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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

щодо виконання Бердичівським місцевим центром з надання безоплатної 
 

вторинної правової допомоги річного плану 
 

діяльності на 2020 рік у ІІ кварталі 
 

ЗМІСТ 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 

пріоритетними напрямками: 
 

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

[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 
 

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

реалізації своїх прав. 
 

[1.4.]Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, іноваційною та 

ефективною. 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 

пріоритетними напрямками: 
 

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

 

Правопросвітництво є важливим напрямом у роботі Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД. Підвищення правової культури та подолання 

правової необізнаності громадян неможливе без постійного навчання та 

інформування населення. 

У зв’язку із введенням на території України карантинних заходів фахівці 

Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проводили заходи онлайн. У своїх відеолекторіях фахівці системи 

безоплатної правової допомоги постійно інформують населення щодо можливості 

отримання первинної та вторинної правової допомоги, змін у законодавстві тощо. 

За допомогою мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги соціально вразливі категорії громадян зокрема такі як: особи з 

інвалідністю, люди похилого віку, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також мешканці 

віддалених сіл та селищ, можуть отримати первинну та вторинну правову 

допомогу. 

Співпраця з представниками Національної поліції, прокуратури, судів, 

відділів та секторів ДУ «Центр пробації»  здійснюються постійно. Це сприяє 

спрощенню отримання правової допомоги цільовим категоріям та проведенню 

правопросвітницьких заходів громадянам. 

Протягом ІІ кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги разом із представниками Національної  

поліції та ДУ “Центр пробації” проведено 4 правопросвітницькі заходи. 

09 червня фахівець Чуднівського бюро правової допомоги Роман Фарбота 

провів правопросвітницьку зустріч з особами, які перебувають на обліку в 

Чуднівському районному секторі філії ДУ “Центр пробації” на тему: «Система 

безоплатної правової допомоги». 



22 червня спеціаліст Бердичівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ярослав 

Бойчук провів правопросвітницьку 

зустріч із громадянами, які 

перебувають на обліку в 

Бердичівському міськрайонному відділі 

філії ДУ “Центр пробації” на тему: 

“Порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги”. 

26 червня начальниця Романівського бюро правової допомоги Світлана 

Крижанівська провела робочу зустріч з начальником Романівського районного 

сектору філії Державної установи “Центр пробації” у Житомирській області. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги тісно співпрацюють із 

представниками органів місцевого самоврядування, державними органами, а 

також формують партнерські мережі для спрощення отримання безоплатної 

правової допомоги громадянам та проведення правопросвітницьких заходів. 

Протягом ІІ кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

проведено 3 робочі зустрічі із представниками органів місцевого самоврядування, 

державних органів та громадських організацій. 

27 травня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги Жанна Пасенко 

провела зустріч з нагоди п’ятиріччя діяльності Громадської організації людей з 

інвалідністю “Глорія”, що опікується особливими потребами людей з 

інвалідністю та осіб похилого віку. 

22 червня начальниця Любарського бюро правової допомоги Олена Зубко 

провела засідання круглого столу з працівниками Любарської селищної ради на 

тему: «Безоплатна передача 

земельних ділянок», «Система 

безоплатної правової допомоги». 

24 червня начальниця 

Андрушівського бюро правової 



допомоги Анна Осецька провела зустріч  з керівництвом  Андрушівської районної 

державної адміністрації з метою налагодження співпраці. 

Для спрощення доступу до безоплатної правової допомоги фахівці 

бердичівського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги беруть 

участь у заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування, 

об’єднаними територіальними громадами. 

Фахівці місцевого центру взяли участь у 1 заході, що проводився органами 

місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами. 

25 червня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги Жанна Пасенко 

провела робочу зустріч з працівниками Миропільської ОТГ щодо планування 

заходів спрямованих на підвищення правової обізнаності жителів громади. 

Для більш тісної співпраці та перенаправлення клієнтів у ІІ кварталі фахівцями 

Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено 2 зустрічі та обговорено умови меморандумів. 

03 червня начальниця 

Любарського бюро правової 

допомоги Олена Зубко в режимі 

відеозв’язку провела робочу 

зустріч в рамках укладеного 

Меморандуму про співпрацю з 

працівниками Любарського 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» щодо обговорення результатів роботи та 

напрацювання нових підходів до надання БПД. 

09 червня начальник Попільнянського бюро правової допомоги Юрій 

Харчук провів робочу зустріч з директором та заступником директора 

Попільнянської районної філії Житомирського обласного центру зайнятості. Під 

час зустрічі було обговорено проблематику безробітних осіб та осіб, які 

перебувають на обліку. 

Проведення правопросвітницьких заходів спрямованих на підвищення 

правової обізнаності громадян є одним із основних завдань, які виконують фахівці 



системи безоплатної правової допомоги. Так для дітей, дітей-сиріт, дітей, які 

позбавлені батьківського піклування був проведений 1 правопросвітницький 

захід. 

27 червня року начальниця 

Любарського бюро правової допомоги 

Олена Зубко підготувала 

відеолекторій на тему: “Запобігання 

та протидія торгівлі дітьми”. 

Для осіб з інвалідністю був 

проведений 1 правопросвітницький 

захід. 

05 червня начальниця Романівського бюро правової допомоги підготувала 

відеолекторій для осіб з інвалідністю на тему: «Права осіб з інвалідністю та 

способи їх захисту» 

Учасники бойових дій є однією із категорій громадян яким надається 

безоплатна правова допомога. З метою інформування про систему безоплатної 

правової допомоги було проведено 1 правопросвітницький захід. 

12 червня начальниця 

Андрушівського бюро правової 

допомоги Анна Осецька 

підготувала відеолекторій на тему: 

«Права, пільги та соціальні гарантії 

сім’ям учасників бойових дій». 

Протягом звітного періоду спільно 

з громадськими організаціями, міськими центрами соціальних служб, службами у 

справах дітей, було проведено 2 заходи, щодо запобігання домашнього насильства 

та дискримінації. 

11 червня начальниця 

Андрушівського бюро правової допомоги 

Анна Осецька провела інформаційну 



правопросвітницьку лекцію спільно з працівниками Андрушівського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, для дітей з метою запобігання 

домашнього насильства. 

12 червня фахівець Ружинського бюро правової допомоги Микола Бондар 

провів робочу зустріч з працівниками Ружинського РЦСССДМ. Обговорено 

питання захисту прав дітей та відповідальність при застосуванні дитячої праці. 

З метою ознайомлення громадян щодо системи БПД та ключових реформ у 

сфері земельного законодавства, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення було проведено 5 заходів. 

15 травня спеціаліст Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ярослав Бойчук підготував 

відеолекторій на тему: “Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх 

непрацездатних батьків”. 

25 травня фахівець Чуднівського 

бюро правової допомоги Роман 

Фарбота підготував відеолекторій на 

тему: “Права внутрішньо переміщених 

осіб та способи їх захисту”. 

25 травня начальниця Романівського 

бюро правової допомоги Світлана 

Крижанівська провела інформаційну правопросвітницьку бесіду (в режимі ZOOM 

конференції) з персоналом Романівської філії Житомирського обласного центру 

зайнятості на тему: «Законодавче врегулювання питання щодо надання щорічних 

відпусток». 

Проведення середньомасштабних та масштабних правопросвітницьких 

заходів спрямованих на підвищення обізнаності про систему безоплатної правової 

допомоги є одним із завдань, які виконують фахівці Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У зв’язку із 

запровадженням в Україні карантинних обмежень, всі масштабні та 

середньомасштабні заходи були відмінені та заборонені. Але фахівці системи 



безоплатної правової допомоги знайшли нові способи інформування. 

Правопросвітницкі лекції почали проводити онлайн. Так у ІІ кварталі 2020 року 

було проведено 4 заходи у форматі відеолекторіїв. 

05 червня фахівець Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр Невдовиченко підготував відеолекторій 

на тему: “Розірвання трудового договору з ініціативи власника”. 

26 червня фахівець Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ярослав Бойчук підготував відеолекторій на тему: 

“Право на соціальний захист”. 

Одним із пріорітетних завдань діяльності Бердичівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги є забезпечення роботи 

мобільних та дистанційних пунктів доступу до БПД. Протягом ІІ кварталу 2020 

року було здійснено 7 виїзних мобільних та дистанційних пунктів доступу  

Протягом ІІ кварталу проведено 1 виїзний прийом на базі 

мобільних/дистанційних пунктів , що функціонують в будинках інтернатах для 

дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть стати 

або стали жертвами насильства в сім’ї, геріартричних пансіонатах, притулках, 

службах у справах дітей та молоді органів місцевого самоврядування тощо. 

25 червня начальниця Андрушівського бюро правової допомоги забезпечила 

роботу мобільного пункту в приміщенні Андрушівського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Андрушівської районної державної 

адміністрації. 

Протягом ІІ кварталу було проведено 2 виїзні прийоми для засуджених, що 

відбувають покарання у виправних колоніях. 

22 червня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

забезпечено роботу консультаційного пункту за допомогою програми ZOOM  у 

Бердичівській виправній колонії № 70. 



24 червня фахівці 

Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

забезпечили роботу 

консультаційного пункту за 

допомогою програми ZOOM у 

Бердичівській виправній колонії № 73. 

Протягом ІІ кварталу було проведено 4 виїзних прийомів для осіб, які 

знаходяться на обліку у відділах та секторах пробації та є умовно засудженими. 

03 червня начальниця Любарського бюро правової допомоги  в режимі 

відеозв’язку забезпечила роботу дистанційного пункту в Любарському районному 

секторі з питань пробації. 

22 червня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

забезпечив роботу дистанційного пункту у Бердичівському міськрайонному 

відділі філії ДУ “Центр пробації”. 

26 червня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги Жанна Пасенко 

забезпечила роботу дистанційного пункту в Романівському районному секторі 

філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області. 
  

Одним із дієвих механізмів забезпечення доступу до безоплатної правової 

допомоги засуджених є щоквартальні візити до Райківської виправної колонії 

(№73), які здійснюють фахівці місцевого центру. Останній з яких відбувся 24 

червня. 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, але у 

зв’язку із введенням в Україні карантинного режиму через епідемію COVID-19 

зустріч проходила у форматі відеозв’язку. Під час візитів засудженим доносилась 

інформацію про державні гарантії, які полягають у створенні рівних можливостей 

для доступу осіб до правосуддя. Під час цих 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 надання БВПД. 

Продовжуємо плідну співпрацю з органами державної влади Бердичівського 

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

юрисдикції центру. Проводимо семінари, лекції та консультування для соціальних 

працівників територіальних центрів соціального обслуговування населення РДА. 

Мета зустрічей інформування населення про діяльність місцевого центру та 

налагодження ефективної співпраці. Під час зустрічей присутні отримають 

пам’ятки про перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
 

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 29 інформаційних матеріалів. 
 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 
  

Фахівці Бердичівського місцевого центру з надання БВПД з метою 

розширення бази та залучення на постійній основі до співпраці пара юристів ще у 

2015 році підписали меморандум про співпрацю з вищим навчальним закладом 

«Бердичівський коледж економіки, промисловості та права». Студенти коледжу 

проходять щорічну навчальну практику у місцевому центрі. Оскільки студенти 

вузу є жителями не лише міста Бердичева, а й віддалених сіл та селищ районів, 

мережа параюристів розвивається, інформація по діяльність місцевого центру 

поширюється. Проходження практики дає можливість студенту в повній мірі 

розібратися у всіх аспектах роботи місцевого центру та в подальшому донести 

почуту інформацію до своїх односельців. 
 



З метою залучення юристів, параюристів та адвокатів до системи БПД на 

перспективу 11 червня проведено інформаційну-роз’яснювальну бесіду зі 

студентами Бердичівського коледжу промисловості економіки та права. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги проводять інформаційні 

зустрічі з адвокатами, які надають БВПД. Під час таких зустрічей з адвокатами 

системи БВПД аналізуються практики, обговорюються проблемні питання, які 

виникають. Інформуємо адвокатів про зміни в законодавстві, щодо порядку 

надання БВПД, стандартів якості в цивільних та адміністративних справах. 

Одну з таких зустрічей з адвокатами системи БПД провела 18 червня 

начальниця відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та роботи з її надавачами Оксана Мельник. 

Підвищення кваліфікації неможливо без обміну досвідом та навчання. 30 

червня на базі Бердичівського місцевого центру з надання БВПД відбулось 

онлайн нарада. Під час заходу були обговорені проблемних питань надання 

безоплатної правової, а також вивчення потреб у навчанні. 
  

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

реалізації свої прав. 
 

Для кращого доступу до БПД у громадах фахівці Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюють постійні 

виїзди до територіальних громад, провадять правопросвітницькі заходи з метою, а 

також проводять постійні зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад 

для полегшення співпраці між громадами та системою БПД, а також для 

полегшення отримання громадянами, які проживають на території громад , 

безоплатної правової допомоги. 

Протягом ІІ кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги було проведено 3 зустрічі з головами ОТГ. 

09 червня директорка Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Ковальчук провела 

робоча зустріч з головою Семенівської ОТГ з метою налагодження співпраці 



та перенаправлення громадян для надання БПД. Під час зустрічі було 

підписано меморандум про співпрацю. 

22 червня начальниця Любарського бюро правової допомоги Олена Зубко 

провела робочу зустріч з керівництвом Любарської ОТГ з метою перенаправлення 

громадян для надання БПД. 

24 червня начальниця Андрушівського бюро правової допомоги Анна 

Осецька провела зустріч з головою Андрушівської районної ради з метою 

збільшення кількості потенційних клієнтів та перенаправлення громадян для 

надання БПД. 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, іноваційною та 

ефективною. 
  

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

регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги на 

офіційній сторінці у Facebook. 

Фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання Безоплатної 

вторинної правової допомоги ведеться постійне наповнення довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» шляхом 

складання та розміщення правових консультацій.



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04 по 30.06.2020 року IІ кварталу 2020 року місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1386 звернень клієнтів, 1223 особам було надано 

правову консультацію, 163 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 

360 277 83 

2 Андрушівське БПД 
143 128 15 

3 Любарське БПД 
133 127 6 

4 Попільнянське БПД 
167 154 13 

5 Романівське БПД 
173 156 17 

6 Ружинське БПД 
127 122 5 

7 Чуднівське БПД 
283 259 24 

8 Разом по МЦ 
1386 1223 163 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 161 

рішень про надання БВПД та надано 75 доручень адвокатам та 95 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

права 386 (27,8%),з інших питань 215 (15,5%), іншого цивільного права 205 (14,79%), 

житлового права 120 (9%), спадкового права 108 (8%), адміністративного 105 



(7,57%), 91 (6,5%) соціального забезпечення, трудового права 82 (5,8%), земельного 

права 71 (5%),  договірного 2 (0,03%), з питань виконання судових рішень 1 (0,01%). 

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

 

 

                               Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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     Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань  

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
Разом за  

І півріччя 

1 соціальне забезпечення 108 91 199 

2 житлового права 193 120 313 

3 сімейного права 492 386 878 

4 спадкового права 171 108 279 

5 земельного права 96 71 167 

6 договірного права 0 2 2 

7 трудового права 96 82 178 

8 адміністративного права 129 105 234 

9 іншого цивільного права 385 205 590 

10 виконання судових рішень 0 1 1 

11 Інші питання 472 215 687 

12 Неправове питання 0 0 0 

Разом 2142 1386 3528 

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) 3 (50,0 %), інвалідах 1 

(16,6%) ветеранам війни 2 (33,4%). 

 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги у ІІ  

кварталі 2020 року було: 

- здійснено 1 виїзд до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 5 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 23 особи, в тому числі 2 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 21 особа до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 7 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 22 правопросвітницькі заходи. 


 розміщено у ЗМІ 29 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 


 



 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 
№ Найменування Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість 

з/п МЦ та Бюро здійснених діючих ОМС та проведених клієнтів, інформаці 

       

  виїздів дистанційн установ - право- яким йних 

  мобільних их провайде просвітниц надано матеріалів 

  пунктів/осіб пунктів/осі рів БПД, ьких доступ до , 

  , що б, що яким заходів електронн розміщени 

  отримали отримали надано  их сервісів х уЗМІ 

  правову правову методичн  МЮ  

  допомогу допомогу у    

    допомогу    

        

1 Разом по МЦ в 1/2 5/21 7 22 0 29 

 тому числі:       

        

2 Бердичівський 0/0 3/17 0 12 0 4 

 МЦ       

        

3 Андрушівське 0/0 0/0 1 2 0 0 

 бюро правової       

 допомоги       

        

4 Любарське 1/2 0/0 0 3 0 7 

 бюро правової       

 допомоги       

        

5 Попільнянське 0/0 0/0 0 1 0 8 

 бюро правової       

 допомоги       

        

6 Романівське 0/0 1/2 1 3 0 10 

        



 бюро правової       

 допомоги       

        

7 Ружинське 0/0 0/0 3 0 0 0 

 бюро правової       

 допомоги       

        

8 Чуднівське 0/0 1/2 2 1 0 0 

 бюро правової       

 допомоги       

        
 


