
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

САРНЕНСЬКИМ МЦ З НАДАННЯ БВПД 

у II КВАРТАЛІ 2021 року 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

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

правової допомоги. 

 

[2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

 

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

 

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

ефективною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

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

правової допомоги. 
 

З метою виконання плану роботи Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у II кварталі 2021 року фахівцями 

центру та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на виконання даного пріоритетного напряму. 

У зв’язку із продовженням у нашій  державі карантинних  обмежень фахівці 

Сарненського МЦ з надання БВПД  здійснювали свою правопросвітницьку 

діяльність як у звичайному,  так і в дистанційному режимі. 

Протягом звітного періоду відбувалася активна реалізація “Програми 

“Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”. 

Зокрема, забезпечувалася робота мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян) із земельних та інших правових питань. Такі 

виїзні прийоми фахівці центру та бюро проводили у всіх районах, які належать 

до юрисдикції Сарненського МЦ. До прикладу, 13.05.2021  головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та надання БПД Сарненського МЦ Юлія Болкуневич  

провела виїзний прийом громадян у селі Чудель, а 20.05.2021 начальник 

Березнівського бюро правової допомоги Юлією Пахальчук - у селі Велике Поле 

старостинського округу №1 с. Кам'янка Березнівської міської ради. В свою чергу, 

начальник Володимирецького бюро правової допомоги Лариса Оштук провела 

виїзний прийом громадян 22.06.2021 у Володимирецькій селищній раді (село 

Хиночі). Начальник Рокитнівського бюро правової допомоги Ігор Богданець  

провів такий захід у селі Кисоричі 16.06.2021, а 23.06.2021 заступник начальника 

Дубровицького бюро правової допомоги Юлія - Швець у  Зарічненській 

селищній раді. 

Загалом за звітний період здійснено 25 таких виїзних прийомів, з яких 20 - 

на виконання “Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для інформування  та консультування щодо земельних питань якомога 

більшого кола осіб під час виїздів у віддалені куточки нашого краю, які 

здійснювали правники Сарненського та бюро правової допомоги, 

правопросвітницька робота проводилися не тільки на базі сільських та 

селищних рад, а й у сільських загальноосвітніх навчальних закладах, будинках 

культури, бібліотеках, фельшерсько - акушерських пунктах, відділеннях 

поштового зв’язку. Також забезпечувалося консультування громадян на базі 

цих установ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Для активної взаємодії із органами ОМС, спрямованої на посилення 

правової спроможності територіальних громад, та в рамка виїзних прийомів 

громадян, правники Сарненського МЦ та бюро правової допомоги проводили 

робочі зустрічі та семінари із головами та працівниками сільських рад, на яких 

обговорювалися актуальні для громади питання, надавалася методична допомога, 

проводилось консультаційні заходи щодо підтримки ініціатив, що посилюють 

правові можливості громади, а також підписувалися Меморандуми про 

співпрацю. Зокрема, такий Меморандум 21.04.2021 був підписаний із 

Немовицькою сільською радою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівцями центру та бюро правової допомоги активно проводилися 

семінари та інші правопросвітницькі на заходи на земельну тематику на 

виконання “Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське 



 

господарство України”: “Порядок присвоєння кадастрового номера земельній 

ділянці”, “Встановлення меж земельних ділянок”, “ Договір оренди землі, його 

дострокове розірвання. Новели законодавства щодо поновлення договору 

оренди”, “Осоливості нарахування та сплати земельного податку”, “Порядок 

спадкування земельних паїв”, “Порядок оформлення земельного сервітуту",  

"Зміна цільового призначення земельної ділянки" , Що варто знати про купівлю-

продаж земельної ділянки?" , "Порядок приватизації земельних ділянок 

постійними користувачами". 

 

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 пунктів доступу до БПД, а також про способи захисту їх земельних 

прав. 

Протягом II кварталу 2021 року продовжилася активна реалізація Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню Клесівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області. Зокрема, 16.06.2021 начальник Ірина 

Дубровська та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Аліна Харченко здійснили виїзд до Карпилівського старостинського округу 

Клесівськогої селищної ради та провели ряд заходів: виїзний прийом громадян, 

семінар для працівників ОМС та жителів села на тему: “Порядок спадкування 

земельних паїв”, а також інші правопросвітницькі заходи на базі установ 

населено пункту (дошкільного закладу, школі, амбулаторії, будинку культури, 

бібліотеці). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У звітному періоді налагоджувалася співпраця із новими партнерами. 

Зокрема, 16.06.2021 директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова 

підписала Меморандум про співпрацю із головою правління громадської 

організації Молодіжна громадська організація "Смарт" місто Сарни Оленою 

Абрамович . Тепер правопросвітництво стане ще ближчим до дітей та молоді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протягом звітного періоду здійснювалася організація та участь у 

спільних заходах за участі представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій. До прикладу, 28.06.2021 директор 

Сарненського МЦ Юлія Міхнова  виступила під час урочистостей з нагоди 

відзначення 25️-ї річниці Конституції України, які пройшли у Сарненській 

районній раді. Під час заходу вона провела публічну презентацію діяльності 

центру за  6 років його діяльності, а саме: розповіла про основні показники 

центру за цей період, успішні справи фахівців центру та адвокатів системи БПД, 

а також нагадала про правові послуги, які можна отримати у Сарненському МЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У квітні- червні 2021 року також проводилися  правопросвітницькі 

заходи  з метою роз’яснення норм чинного трудового та іншого 

законодавства на базі центрів зайнятості. До прикладу, 09.06.2021 у 

Володимирецькій районній філії Рівненського  обласного центру зайнятості 

начальником Володимирецького бюро правової допомоги проведено 

правопросвітницький захід на тему «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

В свою чергу, 24.06.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання БПД Аліна  Харченко провела семінар для осіб із обмеженими 

можливостями, які перебувають на обліку у Сарненському районному центрі 

зайнятості на тему: “Права осіб із обмеженими можливостями, які передбаченні 

чинним законодавством України”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. До 

прикладу, 03.06.2021 з нагоди відзначення 10-ої річниці прийняття Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», начальником Володимирецького 

бюро правової допомоги Ларисою Оштук для підоблікових Володимирецького 

районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» проведено 

правопросвітницький захід на тему «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

У квітні-червні 2021 фахівці Сарненського МЦ продовжили активну 

співпрацю із бібліотеками. Зокрема, 03.06.2021 заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Аліна Харченко спільно із психологом 

Сарненського районного відділу філії Державної установи центр пробації в 

Рівненській області Юлією Овсійчук у рамках роботи мережі кіноклубів 

“Docudays” провели кінопоказ документального короткометражного фільму 

“Раби” режисерів Давіда Ароновіча та Ханни Хейльборн про дітей, котрі 

опинилися у скрутних життєвих ситуаціях, а саме, стали жертвами торгівлі 

людьми. Захід проводився для учнів Сарненського ліцею №4 у Сарненській 

центральній бібліотеці  з нагоди 10-ої річниці прийняття Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу а проходив. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

В свою чергу, 25.06.2020 начальник відділу правопросвітництва та надання 

БПД Ірина Дубровська провела семінар для працівників Сарненської 

центральної бібліотеки на тему: “Порядок призначення субсидії”. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках правопросвітницької діяльності працівники Сарненського МЦ 

з надання БВПД звітного періоду продовжили інформувати підростаюче 

покоління про їх права та про те, як можна отримати безоплатну правову 

допомогу. Зокрема, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей фахівці центру 

та бюро правової допомоги провели: 

- 28.05.2021 начальник Березнівського бюро правової допомоги Юлія 

Пахальчук з учнями 1-го класу Березнівського НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів - 



 

ліцей з професійним навчанням захід на тему: “Дітям світу сонце й мир” 

на честь Міжнародного Дня захисту дітей; 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

- 31.05.2021 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Аліна Харченко провела правопросвітницький захід у Сарненській 

бібліотеці для дітей для учнів 4 класу Сарненського ліцею №4; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 31.05.2021 начальник 

Дубровицького бюро правової 

допомоги Юлія Швець у 

Дубровицькій дитячій бібліотеці  

урок для учнів 1-го класу 

Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 

тему: "Я - дитина України; 



 

 

- 01.06.2021 фахівці Рокитнівського бюро правової допомоги: Ігор 

Богданець та Руслана Лозян долучилися до свята, організованого 

Рокитнівською селищною радою; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 01.06.2021 Лариса Оштук  лекцію "Мої права - твої обов'язки" учням 2-4 

класів Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів . Також, цього ж дня,  спільно з 

інспектором ЮП Вараського ВП ст. лейтенант поліції Дукач Тетяною 

проведено інтелектуально- розважальний конкурсу для учнів 9-10 класів 

"Правничі ігри — 2021". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

За квітень - червень 2021 року працівниками Сарненського МЦ 

забезпечено підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи 

БПД та діяльність місцевого центру. Зокрема, відбувалося постійне 

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

центру у соцмережі Facebook. 

Розміщувалася  інформація про роботу центрів у мережі Інтернет та 

друкованих засобах масової інформації. 

У 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, 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 тематики . Зокрема:  



 

• 02.04.2021, 03.04.2021, 05.04.2021 - озвучені цикл радіопрограми на тему: 

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

виступ на тему: “Як на Рівненщині фахівець системи БПД допоміг 

пенсіонеру повернути самовільно захоплену сусідом земельну ділянку”; 

• 05.04.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Яке майно не підлягає 

розподілу, або що таке приватна власність? ”; 

• 06.04.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Встановлення меж 

земельної ділянки”; 

• 07.04.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Земельна ділянка під 

городництво - правове регулювання ”; 

• 09.04.2021, 10.04.2021, 12.04.2021 - озвучені цикл радіопрограми на тему: 

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

виступ на тему: “На Сарненщині жінці допомогли отримати шанс 

оформити спадщину на землю задовго після смерті її брата”; 

• 16.04.2021, 17.04.2021, 19.04.2021 - озвучені цикл радіопрограми на тему: 

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

виступ на тему: “Що буває за самовільне зайняття земельних ділянок?”; 

• 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021 - озвучені цикл радіопрограми на тему: 

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

виступ на тему: “Порядок впровадження Земельної реформи в Україні. 

Частина I.”; 

• 30.04.2021, 01.05.2021, 03.05.2021 - озвучені цикл радіопрограми на тему: 

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

виступ на тему: “Порядок впровадження Земельної реформи в Україні. 

Частина II”; 

• 14.05.2021, 15.05.2021, 17.05.2021 - озвучені радіопрограми на тему: 

“Скасували 16 тисяч гривень боргу по аліментах та фактично повернули 

дитину матері-військовослужбовцю”; 

• 24.05.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Підстави та порядок 

вивільнення працівника при скороченні штату ”; 

• 25.05.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Як завершити процес 

приватизації земельної ділянки за померлим родичем”; 

• 26.05.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Як отримати кадастровий 

номер на земельну ділянку, зареєстрований до 2004 року ”; 

• 27.05.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Яка відповідальність за 

невиконання законних вимог державного виконавця ”; 

• 28.05.2021, 29.05.2021, 31.05.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “7 

кілометрів ледь не стали на заваді у призначенні пенсії”; 

• 11.06.2021, 12.06.2021, 14.06.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Як 

фахівці Сарненського МЦ з надання БВПД допомогли стягнути майже 

49000 заборгованої зарплати?”; 

• 22.06.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Спрощений порядок 

стягнення аліментів: як звернутися до суду із заявою про видачу судового 



 

наказу ”; 

• 23.06.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Як не втратити або 

компенсувати дні невикористаної відпустки ”; 

• 24.06.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Державна реєстрація 

речових прав на земельні ділянки: про що варто знати заявнику”; 

• 25.06.2021 - озвучена радіопрограма на тему: “Як оформити право 

власності на земельну ділянку за померлим родичем ”; 

• 25.06.2021, 26.06.2021, 28.06.2021 - озвучені радіопрограми на тему: “Чи 

справді той, хто б'є - любить або, як відповідає кривдник за вчинення 

домашнього насильства? ”; 

За квітень-червень 2021 року працівниками Сарненського МЦ забезпечено 

підготовку інформаційних матеріалів про роботу системи БПД та діяльність 

місцевого центру, а також їх публікацію у друкованих ЗМІ регіону. Зокрема: 

• 29.04.2021 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Як оформити 

спадщину на земельний пай? ”; 

• 24.06.2021 в газеті “Полісся” опубліковано статтю - “Як відстояти право на 

побачення із власною дитиною? ”. 

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 квітня-червні цього року забезпечено публікацію статей про 

позитивний досвід роботи адвокатів, які співпрацюють із Сарненським 

МЦ з надання БВПД та фахівців центру на офіційному сайті 

Координаційного центру з надання правової допомоги та на офіційній 

сторінці центру у мережі Фейсбук. 

Забезпечено розміщення та поширення інформаційних матеріалів про 

систему БПД та діяльність МЦ в соціальній мережі Facebook (36), а також на 

офіційних сайтах органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування, 

загальноосвітніх закладів, районних центрів зайнятості  (106). 

Протягом звітного періоду фахівцями Сарненського МЦ здійснювалося 



 

систематичне роз’яснення порядку отримання ЕЦП та можливість його 

використання для спрощення збору документів клієнтам місцевого центру. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД.   

 Протягом звітного періоду відбувалася постійна взаємодія із адвокатами, 

які співпрацюють із Сарненським МЦ, зокрема проводилися спільні заходи 

щодо обміну досвідом. Так, 17.05️.2021 такий захід проведений із адвокатом 

Федіром Яскевичем, а 18.06.2021 - із Лілією Штундер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Взаємодія із органами ОМС, спрямована на посилення правової 

спроможності територіальних громад, відбувалася зазвичай під час виїзний 

прийомів громадян  та спільних заходів. 

До того ж, для них розроблено методичні рекомендації на теми: 

«Безоплатна передача земельних ділянок громадянам із земель 

державної і комунальної власності», «Вирішення земельних спорів 

органами місцевого самоврядування”». 

Протягом січня-березня забезпечувалася підтримка в актуальному стані 

карти правових потреб населення. 

Також у цьому кварталі волонтери Сарненського МЦ з надання БВПД 

успішно продовжили свою діяльність. До прикладу, волонтер Руслана Третяк 

забезпечила проведення онлайн і офлайн заходів із інформування про 

систему безоплатної правової допомоги  серед педагогів району. За її 

сприянням директор Сарненського МЦ з надання БВПД Юлія Міхнова , до 

прикладу, 19.05.2021 провела онлайн семінари, на  яких проінформувала про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, а також розповіла про 

успішні кейси фахівців центру. На таку ж тематику, тільки офлайн захід 

проведено Аліною Харченко 21.05.2021 у Комунальному закладі “Центр 

дитячої та юнацької творчості” Сарненської міської ради. 

 



 

В свою чергу, волонтер Юлія Мулявко 

забезпечила організацію правових 

куточків у селах Селище та Ясногірка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До того ж, 19.05.2021 головний спеціаліст Рокитнівського бюро правової 

допомоги Руслана Лозян спільно із волонтером Шупрудько Іриною  провели 

виховну годину для студентів Рокитнівського медичного коледжу на тему: 

"Протидія та запобігання домашньому насильству". У заході взяли участь 

студенти I-III курсів та викладачі коледжу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ефективною. 

 

На виконання даного напряму фахівці Сарненського МЦ та бюро 

правової допомоги брали участь у  онлайн  та офлайн заходах (вебінарах, 

лекціях) на різноманітну правову тематику для підвищення свої кваліфікації, 

які проводилися системою безоплатної правової допомоги. 

 З метою обміну досвідом протягом звітного фахівці Сарненського МЦ 

брали участь у комунікаційних заходах між працівниками різних центрів. 

Зокрема, 25️.06.-27.06.2021 директор Сарненського МЦ Юлія Міхнова взяла 

участь у фінальній презентації проекту «Горна державності. Громадянська 

освіта для молоді через історію ремесел», організатором якого став 

Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Регіональний благодійний фонд «Резонанс».  

 
 На виконання цього напряму фахівці центру та бюро брали участь у 

різноманітних онлайн навчаннях, які проводилися міжрегіональними 

ресурсно-комунікаційними платформами та громадськими організаціями. 

 До того ж, у цьому звітному періоді фахівці центру здійснювали 

інформаційно - правовий десант з метою надання методичної допомоги 

працівникам бюро та проводили з ними правопросвітницькі заходи. До 

прикладу, 19.05️.2021 з метою підвищення рівня обізнаності власників і 

користувачів земельних ділянок щодо своїх прав на землю та способів їх 

захисту  фахівці Сарненського МЦ: головний спеціаліст Юлія Болкуневич та 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Аліна 

Харченко спільно із головним спеціалістом Дубровицького бюро правової 

допомоги Лідією Литвин провели виїзний прийом, консультаційний захід для 



 

ОМС у Локницькій сільській раді. Також правники центру спільно із 

фахівцем бюро правової допомоги проводили інформаційно-роз'яснювальну 

роботу у місцевих поштових відділеннях, будинках культурах та бібліотеках, 

магазинах, школах, ДНЗ та інших закладах.  

          
 

 У даному звітному періоді проводилися виїзні спостереження за 

діяльністю бюро правової допомоги. У цьому кварталі проведений 

моніторинг роботи  Рокитнівського та Березнівського бюро правової 

допомоги. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


