
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у II КВАРТАЛІ 2020 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 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 II кварталі 2020 року фахівцями 

центру та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на виконання даного пріоритетного напряму. У зв’язку із 

введенням у нашій  державі карантинних  обмежень фахівці Сарненського МЦ 

з надання БВПД продовжили свою правопросвітницьку діяльність у 

дистанційному режимі. Зокрема, з метою інформування громадян про їхні 

права та способи їх захисту, в тому числі під час карантину, фахівцями 

Сарненського МЦ з надання БВПД забезпечено підготовку онлайн-

консультацій та правопросвітницьких заходів в режимі он-лайн на різноманітну 

правову тематику в межах тематичних тижнів БПД. 

 До прикладу, 16.04.2020 фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД провели 

трансляцію он-лайн вебінару на тему: «Трудові права працівників під час 

карантину», де його спікерами виступили: заступник директора центру Оксана 

Заєць, начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Ірина Дубровська 

та заступник начальника цього ж відділу Аліна Харченко, а також заступник 

начальника Володимирецького бюро правової допомоги Ірина Омельчук. 

 Зокрема, основними питаннями, які були висвітлені під час заходу були: як 

оформити лікарняний під час карантину, які лікарняні видаються, тим хто 

захворіє коронавірусом, які види відпусток має право працівник на час 

карантину, як працювати дистанційно з дому, але зберегти за собою заробітну 

плату та інші. До того ж, даний захід постійно анонсувався  на офіційній 

сторінці центру у мережі Фейсбук. 

 
 

 

 
 

 

              Посилання на  

https://www.facebook.com/rivne.legalaid/videos/3210597732317712/UzpfSTE0MTQ3MzUwNjU4NzA1ODo0NzIxOTU0ODY4NDgxOTA/
https://www.facebook.com/rivne.legalaid/videos/3210597732317712/UzpfSTE0MTQ3MzUwNjU4NzA1ODo0NzIxOTU0ODY4NDgxOTA/


 Фахівці Березнівського бюро правової допомоги забезпечила ряд відео-

консультацій на різноманітні актуальні правові тематики:  

 -  14.04.2020 головний спеціаліст Василь Тимощук підготував відео–ролик 

на тему: «Спалюєте сухе листя та траву? Готуйтесь до відповідальності!», в 

якому проінформував про те, яка відповідальність чекає на тих, хто спалює 

траву та сухе листя; 

 
 

 

Посилання на 

 - 22.04.2020  начальник бюро Юлія Пахальчук підготувавала відео–ролик на 

тему: «Порядок розірвання договору оренди земельної ділянки», в якому 

проінформувала про те, що таке договір оренди земельної ділянки, порядок і 

підстави його розірвання, які існують шляхи врегулювання земельного спору; 

 

 
 

 

            Посилання на  

 

 - 29.04.2020  Василь Тимощук зняв відео-консультацію на тему: «Коли 

сімейне життя не склалося: як розірвати шлюбу», у якому проінформував про 

https://www.facebook.com/rivne.legalaid/videos/3210597732317712/UzpfSTE0MTQ3MzUwNjU4NzA1ODo0NzIxOTU0ODY4NDgxOTA/
https://www.facebook.com/rivne.legalaid/videos/3210597732317712/UzpfSTE0MTQ3MzUwNjU4NzA1ODo0NzIxOTU0ODY4NDgxOTA/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/544638552900385/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/689039568528371/


те, які варіанти розірвання шлюбу, передбаченні чинним законодавством 

України, документи необхідні для розірвання шлюбу, а також про те,  коли за 

розірванням шлюбу потрібно обов'язково звертатися до суду; 

 
 

 

 Посилання на  
 

- 18.06.2020 Юлія Пахальчук підготувала  відео–ролик на тему: «Порядок 

розміщення біженців у пунктах тимчасового перебування», у якому вона 

проінформувала про те, який порядок розміщення біженців у пунктах 

тимчасового перебування, а також про те, де саме вони розміщені на території 

нашої держави; 

 
 

 

Посилання на 

В свою чергу, юристи Володимирецького бюро правової допомоги: 

 - 27.04.2020 головний спеціаліст бюро правової допомоги Лариса Оштук 

підготувала відео–ролик на тему: «Булінг: проблема, яка не вирішується сама 

собою», у якому проінформувала про поняття булінгу та учасників булінгової 

ситуації, його види та відповідальність за вчинення шкільного цькування. 

Також про те, як захиститися жертві у такій ситуації; 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/2684166265206100/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/597579387837983/


 
 

 

Посилання на 

 

 - 28.04.2020 заступник бюро правової допомоги Ірина Омельчук підготувала 

відео-консультацію на тему: «Як виправити помилку у своїх документах?». У 

даному відео вона надала покрокову інструкцію щодо того, що робити і куди 

звертатися для виправлення помилки у документах; 

 
 

 

Посилання на 

 

- 12.06.2020 Лариса Оштук підготувала  відео–ролик на тему: «Права та пільги 

донорів». Так, у відео вона розповіла про те, хто такий донор, які права та 

обов’язки вони мають, які пільги передбачені для них чинним законодавством, 

а які максимально допустимі норми здачі крові встановлюються для донорів; 

 

 
 

 

Посилання на 

 

- 22.05.2020 Ірина Омельчук  підготувала  відео-консультацію на тему: «Як 

https://www.facebook.com/rivne.legalaid/videos/181474756274972/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/3082176375179004/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/282568166454280/


зареєструвати торгову марку». Зокрема, вона розповіла про те, який порядок 

реєстрації торгової марки, хто може зареєструвати торгову марку та який пакет 

документів потрібно подати для цього. Також про те, чи будь-яке позначення 

можна зареєструвати як торгову марку та які  причини відмови у її реєстрації; 

 
 

 

Посилання на  

 Правники Дубровицького бюро правової допомоги також забезпечили  

підготовку  ряд  відео-консультацій: 

 - 15.04.2020 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги 

Наталія Райлян висвітлила тему: «Насильство в сім’ї: що загрожує кривднику 

та як себе захистити?». У даному відео вона проінформувала про поняття, види 

домашнього насильства, а також, яка відповідальність чекає на тих хто вчиняє 

такі дії, а головне – як захиститися жертві у такій ситуації; 

 
 

 

Посилання на 

- 27.04.2020 головний спеціаліст Дубровицького бюро правової допомоги 

Мирослава Ромаш підготувала відео-консультацію на тему: «Порядок 

припинення безстрокового трудового договору з вчителем пенсіонером», у 

якому розповіла про порядок укладення строкових трудових договорів із 

вчителями-пенсіонерами, строк на який вони укладаються, наслідки того, що 

вчитель-пенсіонер не перейде на строковий трудовий договір, а також про 

те, скільки разів може укладатися такий договір; 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/299656714363950/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/548695826027019/


  

Посилання на 

 - 30.04.2020  Наталія Райлян підготувала відео-консультацію на тему: 

«Трудові права та способи їх захисту», у ній проінформувала про те, як 

працівники можуть захистити свої права та куди звертатися за цим; 

  

Посилання на 

 - 15.05.2020 Мирослава Ромаш  підготувала  відео-консультацію на тему: 

«Права породіль під час пандемії короновірусу», у якій  проінформувала про те, 

які права мають майбутні мами під час пандемії короновірусу; чи правомірна 

заборона партнерських пологів під час карантину та при яких умовах вони 

можливі; 

  

Посилання на 

 - 26.06.2020 Мирослава Ромаш підготувала відео-консультацію на тему: 

«Яка відповідальність передбачена за зловживання наркотичними засобами?». 

У відео проінформувала про поняття  наркотичних засобів, відповідальність, 

яка передбачена за дії з ними, покарання, що можуть застосовуватися до особи, 

яка вчинила злочин, пов'язаний із наркотичними речовинами; 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/2521702647936009/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/227187288347298/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/663520227774974/


  

Посилання на 

 Тим часом, головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги 

Ігор Богданець: 

 - 21.04.2020 підготував відео-консультацію на тему: “Як громадянам 

України приватизувати земельну ділянку та у якому розмірі?”. Зокрема, у даній 

консультації фахівець бюро розповів як отримати земельну ділянку 

громадянину України із земель державної та комунальної власності, а також які 

розміри таких ділянок, передбачені чинним законодавством; 

  

Посилання на  

 - 23.04.2020 підготував відео-консультацію на тему: «Як змінити розмір 

аліментів?». У даній консультації він проінформував про те, хто і куди може 

звертатися за зміною розміру аліментів та за яких умов це можливо; 

  

Посилання на 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/580030682885870/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/233607194628955/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/675208226611944/


-28.05.2020 головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової допомоги Ігор 

Богданець підготувала  відео-консультацію на тему: «Що робити, коли зникла 

дитина». Зокрема, фахівець бюро проінформував про чіткий алгоритм дій для 

батьків  у тому  випадку, якщо зникла дитина. 

  

Посилання на 

 Також у цьому звітному періоді започатковано цикл відео у форматі STORY 

TELLING, тобто реальних живих історій із практики наших фахівців, які 

допомогли клієнтам відстояти права та відновити втрачену справедливість. Так, 

оскільки 05.05.2020 відзначався Міжнародний день боротьби за права осіб з 

інвалідністю, то директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова  

підготувала відео у форматі STORYTELLING. У ньому вона розповіла про те, 

як фахівцям центру вдалося відстояти права осіб із обмеженими можливостями.   

 
 

 

Посилання на 

- З нагоди Дня матері, 14.05.2020 директор центру Юлія Міхнова у 

своєму відео у форматі STORY TELLING  розповіла про те, як  можна стати 

матір'ю завдяки рішенню суду та як дитина, позбавивши батьківських прав 

свою біологічну матір, отримала шанс на щасливу сім'ю, а також про те, як 

складно часом буває стягнути аліменти з іноземців.  

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/268102794388084/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/541722699873212/


  

Посилання на 

 - 20.05.2020 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Анастасія Новацька  підготувала відео у форматі STORY TELLING на 

тему: «ЯК  законно отримати чуже майно?». У ньому вона розповіла про те, як 

клієнтка, яка 20 років жила у будинку без жодних документів на нього, проте, з 

допомогою наших фахівців стала його законною власницею. А також про те, як 

жінка отримати шанс оформити спадщину на землю по спливу тривалого 

терміну після смерті її брата. 

  

Посилання на 

- З нагоди відзначення Дня захисту дітей, 26.05.2020 заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко у відео  

у форматі STORY TELLING на тему: «Недитяча» історія дітей, що рано 

подорослішали» розповіла про те, як фахівці центру допомагають дітям, що 

фактично вже стали дорослими, захистити свої права на зниження шлюбного 

віку . 

  

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/532872210719280/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/628799844644422/


Посилання на 

- 05.06.2020 заступник директора центру Оксана Заєць у своєму відео у 

форматі STORY TELLING на тему: “Права дитини - понад усе! Happy end 

судових справ” розповіла,  як завдяки старанням нашого фахівця четверо дітей 

залишилися проживати із люблячим батьком та отримали право на батьківську 

любов та піклування, а також позитивну історію про те, як за допомогою 

системи безоплатної правової допомоги сім'я із малолітніми дітьми захистила 

своє право на житло. 

  

Посилання на 

 11.06.2020  головний спеціаліст відділу правопросвітництва і надання 

БПД  Юлія Олешкевич продовжила цикл згаданих відео. Зокрема, у своєму 

відео на тему «Майже «кайдашеві» історії» вона розповіла про те, як клієнти, 

які звернулися до нас за допомогою, успішно вирішили свої земельні правові 

проблеми 

  

Посилання на 

 -  19.06.2020 начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Ірина 

Дубровська продовжила цикл згаданих відео темою: «Нотаріус відмовився 

оформити спадщину? Не біда!». У ньому вона розповіла про те, як  клієнти 

Сарненського МЦ з надання БВПД змогли подолати проблеми та труднощі в 

оформленні спадщини. 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/2617475668531212/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/253682535854440/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/4006751146032671/


  

Посилання на 

 - 26.06.2020 головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Тетяна Трушина у своєму 

відео у форматі STORY TELLING  на тему: «Воїни АТО також потребують 

захисту» розповіла про те, як фахівці Сарненського МЦ  захищали права тих, хто 

захищає нас, а саме - про захист прав учасників АТО. 

  

Посилання на 

    В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ з 

надання БВПД звітного періоду продовжили інформувати підростаюче 

покоління про їх права.       

        До прикладу, 01.06.2020 з нагоди Міжнародного дня захисту дітей фахівці 

Сарненського МЦ підготували відео із маленькими правознавцями (дітьми 

працівників та друзів центру), які розповідають про свої права, які передбачені 

Конвенцією ООН з прав дитини, а також про те, хто така дитина та куди 

звертатися у разі порушення прав дитини.  

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/2726058647664314/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/1132210260484806/


  

  

Посилання на 

 

 Також спільно із партнерами БПД  СарниNews.City підготували нову цікаву 

розвагу для дітей і дорослих - захоплюючу тест-гру, яка допоможе розширити 

знання про права дітей. 

  

Посилання на 

 У квітні-червні 2020 року також проводилися правопросвітницькі он-лайн 

заходи з метою роз’яснення норм чинного трудового та іншого  законодавства на 

базі центрів зайнятості. До прикладу, 25.06.2020 головний спеціаліст 

Дубровицького бюро правової допомоги Наталія Райлян в Дубровицькій районній 

філії Рівненського обласного центру зайнятості провела онлайн-вебінар з 

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/2663821447213194/
https://sarnynews.city/read/test/83326/test-gra-dlya-ditej-i-ne-tilki-scho-vi-znaete-pro-ihni-prava?fbclid=IwAR0wnY3quml-R7FQnGWWHGQ0CyN201fpLjTb4BDy3ukvjVOw5oeHyxPWC7o


безробітними, які перебувають там на обліку. Метою проведення такого заходу 

було підвищити обізнаність молодих людей в контексті переваг легальної 

зайнятості та застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні в 

Україні та за її межами. Наталія Райлян наголосила учасникам вебінару на 

перевагах легальної праці, умовах укладання і підписання трудового договору при 

працевлаштуванні, розповіла про те, яку роботу слід шукати і не потрапити в 

тенета обману. Окреслила можливі ризики під час працевлаштування молоді за 

кордоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду здійснювалася організація та участь у 

спільних заходах за участі представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій. До прикладу, 26.08.2020 з нагоди Дня 

Конституції України директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова 

спільно із партнерами БПД  взяла участь у реалізації проєкту "Читаємо 

Конституцію". До якого також долучилися представники влади району, службовці, 

правоохоронці, депутати, громадські діячі та небайдужі мешканці району. 

 
 

 

Посилання на 

https://www.youtube.com/watch?v=t5gBTcXtIqA&t=8s&fbclid=IwAR0m9CWo-fZHG6TBDmRbc3cH-tq7SYfM1qrLgjyJBNPcou5Pf_Ye3cR9uME


 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  продовжили співпрацю із вказаними органами в дистанційному 

режимі. До прикладу, 30.04.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

та надання БПД Юлія Болкуневич, на прохання партнерів Сарненського МЦ – 

Сарненського районного відділу пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» в Рівненській області підготувала відео-ролик на тему: «Як 

започаткувати власний бізнес за сприянням центру зайнятості», у якому 

проінформувала про те, як започаткувати власний бізнес у період карантину за 

сприянням служби зайнятості. 

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

надання безоплатної правової допомоги під обліковим особам відділів пробації в 

телефоному режимі. 

  

Посилання на 

 З нагоди 5 річниці відкриття центрів БПД директор центру Юлія Міхнова 

підготувала ролик-привітання, у якому не тільки привітала  усіх колег із святом, але й 

коротенько підсумувала досягнення Сарненського МЦ за усі ці роки. Також, з нагоди 

свята фахівці центру підготували відео із відгуками вдячних клієнтів, які розповіли 

про те, як вони захистили свої права за допомогою Безоплатної правової допомоги. 

 
 

Посилання на Посилання на  

https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/743661139735508/
https://www.facebook.com/100010971139279/videos/1128603144182046/UzpfSTE0MTQ3MzUwNjU4NzA1ODo1MDQyOTU4MTY5NzE0OTA/
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/videos/3079166832190530/


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: 

“Використання земель та об'єктів водного фонду ”.  

Також фахівцями Сарненського МЦ відбувалася постійна популяризація 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

За квітень-червень 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.  До того ж, окрім відео у форматі 

STORY TELLING, започатковано цикл радіопередач у такому ж форматі, 

тобто реальних живих історій із практики наших фахівців, які допомогли своїм 

клієнтам відстояти права та відновити втрачену справедливість. Успішні 

історії на різні правові тематики озвучувалися на радіо «Полісся» у щотижневій 

авторській програмі «Правовий путівник». Зокрема:  

¶ 03.04.2020 виступ на тему: “Відповідальність за порушення правил 

карантину”; 

¶ 03.04.2020 виступ на тему: “Який порядок видачі документів, що 

засвідчують тимчасову непрацездатність при карантині та які умови 

надання лікарняних на цей період?”; 

¶ 04.04.2020 виступ на тему: “Які особливості лікарняного по догляду за 

дитиною під час карантину?”; 

¶ 06.04.2020 виступ на тему: “Чи мають батьки право перейти на особливий 

режим роботи в умовах карантину? Як можна отримати правові послуги у 

Сарненському МЦ під час карантину?”; 

¶ 06.04.2020 виступ на тему: “Порядок та умови надання відпустки без 

збереження заробітної плати”; 

¶ 10.04.2020 виступ на тему: “Чи передбачена відпустка на період карантину? 

А хто має право на отримання відпустки в обов'язковому порядку?”; 

¶ 11.04.2020 виступ на тему: “Які підстави для надання відпустки? На який 

термін надається відпустка?”; 

¶ 13.04.2020 виступ на тему: “Які альтернативні варіанти для працівника і 

роботодавця? Як можна отримати правові послуги у Сарненському МЦ під 



час карантину?; 

¶ 17.04.2020 виступ на тему: “Що таке режим надзвичайної ситуації та чим 

він відрізняється від режиму надзвичайного стану? Що передбачає введення 

надзвичайного стану або надзвичайної ситуації?; 

¶ 18.04.2020 виступ на тему: “Хто ухвалює рішення про запровадження 

режиму надзвичайного стану та режиму надзвичайної ситуації та які 

причини існують для цього?”; 

¶ 20.04.2020 виступ на тему: “Які права громадян обмежують ці режими? Як 

можна отримати правові послуги у Сарненському МЦ під час карантину?”; 

¶ 24.04.2020 виступ на тему: “Що таке земельний пай та якими способами 

можна його успадкувати? Які існують черги спадкування?”;  

¶ 25.04.2020 виступ на тему: “Який порядок оформлення земельного паю? 

Як отримати кадастровий номер та виготовити технічну документацію?” 

¶ 27.04.2020 виступ на тему: “Як відбувається спадкування паю, який 

знаходиться в оренді? Як можна отримати правові послуги у Сарненському 

МЦ під час карантину?”; 

¶ 01.05.2020 виступ на тему: “Що таке спільна часткова власність на 

земельну ділянку?”; 

¶ 02.05.2020 виступ на тему: “Підстави виникнення спільної часткової 

власності на земельну ділянку”; 

¶ 04.05.2020 виступ на тему: “Як відбувається володіння, користування та 

розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності?”; 

¶ 08.05.2020 , 09.05.2020, 11.05.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING -  реальних живих історій із практики наших фахівців 

Сарненського МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та 

відновити втрачену справедливість на тему: «Як нам вдалося захистити 

права людей з обмеженими можливостями?»; 

¶ 12.05.2020 виступ на тему: “Спадщина на земельний пай”; 

¶ 13.05.2020 виступ на тему: “Право спільно часткової власності на землю”; 

¶ 15.05.2020 , 16.05.2020, 18.05.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців 

Сарненського МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та 

відновити втрачену справедливість на тему: «Як рішення суду змінюють 

долі батьків та дітей»; 

¶ 18.05.2020 виступ на тему: “Порядок укладання договору оренди землі”; 

¶ 22.05.2020 , 23.05.2020, 25.05.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців 

Сарненського МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та 

відновити втрачену справедливість на тему: «Спадщина та набувальна 

власність: як стати повноправним володільцем чужого майна?» 

¶ 25.05.2020 виступ на тему: “Відповідальність за куріння в громадських та 

заборонених місцях”; 

¶ 29.05.2020 , 30.05.2020, 01.06.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців 

Сарненського МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та 

відновити втрачену справедливість на тему: “Недитяча" історія дітей, що 

рано подорослішали”; 

¶ 05.06.2020, 06.06.2020, 08.06.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 



TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців 

Сарненського МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та 

відновити втрачену справедливість на тему: «Відстояли права дітей”; 

¶ 12.06.2020, 13.06.2020, 15.06.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців Сарненського 

МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та відновити втрачену 

справедливість на тему: ««Майже “Кайдашева” сім'я або Як фахівці 

Сарненського МЦ допомогли клієнтам захистити своє право на землю”; 

¶ 19.06.2020, 20.06.2020, 22.06.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців Сарненського 

МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та відновити втрачену 

справедливість на тему: «Майже “Кайдашева” сім'я або Як фахівці 

Сарненського МЦ допомогли клієнтам захистити своє право на землю”; 

¶ 26.06.2020, 27.06.2020, 29.06.2020 - цикл радіопередач у форматі STORY 

TELLING - реальних живих історій із практики наших фахівців Сарненського 

МЦ, які допомогли своїм клієнтам відстояти права та відновити втрачену 

справедливість на тему: «Правовий захист тих, хто захищає нас”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До того ж, аудіозаписи виступів розміщувалися на офіційній сторінці 

Сарненського МЦ з надання БВПД у соціальній мережі Фейсбук. 



За квітень - червень 2019 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: 

¶ 16.04.2020в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Прописка 

(реєстрація) і виселення особи”; 

¶ 30.04.2020 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - 

“ Безоплатна правова допомога в умовах карантину”; 
 

¶ 21.05.2020 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Як поділити майно, 

нажите в громадянському шлюбі”; 
 

¶ 04. 06.2020 в газеті “Сарненські новини” опубліковано статтю - “Як 

оформити спадщину на земельну ділянку?”. 

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 під час карантину. 

У квітні - червні 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 

Фейсбуук. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про 

систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (39), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості  (16). 
  

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.   

Оскільки у звітному періоді оголошувався Конкурс по залученню адвокатів 

до системи БВПД, то фахівцями центру та бюро забезпечувалося проведення 

відповідної інформаційної компанії (інформування у ЗМІ, на веб-сайті РЦ, 

соц.мережі фейсбук, інформативні телефоні розмови із адвокатами тощо). 

Проводився  аналіз потреби в залученні нових адвокатів. 

Співпраця із адвокатами, які співпрацюють із Сарненським МЦ, протягом 

квітня-червня відбувалася переважно у телефонному режимі, за допомогою 

електронного та поштового зв'язку. 
 

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

реалізації своїх прав. 
 

 Взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення правової спроможності 

територіальних громад, у даному звітному періоді відбувалася дистанційно. 



Зокрема, надавалася методична допомога органам місцевого самоврядування (у 

телефонному режимі). До того ж, для них розроблено методичні рекомендації на 

тему: «Захист  прав на земельні ділянки та гарантії прав власності». 

 Також на виконання даного пріоритетного напряму у цьому кварталі  

продовжено реалізацію Програми надання безоплатної правової допомоги для 

жителів Вирівської сільської ради. Зокрема, фахівцями  центру розроблено 

інформаційні буклети на різноманітні правові тематики, які є актуальними для 

жителів даної сільської ради. 

 Протягом квітня-червня забезпечувалася підтримка в актуальному стані карти 

правових потреб населення. 

 

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

ефективною. 

 

На виконання данного напряму фахівці Сарненського МЦ та бюро правової 

допомоги брали участь у  онлайн – заходах (вебінарах, лекціях) на різноманітну 

правову тематику для підвищення свої кваліфікації, які проводилися системою 

безоплатної правової допомоги. 
 

Розділ II. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.03.2020 року по 30.06.2020 року Сарненським місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 820 звернень клієнтів, в т.ч. 732 

особам було надано безоплатну первинну правову допомогу, а 88 - написали 

письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

86 рішень про надання БВПД. Надано 52 доручень адвокатам та 35 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 

Відділ правопросвітництва 
та надання БПД 219 170 49 0 

Відділ Березнівське бюро 135 121 14 0 

Відділ Володимирецьке 
бюро 172 166 6 0 

Відділ Дубровицьке бюро 212 211 1 0 

Відділ Рокитнівське бюро 82 64 18 0 

Разом по МЦ 820 732 88 0 

 



 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративні правопорушення – 17 (2,07%), житлове право - 34 (4,15%), 

земельне право - 252 (30,77%), кримінальне право – 3 (0,36%), пенсійне право – 39 

(4,76%), податкове право - 3 (0,36%), сімейне право - 69 (8,42%), спадкове право - 

60 (7,33%), трудове право - 29 (3,55%), цивільне право – 24 (2,93%), з інших 

питань - 23 (2,82%), соціальне забезпечення – 47 (5,74%), адміністративне 

судочинство – 127 (15,5%), виконання судових рішень – 60 (7,33%), цивільний 

процес – 23 (2,81%), кримінальний процес – 9 (1,1%) 
 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

 

 
 

 

 

 

5,74%
7,33%

8,42%

3,55%

15,50%

30,77%

4,15%

7,33%

2,82%
4,76%

2,93%
2,81%

2,07%

0,36%

1,10%
0,36%

˿ͦͼ͊͜͡Έ͔ͤ ͔͔͊͋ͨ͘͘;͔ͤͤΎ όпт ͦͫͦ͋͊ύ˿͍͔ͨ͊͒ͦ͟ όсл ͙ͦͫͦ͋ύ

˿͔͚͔ͣͤ͜ όсф ͦͫ͋͜ύ ͍͔́ͪͯ͒ͦ όнф ͦͫ͋͜ύ

ˢ͙͍͔͒ͣͤͫͭͪ͊ͭͤ͜͜ όмнт ͦͫͦ͋͊ύ˭͔͔ͣ͡Έ͔ͤ όнрн ͦͫ͋͜ύ

ˬ͙͍͔ͭͦ͡ όоп ͦͫ͋͜ύ ˤ͙ͦͤ͊ͤͤ͟Ύ ͍͙ͫͯ͒ͦͻ ͪ͜΄͔ͤΈ όсл ͦͫ͋͜ύ

˱ͤ΄͜ ͙ͨͭ͊ͤͤΎ όно ͦͫ͋͜ύ ˽͔͚͔ͤͫͤ͜ όоф ͦͫ͋͜ύ

͙͍̇͜͡Έ͔ͤ нп όͦͫ͋͜ύ ͙͍̇͜͡Έ͙͚ͤ ͨͪͦͼ͔ͫ όно ͦͫ͋͜ύ

ˢ͙͍͒ͣͤͫͭͪ͊ͭͤ͜͜͜ ͍ͨͪ͊ͦͨͦͪͯ΄͔ͤͤΎ όмт ͦͫ͋͜ύ˴͙ͪͣͤ͊͜͡Έ͔ͤ όо ͦͫ͋͜ύ

˴͙ͪͣͤ͊͜͡Έ͙͚ͤ ͨͪͦͼ͔ͫ όф ͦͫ͋͜ύ˽͍͔ͦ͒͊ͭͦ͟ όоύ



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  рішень щодо 

надання БВПД було прийнято по дітям, що не належать до окремої категорії – 1 

(1,16%), ветеранам війни та УБД – 4 (4,65%), малозабезпеченим особам – 17 

(19,8%), особам з інвалідністю - 19 (19%), особам, засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі – 43 (50%), особи, які мають особливі заслуги перед 

батьківщиною - 1 (1,16%), особам, які постраждали від домашнього насильства – 

1 (1,16%) 
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Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 
 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було : 

¶ у зв'язку з карантинними обмеженнями виїзди мобільних пунктів не 

здійснювалися; 

¶ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації  та 

роз'яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 11 осіб; 

¶ 10 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу; 

¶ опрацьовано 45 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

¶ проведено 33 правопросвітницьких заходи; 

¶ розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 39 - 

у мережі Facebook, 9 - на офіційному веб-сайті Координаційного центру 

з надання правової допомоги та 16 - на офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, місцевого самоврядування, бібліотек та сторінках 

партнерів в соціальних мережах; 

¶ у зв'язку з карантинними обмеженнями доступ до електронних сервісів 

Мін'юсту клієнтам не надавався. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 

 

 
№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі, 

які 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу. 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ -  

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю. 

Кількість 

проведених 

право 

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

Мін'юсту 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
0 28/11 10 33 0 

2. 
Сарненський 

МЦ 
0 7/4 4 16 0 

3. 
Березнівське 

бюро 
0 5/0 2 4 0 

4. 
Володимирецьке 

бюро 
0 8/4 1 4 0 

5. 
Дубровицьке 

бюро 
0 6/3 2 6 0 

6. 
Рокитнівське 

бюро 
0 2/0 1 3 0 

 


