще й вітальну 

листівку та привітання із Міжнародним жіночим днем 8 березня. 

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». До того ж, у 

даному звітному періоді складено та завантажено  туди  консультації на тему: 

“ Землі, які використовуються для відпочинку населення ” .  

Також фахівцями Сарненського МЦ відбувалася постійна популяризація 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

Протягом I кварталу 2020 року під час проведення 

правопосвітницьких та комунікативних заходів, які були  реалізовані 

працівниками Сарненського МЦ з надання БВПД та бюро надання правової 

допомоги, відбувалося постійне розповсюдження інформаційних матеріалів 

на різноманітну правову тематику. 

За січень-лютий 2020 року працівниками Сарненського МЦ 

забезпечено підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД 

та діяльність місцевого центру. Зокрема, відбувалося постійне наповнення 

веб-сайту КЦ в частині розділів РЦ та МЦ , а також  сторінки  центру у 

соцмережі Facebook. 

Розміщувалася  інформація про роботу центрів у мережі Інтернет та 

друкованих засобах масової інформації. 

 У цього кварталі фахівці Сарненського місцевого центру з надання 

БВПД у щотижневій авторській програмі "Правовий путівник на Радіо 

«Полісся»  на хвилі 106.6 FM та на телерадіокомпанії "Березне" 

продовжили інформування громадян про права, свободи та способи їх 

захисту, озвучували шляхи вирішення найактуальніших правових проблем 

БПД. Зокрема:  

• 03.01.2020 виступ на тему: 

“Загальні положення 

рестрації  місця 

проживання  

новонародженої дитини ”; 

• 04.01.2020 виступ на тему: 

“Де реєструють місце 

проживання 

новонароджених  та які 

документи необхідні для 

цього? ”; 



• 06.01.2020 виступ на тему: “Яка відповідальність передбачена за 

порушення терміну, наданого для реєстрації місця проживання 

новонародженої дитини ”; 

• 09.01.2020 виступ на тему: “ Нанесення тілесних ушкоджень та 

відповідальність за вчинення злочину”; 

• 15.01.2020 виступ на тему: “Судовий збір - нові ставки 2020 року ”; 

• 17.01.2020 виступ на тему: “ Які підстави визнання особи 

недієздатною?”; 

•  18.01.2020 виступ на тему: «Як відбувається розгляд справи про 

визнання особи недієздатною в суді?»; 

• 20.01.2020 виступ на тему: “ З якого моменту особа вважається 

недієздатною, чи можливо поновити цивільну дієздатність фізичної 

особи, яка була визнана недієздатною та які правові наслідки 

визнання фізичної особи недієздатною? ”; 

• 21.01.2020 виступ на тему: “Правила розподілу майна подружжя»; 

• 24.01.2020 виступ на тему: 

“Що таке обтяження? Яка 

процедура зняття заборони ?»; 

• 25.01.2020 виступ на тему: “Як 

відбувається зняття заборони 

з нерухомого майна, 

реалізованого органами 

Державної виконавчої 

служби в процедурі 

виконавчого провадження 

через торги?» 

• 27.01.2020 виступ на тему: 

“Який порядок оскарження рішень судів? Як відбувається реєстрація 

припинення обтяження (іпотеки) в Державному реєстрі речових прав 

та надсилання повідомлень про зняття заборони та припинення 

обтяження в Державному реєстрі речових прав?»; 

• 30.01.2020 виступ на тему: “Земля в спадок та як правильно оформити 

право власності на пай»; 

• 31.01.2020 виступ на тему: “Як відбувається зняття з реєстрації в 

добровільному порядку?»; 

• 01.02.2020 виступ на тему: “Коли особі може бути відмовлено у знятті з 

реєстрації за місцем проживання?» 

• 03.02.2020 виступ на тему:“Який порядок оскарження рішень судів у 

справах зняття з реєстрації?”; 

• 14.02.2020 виступ на тему: “Куди звернутися для державної реєстрації 

шлюбу?”; 

• 15.02.2020 виступ на тему: “Яка вартість реєстрації шлюбу та які 

документи, необхідні для цього?”; 

• 17.02.2020 виступ на тему: “Які терміни державної реєстрації шлюбу 

та місце державної реєстрації шлюбу?”; 

• 21.02.2020 виступ на тему: « Хто може отримати допомогу по 



безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності»: 

• 22.02.2020 виступ на тему: «Які умови призначення допомоги по 

безробіттю одноразово для організації безробітним підприємницької 

діяльності та які документи необхідні для цього»; 

• 24.02.2020 виступ на тему:“Як обчислюється розмір допомоги по 

безробіттю та який строк її виплати?”; 

• 24.02.2020 виступ на тему: 

«Порядок реалізації права на 

шлюб»; 

• 27.02.2020 виступ на тему: 

«Особливості декларування 

2020»;. 

• 02.03.2020 виступ на тему: 

«Який порядок оформлення 

права власності на земельну 

ділянку, отриману власником 

земельної частки (паю)? Як 

відбувається визнання права власності на земельну ділянку (пай) в 

судовому порядку?»; 

• 03.03.2020 виступ на тему:«Основні засади для запобігання і протидії 

гендерному та домашньому насильству»; 

• 06.03.2020 виступ на тему: «Які гарантії, передбачені для жінок 

чинним трудовим законодавством?»; 

• 07.03.2020 виступ на тему: «Які категорії жінок мають право на 

призначення дострокової пенсії за віком»; 

• 09.03.2020 виступ на тему: «Правові послуги, які можна отримати у 

Сарненському МЦ»; 

• 13.03.2020 виступ на тему: «Що таке земельний податок та плата за 

землю, об'єкти оподаткування та хто є його платниками?»; 

• 14.03.2020 виступ на тему: «Яка база оподаткування земельного 

податку? А які земельні ділянки взагалі не підлягають 

оподаткуванню?»; 

• 16.03.2020 виступ на тему: «Які існують пільги  щодо сплати 

земельного податку для  фізичних і юридичних осіб?Який 

податковий період для земельного податку та які строки сплати 

податку?»; 

• 20.03.2020 виступ на тему: «Куди потрібно звернутися, щоб 

зареєструвати своє право власності на земельну ділянку?»; 

• 21.03.2020 виступ на тему: «Які документи, що підтверджують право 

власності на землю?»; 

• 23.03.2020 виступ на тему: «Який пакет документів потрібно подати на 

реєстрацію земельної ділянки». 

Під час усіх виступів на радіо фахівці Сарненського МЦ інформували 

про місцезнаходження точок доступу до БПД. 



У січні - березні цього року забезпечено публікацію статей про 

позитивний досвід роботи адвокатів, які співпрацюють із Сарненським МЦ 

з надання БВПД та фахівців центру офіційному сайті Координаційного 

центру з  надання правової допомоги та на офіційній сторінці центру у 

мережі Фейсбук. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про 

систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (30), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості (18). 

У січні-березні поточного року, працівниками Сарненського МЦ з 

надання БВПД забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України. Зокрема, за вказаний період  59 особи  отримали доступ до 

таких сервісів. 

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.   

 

Також, у даному звітному періоді проводилися регулярні робочі зустрічі 

та семінари з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обміну 

досвідом та обговорення проблемних питань співпраці. Також укладалися 

контракти на 2020 рік.  До прикладу, один із таких заходів був проведений 

13.02.2020 із адвокатом Федором Яскевичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх  

прав. 

 Для активної взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення 

правової спроможності територіальних громад, та в рамках виїзних 

прийомів громадян і не тільки, 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, проводились консультаційні заходи щодо 

підтримки ініціатив, що посилюють правові можливості громади. До того ж, 



фахівці центру та бюро правової допомоги брали участь у  семінарах та нарадах 

для сільських, селищних голів. Зокрема, теми на які проводилися заходи для 

ОМС стосувалися порядку подачі електронних декларацій у 2020 році, шляхів 

протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, земельних питань. А на 

тему «Електронне декларування 2020» у цьому кварталі були розроблені 

методичні рекомендації для ОМС. 

 Також на виконання даного пріоритетного напряму у цьому кварталі  була 

розроблена і прийнята Програма надання безоплатної правової допомоги для 

жителів Вирівської сільської ради. Фахівці Сарненського МЦ приступили до 

активної її реалізації. 

 Протягом I кварталу 2020 року проводилося інформування про 

можливості отримання БПД у закладах освіти та медицини для того, щоб 

правова допомога була більш доступна для жителів відділених населених 

пунктів. 
 

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

ефективною. 

На виконання даного напряму фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги брали участь у навчаннях, які проводилися безпосередньо у центрі , а 

також Регіональним  центром з надання БВПД у Рівненській області. До 

прикладу, 13.02.21020 фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД взяли участь 

у навчальному семінарі на тему: «Підстави та порядок надання земельних 

ділянок у власність громадян. Державна реєстрація земельних ділянок». В свою 

чергу, директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова 06.03.2020 провела навчання 

на тему: «Особливості спадкування земельних ділянок в судовому порядку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року Сарненським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2859 звернень 

клієнтів, в т.ч. 2576 особам було надано безоплатну первинну правову 

допомогу, а 283 - написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 284 рішення про надання БВПД (з них 1 рішення про надання БВПД 



прийнято за заявою клієнта, яка була подана в кінці 2019 року). Надано 48 

доручень адвокатам  та 246 наказів - штатним працівникам (представництво в 

суді або оформлення процесуальних документів).  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№

  

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консульта-

цій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 
1739 1603 136 0 

2 Березнівське бюро 247 220 27 0 

3 
Володимирецьке 

бюро 
303 263 40 0 

4 Дубровицьке бюро 293 274 19 0 

5 Рокитнівське бюро 277 216 61 0 
 Разом по МЦ 2859 2576 283 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративні правопорушення – 11 (0,38%), житлове право - 17 (0,6%), 

земельне право - 96 (3,37%), кримінальне право – 5 (0,17), пенсійне право – 450 

(15,74%), податкове право - 0 (0%), сімейне право - 97 (3,4%), спадкове право - 

123 (4,3%), трудове право - 27 (0,94%), цивільне право – 50 (1,75%), з інших 

питань - 38 (1,33%), соціальне забезпечення – 1491 (52,15%), адміністративне 

судочинство – 151 (5,28%), виконання судових рішень – 218 (7,62%), цивільний 

процес – 69 (2,41%), кримінальний процес – 16 (0,56%) 
 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

52,15%

4,30%
3,40%

0,94%

5,28%3,37%
0,60%
7,62%

1,33%

15,74%

1,75%

2,41% 0,38%
0,17%

0,56%

Соціальне забезпечення (1491 особа)
Спадкове (123 особи)
Сімейне (97 осіб)
Трудове (27 осіб)
Адміністративне (151 особа)
Земельне (96 осіб)
Житлове (17 осіб)
Виконання судових рішень (218 осіб)
Інші питання (38 осіб)
Пенсійне (450 осіб)
Цивільне 50 (осіб)
Цивільний процес (69 осіб)



Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
 

 
           РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ 

МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше  

рішень щодо надання БВПД було прийнято по дітям, що не належать до 

окремої категорії – 2 (0,71%), ветеранам війни та УБД – 15 (5,32%), 

малозабезпеченим особам – 133 (47,16%), особам з інвалідністю - 108 (38,3%), 

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі –22 (7,8%), особи, 

які мають особливі заслуги перед батьківщиною - 2 (0,71%).   
 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було : 

• здійснено 16 виїздів мобільних пунктів; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час виїздів мобільних  та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 131 особу, в тому числі 58 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних  

консультаційних пунктів та 73 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД ; 

• 11 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

• опрацьовано 53 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

• проведено 118 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 33 інформаційних матеріали з питань надання БВПД, 30 

у мережі Facebook, 10 на офіційному веб-сайті Координаційного центру з 

надання правової допомоги та 18 на офіційних веб-сайтах органів державної 

влади, місцевого самоврядування, бібліотек та сторінках партнерів в соціальних 

мережах; 

• 59 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 
 

№ 

з/

п 

Наймен

ування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

, які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу. 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджен

о 

співпрацю. 

Кількість 

проведених 

право 

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
16/58 28/73 11 118 59 

2. 
Сарненський 

МЦ 
3/9 7/23 3 34 12 

3. 
Березнівське 

бюро 
4/19 5/7 2 22 11 

4. 
Володимирецьк

е бюро 
4/13 8/27 2 28 12 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
2/4 6/8 2 11 13 

6. 
Рокитнівське 

бюро 
3/13 2/8 2 23 11 

 


