
Додаток 8  
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Бердичівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у I кварталі 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямками: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних справах. 

Посилення незалежності системи надання БПД. 

[1.4.] Розбудова та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямками: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

Підвищення загального рівня правової культури неможливе без системної 

роботи. Саме тому правопросвітництво важливий напрям у роботі Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД. На сьогодні у суспільстві виникає значний 

практичний інтерес до права і правових інститутів, змінюється ставлення до права 

як механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів. Правові послуги 

користуються усе більшим попитом серед населення, що зумовлює необхідність 

визначення новітніх форм та методів для набуття громадянами правових знань, 

зокрема щодо своїх прав і обов’язків. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги, в межах реалізації плану 

дій загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право”, 

розширюють можливості громадян отримати первинну та вторинну правову 

допомогу. Розвивається мережа дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

зокрема таких як: люди з інвалідністю, люди похилого віку, ветерани війни, 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо 

переміщені особи, а також мешканців віддалених сіл та селищ. 

Правова освіта є гарантією дії верховенства права, запорукою виховання 

у громадян поваги до закону та до держави як гаранта дотримання 

правопорядку. Правова освіта учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

значно поглиблює правовий світогляд учнів, формує активну життєву 

позицію, повагу до прав і свобод людини й громадянина. 

Протягом I кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для дітей сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які можуть стати жертвами насильства в сім’ї 

проведено 22 правопросвітницькі заходи. 



22 січня фахівцями Андрушівського бюро правової допомоги проведено 

урок на тему: «Протидія домашньому насильству». Присутнім розповіли, що таке 

домашнє насильство, куди звертатись за допомогою. 

 20 лютого фахівці Бердичівського місцевого 

центру з надання БВПД провели правову лекцію 

для учнів 7 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 на тему: «Стоп булінг». 

13 березня спеціалістом Романівського 

бюро правової допомоги проведено 

правопросвітницьку лекцію на загальних 

батьківських зборах учнів Ольшанської ЗОШ на теми: «Відповідальність за 

вчинення булінгу». Окрім цього присутніх ознайомили з виборчими правами, в 

межах правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу». 

 13 березня спеціалісти Чуднівського бюро правової 

допомоги провели правопросвітницьку лекцію для 

відвідувачів правового гуртка в приміщенні 

Чуднівської районної бібліотеки на тему: «Виборче 

право та виборча система в Україні». 

Проведено фахівцями Бердичівського місцевого 

центру з надання БВПД протягом кварталу 7 інформаційно-просвітницьких 

заходів для людей з інвалідністю. 

22 січня спеціалістом Ружинського бюро правової допомоги проведено 

бесіду для людей з інвалідністю, що перебувають на обліку в Ружинській 

районній філії Житомирського обласного центру зайнятості на тему: «Пільги для 

людей з інвалідністю».  

26 березня спеціалісти Любарського бюро правової допомоги взяли участь в 

інформаційному семінарі для осіб з інвалідністю, який був проведений в 

Любарській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості на тему: 

«Які пільги мають особи з інвалідністю». 



    27 березня працівником Романівського бюро 

правової допомоги проведено правопросвітницький 

захід у громадській приймальні офісу людей з 

інвалідністю «Глорія» на тему: «Як проголосувати 

особам з інвалідністю на виборах президента 

України 2019 року». 

 

Протягом I кварталу 2019 року для ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни…» (в тому числі учасників 

АТО) проведено 4 інформаційно-просвітницькі заходи. 

12 лютого фахівцями Ружинського бюро правової допомоги проведено 

зустріч з головою ГО «Ружинська районна організація ветеранів» та обговорено 

питання співпраці та надано роз’яснення щодо пільг учасникам бойових дій у 

період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і більше. 

  15 лютого спеціалістом Любарського бюро 

правової допомоги проведено зустріч з членами 

Громадської організації «Спілка учасників АТО у 

Житомирській області, під час якого довела до 

відома присутніх про права, обов'язки та гарантії 

соціального захисту учасників АТО. 

22 березня працівник Любарського бюро правової допомоги взяв участь в 

інформаційному семінарі для військовослужбовців та учасників АТО, який був 

проведений в Любарській районній філії Житомирського обласного центру 

зайнятості Під час зустрічі надано роз’яснення щодо права на пільги учасникам 

АТО. 

У місцях несвободи працівники Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провели 2 інформаційно-просвітницькі 

заходи. 

12 лютого фахівець Бердичівського місцевого центру з надання БВПД взяла 

участь у проведенні правової бесіди з засудженими Бердичівської виправної 

колонії № 70. 



 27 лютого працівником Бердичівського 

місцевого центру взяла участь у спостережній 

раді Райківської виправної колонії № 73 по 

умовно-достроковому звільненні. 

Протягом звітного періоду проведено 3 

заходи для внутрішньо переміщених осіб, та осіб на яких поширюється дія ЗУ 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». 

31 січня фахівець Андрушівського бюро правової допомоги спільно з 

працівниками Андрушівського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській 

області, в межах реалізації проекту «Я маю право», провели консультування 

громадян з питань отримання документів виданих на 

окупованій території. 

 26 лютого спеціаліст Романівського бюро правової 

допомоги провів правопросвітницький захід на тему: 

«Вибори Президента України 2019: як проголосувати 

внутрішньо переміщеним особам» в Печанівській 

сільській раді Романівського району Житомирської 

області. 

 11 березня фахівець Любарського бюро правової 

допомоги провів лекцію для ВПО на базі служби в справах дітей Любарської РДА 

на тему: «Як переселенці можуть проголосувати на виборах. 

На виконання Меморандуму про співпрацю, який підписано між 

Координаційним центром з надання правової допомоги, Адміністрацією 

Державної кримінально-виконавчої служби України та Державною установою 

«Центр пробації», щодо співпраці у сфері надання безоплатної правової допомоги 

особам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, 

тримаються під вартою в місцях попереднього ув’язнення або перебувають на 

обліку в уповноважених органах з питань пробації проводились інформаційно-

просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання злочинності у районних 

секторах та відділах пробації. Так для даної категорії громадян протягом I 

кварталу було проведено 9 інформаційно-просвітницьких заходів. 



17 січня фахівцем Андрушівського бюро правової допомоги спільно з 

представником Андрушівського районного сектору філії державної установи 

«Центр пробації» у Житомирській області та спеціалістами Андрушівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено лекцію 

для умовно засуджених осіб на тему: «Протидія гендерно-зумовленому та 

домашньому насильству». 

5 лютого працівник Ружинського бюро 

правової допомоги провів виступ на тему: «Право 

на БВПД у кримінальному процесі» у 

Ружинському районному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській 

області для осіб, які перебувають на обліку. 

14 лютого фахівцем Романівського бюро правової допомоги проведено 

інформаційно-просвітницьку лекцію для засуджених, які перебувають на обліку 

на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству».  

Спільно з ГО, міськими, районними центрами соціальних служб, службами у 

справах дітей для людей, які зазнали домашнього насильства, дискримінації 

протягом кварталу проведено 3 інформаційні заходи. 

4 лютого спеціаліст Ружинського бюро правової допомоги взяв участь у 

засіданні клубу підтримки прийомних батьків та батьків-вихователів. Під час 

заходу присутні дізнались про те, як протидіяти булінгу та відповідальність за 

булінг. 

6 березня фахівцем Попільнянського бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч з працівниками Центру соціальних служб. Під час зустрічі 

обговорили питання виявлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у 

вчиненні насильства в сім’ї. 

26 березня фахівцем Андрушівського бюро правової 

допомоги проведено тренінг на тему: «Протидія 

домашньому насильству». Під час заходу присутнім 

розповіли про види домашнього насильства, коло осіб, 

які можуть виступати кривдниками, спеціальні заходи 



щодо протидії домашньому насильству, куди звертатися за допомогою. 

В умовах проведення та впровадження реформ в Україні, фахівці безоплатної 

правової допомоги постійно проводять інформаційні заходи у закладах охорони 

здоров’я та освіти. Зокрема за I квартал проведено 7 таких інформаційних заходів. 

17 січня фахівцем Любарського бюро правової проведено інформаційно-

просвітницьку бесіду з персоналом Любарської центральної районної лікарні на 

тему: «Безоплатна вторинна правова допомога». 

26 лютого спеціалістом Ружинського бюро правової 

допомоги проведено робочу зустріч в юридичному 

секторі Ружинської РДА та надано роз’яснення щодо 

порядку голосування за місцем перебування виборця. 

5 березня фахівцем Романівського бюро правової 

допомоги проведено інформування громадян про 

порядок проведення Президентських виборів у 2019 році та інформування про 

правопросвітницький проект «Я маю право!». 

Відповідальну роль у вихованні вільного свідомого громадянина 

демократичної правової держави в Україні відіграє тісна взаємодія державних 

інституцій, зокрема системи безоплатної правової допомоги та органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та інших незалежних провайдерів. З 

метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та удосконалення надання ними БПД протягом I 

кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру проведено низку робочих 

зустрічей з працівниками та керівництвом служб у справах дітей районних 

державних адміністрації, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управлінь праці та соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій та інші. 

Спільно з міським та районними центрами зайнятості проведено 2 спільні 

заходи, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості працівників 

органів ДСЗ про систему надання БПД. 



12 березня фахівцем Ружинського бюро правової допомоги проведено бесіду 

з працівниками Ружинської районної філії Житомирського обласного центру 

зайнятості на тему: «Безоплатна правова допомога та її види». 

26 березня фахівцем Романівського бюро правової 

допомоги проведено робочу зустріч з метою підвищення 

рівня правової поінформованості працівників органу 

Романівського районного центру зайнятості про систему 

надання БПД. 

Для обговорення найактуальніших питань життя 

громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних 

установ, безоплатного отримання земельних ділянок, 

громадської безпеки тощо фахівцями Бердичівського місцевого центру було 

проведено 3 правопросвітницькі заходи. 

31 січня спеціалістом Любарського бюро правової допомоги проведено 

круглий стіл з представниками Любарської селищної об’єднаної територіальної 

громади на тему: «Безоплатна вторинна правова 

допомога». 

19 лютого фахівцем Любарського бюро правової 

допомоги проведено семінар для працівників 

Пединківської сільської ради Любарського району 

на тему: «Безоплатна передача земельних ділянок 

у власність громадянам». 

26 березня проведено семінари для жителів громад Андрушівського, 

Бердичівського та Ружинського районів. 

Протягом звітного періоду проведено 11 спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, 

зокрема права на БПД, соціальний захист від безробіття шляхом проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей тощо. 

10 січня фахівець Бердичівського місцевого центру з надання БВПД взяв 

участь у семінарі у Бердичівському міському центрі зайнятості. На заході 

обговорювались питання запобігання нелегальній трудовій міграції. 



11 січня спеціаліст Любарського бюро правової допомоги взяв участь у 

семінарі для безробітних в Любарській районній філії Житомирського обласного 

центру зайнятості. 

26 березня фахівець Попільнянського бюро правової 

допомоги провів робочу зустріч з метою підвищення 

рівня правової поінформованості працівників 

Романівського районного центру зайнятості. 

Проведено 3 тренінги, семінари для посадових 

осіб районних відділень поліції ГУНП в 

Житомирській області. 

12 березня проведено робочу зустріч з слідчими СВ Попільнянського ВП та 

Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області. Під час зустрічі 

акцентовано увагу на питаннях дотримання прав на захист затриманих, 

обговорено механізм залучення адвокатів та порядок відмови від захисника. 

20 березня фахівцем Романівського бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч в Романівському відділенні поліції Новоград-Волинського ВП 

ГУНП в Житомирській області з інспектором ювенальної поліції щодо 

підвищення правової обізнаності населення та інформування про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!». 

28 березня працівником Любарського бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч з начальником Сектору реагування патрульної поліції 

Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області. 

З метою ознайомлення з роботою місцевого центру та бюро правової 

допомоги проведено 3 заходи у форматі «Дня відкритих дверей». 

6 березня спеціалістами Чуднівського бюро правової 

допомоги проведено день відкритих дверей. 

14 березня фахівцем Ружинського бюро правової 

допомоги проведено “День відкритих дверей” з 

метою ознайомлення з роботою центру та бюро 

правової допомоги.  



28 березня спеціалістом Попільнянського бюро правової допомоги 

проведено “День відкритих дверей”.  

Проведено 1 захід, який був організований для колективів державних установ 

та організацій різних форм власності. 

6 лютого в.о. директора Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

взяла участь у круглому столі на тему: «Пільги учасникам АТО» на базі 

Бердичівського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. 

 Дієвою формою поширення інформації про БВПД є вуличне інформування 

громадян. За звітний період проведено 7 таких заходів. 

23 січня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

проведено вуличне інформування громадян з метою ознайомлення з роботою 

центру. 

30 січня фахівці Ружинського бюро правової провели 

вуличне інформування населення смт. Ружин щодо 

системи безоплатної правової допомоги. 

Основним пріоритетом реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я маю право” є надання громадянам безоплатної правової допомоги 

шляхом забезпечення роботи мобільних та дистанційних консультативних 

пунктів.  Протягом I кварталу 2019 року Бердичівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області забезпечив 

роботу 84 виїзних мобільних та дистанційних консультативних  пунктів  доступу 

до БВПД для  громадян.  

Протягом кварталу було здійснено 6 виїзних прийомів до мобільних/ 

дистанційних пунктів в будинках інтернатах для дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства 

в сім’ї, геріатричних пансіонатах, притулках, службах у справах дітей та молоді 

органів місцевого самоврядування тощо. 

23 січня працівниками Любарського бюро правової допомоги забезпечено 

роботу консультаційного мобільного пункту у Любарському відділі ДРАЦС. 



27 лютого фахівцем Ружинського бюро правової допомоги забезпечено 

роботу дистанційного пункту доступу до БПД у приміщенні Ружинської селищної 

ради. 

14 березня спеціалістом Андрушівського бюро 

правової допомоги проведено виїзне консультування 

на базі дистанційного пункту прийому громадян в 

Центрі надання адміністративних послуг 

Червоненської ОТГ. 

Проведено 6 виїзних консультаційних 

мобільних пунктів для людей з обмеженими можливостями (для осіб з 

інвалідністю, одиноких громадян похилого віку, людей з особливими потребами). 

17 січня фахівцем Ружинського бюро правової допомоги  забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до БПД для людей з обмеженими можливостями у 

Ружинському районному терцентрі з соціального обслуговування громадян. 

6 березня спеціалістами Романівського бюро правової допомоги забезпечено 

роботу дистанційного пункту консультування громадян у приміщенні спілки 

інвалідів та людей похилого віку «Наше рідне село». 

Забезпечено діяльність роботи дистанційного пункту консультувань в 

шпиталі для ветеранів та інвалідів війни Житомирської обласної ради для 

категорій осіб, що потребували безоплатної правової допомоги та позбавлені 

змоги звернутись самостійно до місцевого центру. 

Слід зазначити, що громадяни, які за станом здоров'я не можуть звернутися 

до дистанційного місцевого центру на прийом, зателефонувавши до місцевого 

центру можуть викликати фахівців-правників та безпосередньо за місцем 

проживання отримати безоплатну правову допомогу.  

Забезпечено роботу 7 дистанційних пунктів доступу до БПД у приміщеннях 

Андрушівського, Бердичівського, Попільнянського, Ружинського, Романівського, 

Чуднівського центрів зайнятості.  

4 січня фахівцями  Любарського бюро правової допомоги  проведено виїзний 

прийом громадян в Любарському районному центрі зайнятості, де працював 

дистанційний пункт консультування. 



6 лютого фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

проведено виїзний прийом громадян в Бердичівському міському центрі зайнятості 

населення. 

13 березня фахівцем Попільнянського бюро правової допомоги  забезпечено 

роботу дистанційного пункту в Попільнянській районній філії Житомирського 

ОЦЗ. 

Одним із позитивних прикладів роботи є участь місцевого центру в роботі 

соціального мобільного офісу, який відбувався 29 січня, 26 лютого та 27 

березня. Він створений згідно з розпорядженням міського голови та діє з метою 

надання соціально-правової допомоги громаді міста, здійснюючи прийом 

безпосередньо за місцем проживання. Відвідувачі «мобільного соціального офісу» 

можуть отримати допомогу в оформленні тієї чи іншої заяви та повне роз’яснення 

для подальшого вирішення питання. Під час консультацій надаються роз’яснення 

й відбувається прийом документів громадян. Робота такого пересувного пункту 

консультування є досить результативною, адже лише об’єднавши зусилля 

державних, муніципальних служб можна досягнути результату в побудові дійсно 

правової держави, чого і прагне Бердичівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. До роботи в соціальному мобільному 

офісі залучено фахівці: Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; управління праці та соціального захисту населення; 

управління Пенсійного фонду України в м. Бердичеві та Бердичівському районі; 

Бердичівського міського центру зайнятості; Бердичівського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Бердичівської міської 

ради; служби у справах дітей управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

виконкому Бердичівської міської ради; управління житлово-комунального 

господарства; Бердичівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Одним із дієвих механізмів забезпечення доступу до безоплатної правової 

допомоги засуджених є щоквартальні візити до Райківської виправної колонії 

(№73), які здійснюють фахівці місцевого центру. Останій з яких відбувся 6 

березня. Виїзні консультації проводяться на постійній основі, оскільки, 



відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, 

засуджені до позбавлення волі, мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Під час візитів засудженим доносилась інформацію про державні 

гарантії, які полягають у створенні рівних можливостей для доступу осіб до 

правосуддя. Під час візитів здійснюється прийом засуджених із особистих питань 

відносно адміністративного та цивільного законодавства, про порядок та строки 

розгляду апеляційних та касаційних скарг, звільнення від покарання на підставі 

Закону України «Про амністію». На всі запитання засуджені мають змогу 

отримати повноцінні правові консультації від фахівців Бердичівського місцевого 

центру. 

З метою вивчення та вирішення проблем мешканців районів проводяться 

виїзні прийоми громадян працівниками місцевого центру та бюро правової 

допомоги. 

Одним з напрямків роботи місцевих центрів є надання адресної правової 

допомоги тим громадянам, які за станом здоров’я не можуть самостійно прибути 

до Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

роботи. Фахці місцевого центру та бюро правової допомоги завжди виїжджають 

на місце проживання особи, яка звернулася до центру та бюро за допомогою 

телефонного зв'язку або письмово. 

Протягом I кварталу до місцевого центру та бюро 

правової допомоги звернулося 2 громадянина про 

надання їм адресної правової допомоги. 

Протягом кварталу працівники Бердичівського 

місцевого центру провели 16  виїзних прийомів 

громадян у наступних населених пунктах: с. Скраглівка, Бердичівського району, 

с. Озадівка, Бердичівського району, с. Гальчин, Андрушівського району, с. 

Волиця, Андрушівського району, Мотовилівський старостинський округ 

(Любарська ОТГ), с. Камянка, Попільнянський район, с. Квітневе (Квітнева ОТГ), 

с. Вільшанка, Чуднівського району, с. Тютюники Чуднівського району. Питання 

клієнтів стосувалися виплати аліментів, виділення земельних ділянок, незаконної 

господарської діяльності, виплати заробітної плати. Усі громадяни, які звернулися 



за допомогою отримали необхідну консультацію та роз’яснення щодо 

призначення і виплат пенсій різних категорій, можливість отримання путівок для 

оздоровлення учасникам АТО, оздоровлення дітей пільгових категорій тощо. 

Жителі сіл задоволені, адже подібні виїзні прийоми дають змогу отримати 

юридичну консультацію, не витрачаючи коштів із сімейного бюджету та часу на 

те, щоб дістатись до Бердичівського місцевого центру чи бюро.  

Продовжуючи плідну співпрацю з органами державної влади Бердичівського 

місцевого центру протягом кварталу в кожному з 7 районів, що знаходиться в 

юрисдикції центру, проведено семінари, лекції та консультування для соціальних 

працівників територіальних центрів соціального обслуговування населення РДА.  

Бердичівський місцевий центр з надання БВПД налагодив співпрацю з 

медичними закладами районів. У районах проведено зустрічі з медичними 

працівниками установ. Зустрічі організовані з метою обговорення можливості 

організації пунктів дистанційного консультування осіб у відділеннях закладів та 

проведення правороз'яснювальної роботи серед медичного персоналу установ.  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

Бердичівському місцевому центрі здійснюється постійна співпраця та 

налагодження контактів із місцевими ЗМІ, зокрема розміщення публікацій 

правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших інформаційних партнерів, 

здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій тощо. 

Протягом кварталу було розміщено 48 інформаційних матеріалів. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

З метою розвитку та наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» складаються, розміщуються, в разі 

необхідності редагуються та підтримуються в актуальному стані правові 

консультації. 

З огляду на важливість залучення до системи БПД юристів на перспективу, 

працівники центру проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 



стажерів та помічників адвокатів, юристів, які шукають роботу та надають 

можливість проходити виробничу практику на базі центру.  

[1.3.] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних 

справах. Посилення незалежності системи надання БПД . 

З метою отримання працівниками центру нових знань, здобуття потрібних 

навичок для подальшого якісного виконання обов’язків та підвищення 

ефективного управління людськими ресурсами Бердичівським місцевим центром 

з надання БВПД спільно з фахівцями бюро правової допомоги проведено нараду - 

навчання з директором місцевого центру по питанню здійснення представництва 

у судах.  

 

[1.4.] Розбудова та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 

Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності 

центру виконувати покладені на нього функції, зокрема через впровадження та 

використання сучасних інформаційних та інтерактивних технологій та 

запровадженню нових підходів та рішень аналізу та представлення інформації 

широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через впровадження ІР-телефонії, 

впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних) та нових форм 

звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку 

системи БПД в регіоні.  

Проводиться збір, аналіз та узагальнення інформації, а також заходи з 

регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги на 

офіційній сторінці у Facebook. 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 02.01 по 29.03.2019 року I кварталу 2019 року місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1368 звернень клієнтів, 1054 

особам було надано правову консультацію, 314 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстровани

х звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 

допомоги 

486 261 225 

2 Андрушівське БПД 
156 137 19 

3 Любарське БПД 
132 118 14 

4 Попільнянське БПД 
149 134 15 

5 Романівське БПД 
180 167 13 

6 Ружинське БПД 
142 130 12 

7 Чуднівське БПД 
123 107 16 

8 Разом по МЦ 
1368 1054 314 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

311 рішень про надання БВПД та надано 207 доручень адвокатам та 128 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 3 письмовим зверненням було надано відмову у 

наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного права  405 (29,61%), іншого цивільного права 313 (22,88%) житлового 

права 182 (13,30%), соціального забезпечення 99 (7,24%) з інших питань 96 

(7,02%), спадкового права 95 (6,94%), земельного права 65 (4,75%), трудового 

права 50 (3,65%) адміністративного 42 (3,07%), договірного 14 (1,02%), з 

питань виконання судових рішень 5 (0,37%), медичного 2 (0,15%) 

 



 Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань.  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 

 

 



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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 15 

(52,3 %), інвалідах 7 (20,1%)   ветеранам війни 6 (23,9%). 

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

кварталі 2019 року було: 

 здійснено 40 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 44 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 168 осіб, в тому числі 74 особи звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 94 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 137  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 48 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 56 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

№ 

з/п 

Наймену-

вання МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць-

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон-

них сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа-

ційних 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по 

МЦ в тому 

числі: 

40/94 44/74 4 137 56 48 



2 Бердичів-

ський МЦ  

6/6 14/10 0 18 13 5 

3 Андру-

шівське 

бюро 

правової 

допомоги 

6/11 7/9 0 25 2 0 

4 Любарське 

бюро 

правової 

допомоги 

11/28 4/8 1 18 12 8 

5 Попільнян-

ське бюро 

правової 

допомоги 

2/6 4/10 1 20 6 6 

6 Романівське  

бюро 

правової 

допомоги 

6/23 3/16 1 19 4 17 

7 Ружинське  

бюро 

правової 

допомоги 

3/11 8/14 0 23 7 6 

8 Чуднівське 

бюро 

правової 

допомоги 

6/9 4/7 1 14 12 6 



 


