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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

щодо виконання Бердичівським місцевим центром з надання безоплатної 
 

вторинної правової допомоги річного плану 
 

діяльності на 2020 рік у І 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, клієнтоорієнтовною, 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 напрямком у роботі Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД. Підвищення правової культури та подолання 

правової необізнаності громадян неможливе без постійного навчання та 

інформування населення. 

Фахівцями системи безоплатної правової допомоги здійснюється постійне 

інформування населення щодо можливості отримання первинної та вторинної 

правової допомоги, знання своїх прав та обов’язків, які встановлюються та 

гарантуються Конституцією України, Законами України та підзаконними 

нормативно правовими актами. 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, адже не завжди їм легко дістатись до 

місцевого центру або бюро правової допомоги. 

Співпраця з представниками Національної поліції, прокуратури, судів, 

відділів та секторів ДУ “Центр пробації” здійснюється постійно для спрощення 

отримання правової допомоги цільовими категоріями та проведення спільних 

правопросвітницьких заходів для громадян. 

Протягом І кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги разом із представниками 

Національної поліції та ДУ “Центр пробації” проведено 10 

правопросвітницьких заходів. 

08 січня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги Ганна 

Осецька спільно із фахівцем Андрушівського РЦСССДМ та інспектором 

Андрушівського районного сектору філії Державної установи “Центр 

пробації” для громадян, які перебувають на обліку в Андрушівському РВ філії 



Центру пробації у Житомирській області провели семінар на тему: «Види 

насильства. Відповідальність за вчинення домашнього насильства». 

05 лютого фахівчиня Любарського бюро правової допомоги Олена Зубко 

провела лекцію для осіб, які перебувають на обліку у Любарському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» на тему: “Порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги”. 

11 березня спеціаліст Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної правової 

допомоги Олександр Невдовиченко провів 

робочу зустріч з представниками 

Бердичівського ВП ГУНП в 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 громадянами та проведення правопросвітницьких заходів. 

Протягом І кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

проведено 6 робочих зустрічей із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів та громадських організацій. 

27 січня фахівцем Ружинського бюро правової допомоги Миколою Бондарем 

проведено робочу зустріч з головою Ружинської районної організації Товариства 

Червоного Хреста України. Обговорено питання співпраці та надано роз’яснення 

щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги. 

06 лютого начальником Попільнянського бюро правової допомоги Юрієм 

Харчуком проведено зустріч з головою 

Попільнянської районної організації 

ветеранів війни і праці. 

11 березня фахівчиня Романівського бюро 

правової допомоги провела зустріч з метою 

спільного планування правопросвітницької 



роботи щодо особливих потреб людей з інвалідністю та осіб похилого віку з 

начальником та працівниками управління праці та соціального захисту населення 

Романівської РДА. 

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. 

14 січня начальник Романівського бюро правової допомоги Світлана 

Крижанівська взяла участь в засіданні круглого столу. Захід організовано 

Любарською районною радою для сільських рад. Під час круглого столу 

піднімались наступні теми: порядок оформлення спадщини, приватизація 

земельної ділянки, монетизація субсидії, зміна імені та система безоплатної 

правової допомоги. 

Для більш тісної співпраці та перенаправлення клієнтів у І кварталі 

фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено 3 зустрічі та обговорено умови меморандумів. 

16 січня фахівчиня Любарського бюро 

правової допомоги провела робочу 

зустріч в рамках укладеного 

Меморандуму про співпрацю з 

працівниками Любарського районного 

військового комісаріату щодо 

обговорення результатів роботи та 

напрацювання нових підходів до 

надання БПД. 

24 січня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги провела робочу 

зустріч з начальником Романівського відділення поліції Новоград-Волинського 

відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській 



області щодо напрацювання нових підходів до надання БПД та підписання 

меморандуму про співпрацю. 

13 січня фахівцем Ружинського бюро правової допомоги проведено робочу 

зустріч з керівником територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ружинського району. Обговорено результати 

співпраці та заплановані заходи на цей рік. 

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 було проведено 8 правопросвітницьких 

заходів. 

 30 січня фахівцем Бердичівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Ярославом Бойчуком 

проведено правовий урок для учнів 

Бердичівської загальноосвітньої 

школи №1 на тему: “Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх”. 

18 лютого фахівчинею Любарського бюро правової допомоги проведено 

лекцію для студентів І та ІІ курсів Любарського професійного ліцею на тему: Що 

таке булінг? Що таке домашнє насильство та які його види? Яка відповідальність 

передбачена до осіб за вчинення булінгу та домашнього насильства? 

05 березня фахівчинею Андрушівського бюро правової допомоги проведно 

для учнів Андрушівської ЗОШ № 1 урок на тему: “Стоп Булінг”. Також 

роз’яснено можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Для осіб з інвалідністю було проведено 5 правопросвітницьких заходів. 

30 січня спеціаліст Ружинського бюро правової допомоги провів лекцію з 

особамих інвалідністю, що перебувають на обліку в Ружинському відділі 

Житомирського обласного центру зайнятості на тему: “Безоплатна правова 

допомога в Україні”. 



31 січня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги провела 

інформаційно-просвітницьку лекцію для членів громадської організації “Глорія” 

на тему “Податкова знижка на навчання”. 

13 березня спеціаліст 

Бердичівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провів захід для батьків, які 

виховують дітей з інвалідністю на базі ГО 

“ Насіння Надії”. 

 

 

Учасники бойових дій є однією із категорій громадян яким надається 

безоплатна правова допомога. З метою інформування про систему безоплатної 

правової допомоги було проведено 6 правопросвітницьких заходів. 

30 січня спеціалістом Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено зустріч з учасниками 

бойових дій на базі Бердичівського міського центру зайнятості на тему: “Пільги 

учасників бойових дій”. 

29 січня фахівець Попільнянського бюро правової допомоги провів робочу 

зустріч з працівниками Попільнянського РВК. Під час зустрічі вони обговорили 

порядок надання статусу УБД для добровольців, які не увійшли до складу 

офіційних структур. 

 14 лютого фахівчинею Любарського 

бюро правової допомоги було проведено 

спільну зустріч з членами Громадської 

організації «Спілка учасників АТО у 

Житомирській області» щодо змін в ЗУ 

«Про безоплатну правову допомогу», які 

безпосередньо стосуються учасників АТО. 
 

Протягом звітного періоду спільно з громадськими організаціями, міськими 

центрами соціальних служб, службами у справах дітей, для людей, щодо 

запобігання домашнього насильства та дискримінації було проведено 5 заходів. 



28 січня спеціаліст 

Ружинського бюро правової 

допомоги взяв участь у “круглому 

столі” при голові Ружинської РДА. 

Участь у заході взяли: спеціалісти 

Ружинського районного ЦСССДМ, 

спеціалісти служби у справах дітей, 

сектору сімейної та гендерної політики. Обговорено питання взаємодії під час 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, виявлення випадків жорстокого поводження з ними, запобіганню 

домашньому насильству. 

12 лютого фахівчиня Любарського бюро правової допомоги провела круглий 

стіл з працівниками відділу Любарського ДРАЦС на тему: “Порядок укладення та 

припинення шлюбу”. 

05 березня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги провела 

правоосвітню лекцію під час проведення  батьківських зборів у ДДНЗ “Сонечко” 

вихованців старших груп на тему “Запобігання та протидія гендерному та 

домашньому насильству. 

З метою ознайомлення громадян щодо системи БПД та інших ключових 

реформ у сфері земельного законодавства, соціального захисту, освіти, охорони 

здоров’я, пенсійного забезпечення проведено 7 заходів. 

21 січня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги провела 

вуличне інформування громадян жителів с. Зарубинці Андрушівського району. 

Вона розповіла мешканцям про 

порядок отримання безоплатної 

правової допомоги.  

13 лютого фахівчиня 

Любарського бюро правової допомоги 

провела семінар з працівниками 

Юрівського старостинського округу 

на тему: “Поняття та види земельних сервітутів” 



Одним із пріоритетних завдань діяльності Бердичівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги є забезпечення роботи 

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

року було здійснено 39 виїзних мобільних та дистанційних пунктів доступу  

Протягом кварталу було здійснено 10 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. 

30 січня фахівцем Бердичівського місцевого центру з надання БВПД було 

забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до БПД на базі Центру з 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради. 

12 лютого фахівчиня Любарського бюро правової допомоги забезпечила 

роботу дистанційного пункту доступу до 

БПД у відділі Любарського ДРАЦС. 

12 березня фахівчиня 

Андрушівського бюро правової допомоги 

провела прийом громадян на базі Центру 

надання адміністративних послуг 

Червоненської ОТГ 

Проведено 3 виїзних консультаційних мобільних пунктів для людей з 

інвалідністю. 

28 січня спеціаліст Бердичівського місцевого центру з надання БВПД взяв 

участь у роботі мобільного соціального офісу. 

31 січня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги забезпечила 

роботу консультаційного мобільного пункту в Громадській  організації «Людей з 

інвалідністю “ГЛОРІЯ” Романівського району». 

Забезпечено роботу 3 дистанційних пунктів доступу до БПД для учасників 

бойових дій та ветеранів. 



16 січня фахівчиня Любарського 

бюро правової допомоги забезпечила 

роботу консультаційного мобільного 

пункту у Любарському районному 

військовому комісаріаті. 

12 березня спеціаліст 

Бердичівського місцевого центру з 

надання БВПД забезпечив роботу 

консультаційного пункту доступу у госпіталі для інвалідів та ветеранів ВВВ 

Житомирської обласної ради. 
 

Протягом І кварталу було проведено 3 виїзних прийомів для засуджених, що 

відбувають покарання у виправних колоніях. 

30 січня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги було забезпечено роботу консультаційного пункту у 

Бердичівському виправному центрі № 108. 

11 лютого фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги було забезпечено роботу консультаційного пункту 

у Бердичівській виправній колонії № 70. 

04 березня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги було забезпечено роботу консультаційного пункту 

у Райківській виправній колонії № 73. 

Протягом І кварталу було 

проведено 13 виїзних прийомів 

для осіб, що знаходяться на 

обліку у відділах та секторах 

пробації та є умовно 

засудженими. 

13 січня фахівець 

Бердичівського місцевого центру з надання БВПД забезпечив роботу 

дистанційного пункту консультування для засуджених, які перебувають на обліку 

у Бердичівському районному відділу з питань пробації ДУ “Центр пробації”. 



04 лютого спеціаліст Ружинського бюро правової допомоги забезпечив 

роботу дистанційного пункту доступу до БПД у  Ружинському  районному секторі 

філії Державної установи “Центр пробації”. 

04 березня забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до БПД в 

Любарському районному секторі з питань пробації. 
 

Забезпечено роботу 7 дистанційних пунктів доступу до БПД у приміщеннях  

центрів зайнятості. 
 

14 січня фахівцем Бердичівського місцевого центру з надання БВПД було 

забезпечено роботу консультаційного пункту у Бердичівському міському центрі 

зайнятості 

04 лютого фахівчиня Романівського бюро правової допомоги забезпечила 

роботу дистанційного пункту доступу до БПД у приміщенні Романівської 

районної філії  Житомирського обласного центру зайнятості. 

12 березня фахівець Ружинського 

бюро правової допомоги забезпечив 

роботу дистанційного пункту доступу до 

БПД у приміщенні Ружинської  філії 

Житомирського обласного центру 

зайнятості. 
 

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 4 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 даних 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 

https://www.facebook.com/Любарська-районна-філія-Житомирського-обласного-центру-зайнятості-1246335862093785/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJjoU2bmsNfnqIyzrcGJMpLVn-glbSjR2Rqh5rRbDtyiHJv0zM08u0j6LHoZHTR9LvDS33KO-wx3Kt&hc_ref=ARTrv22b98tvmjc6128xhNHMl8UOlWrjG-Tq8eqVJcyMddLus956PglDwgPYgeXJP74&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA8iY8mgnt9klxU_j3iXX7eWcijJetdCFXFuZeay4_of1SE2YbAjMR3CcaUuqlLlfbbE-C41GT9wTayv8lTilaeQOkDy6XkaiUotoG7LBGTUlLCTQqz5uSaUrMTgaRJG3r9DorBp7Dy8Zo5Tpf4CQGc_-9Ma2Z7OmaMiGuPywWFaYk_r9ZZLbmWe6_IOXbPC_y1mH0xuYrgDD5kFLGwKu6vIvkw6ImxOOeStx78dOnVYneAhDIhRBQN_zOBRgwGqaKDQBIfpk6QxHsKfQBVOHku2q24eveN_DR4Sd9i7CrmB-Ua5YI2ISjte14CN9ht4m5ERc3XvwTVZr1LpH5n1H4SAQ


амністію». На всі запитання засуджені мають змогу отримати повноцінні правові 

консультації від фахівців Бердичівського місцевого центру. 
 

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. 

Мета зустрічей інформування населення про діяльність місцевого центру та 

налагодження ефективної співпраці. Під час зустрічей присутні отримали 

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

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

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. 

Розповідали співробітникам районних лікарень про систему безоплатної 

вторинної правової допомоги та зазначали, які категорії осіб мають право на 

отримання такої допомоги. Фахівці центру роздавали буклети з роз’ясненнями 

про доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному 

процесах для найбільш вразливих верств населення, зокрема малозабезпеченим, 

інвалідам, дітям-сиротам, внутрішньо переміщеними особами, учасникам бойових 

дій, сім’ям загиблих та іншим категоріям громадян, а також з детальною 

інформацією про місце розташування Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової. 
 

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 36 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 параюристів в 

2015 році підписали меморандум про співпрацю з вищім 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 проведено робочу зустріч з адвокатом Сероветником О.А. Під час 

зустрічі обговорено порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

запропоновано розпочати співпрацю  з системою БПД. 
  

[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, 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 І кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги було проведено 2 зустрічі з головами ОТГ. 

23 січня фахівчинею Андрушівського бюро правової допмоги було 

проведено зустріч з головою Яроповицької сільської ради щодо налагодження 

співпраці та проінформованості громадян про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги.  



11 березня директорка Бердичівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталія 

Ковальчук провела робоча зустріч з 

головою Швайківської ОТГ з метою 

налагодження співпраці та 

перенаправлення громадян для надання 

БПД. Під час зустрічі було підписано меморандум про співпрацю. 

Фахівці системи БПД проводять семінари з конкретними групами населення 

спрямовані на запобігання безробіття, а також застереження щодо трудової 

міграції громадян України закордон. Протягом І кварталу було проведено 5 

семінар в центрі зайнятості саме щодо запобігання трудової міграції та безробіття. 

30 січня спеціалістом Бердичівського місцевого центру з надання БВПД було 

проведено правопросвітницький семінар у Бердичівськогому центрі зайнятості на 

тему: “Запобігання торгівлі людьми”. 

04 лютого фахівчиня Романівського бюро правової допомоги провела 

семінар для безробітних у Романівській районній філії Житомирського обласного 

центру зайнятості на тему: “Правове регулювання фактичних шлюбних відносин”. 

 [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.

https://www.facebook.com/Любарська-районна-філія-Житомирського-обласного-центру-зайнятості-1246335862093785/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJjoU2bmsNfnqIyzrcGJMpLVn-glbSjR2Rqh5rRbDtyiHJv0zM08u0j6LHoZHTR9LvDS33KO-wx3Kt&hc_ref=ARTrv22b98tvmjc6128xhNHMl8UOlWrjG-Tq8eqVJcyMddLus956PglDwgPYgeXJP74&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA8iY8mgnt9klxU_j3iXX7eWcijJetdCFXFuZeay4_of1SE2YbAjMR3CcaUuqlLlfbbE-C41GT9wTayv8lTilaeQOkDy6XkaiUotoG7LBGTUlLCTQqz5uSaUrMTgaRJG3r9DorBp7Dy8Zo5Tpf4CQGc_-9Ma2Z7OmaMiGuPywWFaYk_r9ZZLbmWe6_IOXbPC_y1mH0xuYrgDD5kFLGwKu6vIvkw6ImxOOeStx78dOnVYneAhDIhRBQN_zOBRgwGqaKDQBIfpk6QxHsKfQBVOHku2q24eveN_DR4Sd9i7CrmB-Ua5YI2ISjte14CN9ht4m5ERc3XvwTVZr1LpH5n1H4SAQ
https://www.facebook.com/Любарська-районна-філія-Житомирського-обласного-центру-зайнятості-1246335862093785/?__tn__=kCH-R&eid=ARCJjoU2bmsNfnqIyzrcGJMpLVn-glbSjR2Rqh5rRbDtyiHJv0zM08u0j6LHoZHTR9LvDS33KO-wx3Kt&hc_ref=ARTrv22b98tvmjc6128xhNHMl8UOlWrjG-Tq8eqVJcyMddLus956PglDwgPYgeXJP74&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA8iY8mgnt9klxU_j3iXX7eWcijJetdCFXFuZeay4_of1SE2YbAjMR3CcaUuqlLlfbbE-C41GT9wTayv8lTilaeQOkDy6XkaiUotoG7LBGTUlLCTQqz5uSaUrMTgaRJG3r9DorBp7Dy8Zo5Tpf4CQGc_-9Ma2Z7OmaMiGuPywWFaYk_r9ZZLbmWe6_IOXbPC_y1mH0xuYrgDD5kFLGwKu6vIvkw6ImxOOeStx78dOnVYneAhDIhRBQN_zOBRgwGqaKDQBIfpk6QxHsKfQBVOHku2q24eveN_DR4Sd9i7CrmB-Ua5YI2ISjte14CN9ht4m5ERc3XvwTVZr1LpH5n1H4SAQ


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01 по 31.03.2020 року Бердичівським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2142 звернень клієнтів, 1852 особам було надано 

правову консультацію, 290 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 

допомоги 

575 419 156 

2 Андрушівське БПД 
222 203 19 

3 Любарське БПД 
206 184 22 

4 Попільнянське БПД 
250 239 11 

5 Романівське БПД 
295 263 32 

6 Ружинське БПД 
201 196 5 

7 Чуднівське БПД 
393 348 45 

8 Разом по МЦ 
2142 1852 290 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 289 

рішень про надання БВПД та надано 139 доручень адвокатам та 167 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 1 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

права    492 (23%),з інших питань 472 (22%), іншого цивільного права 385 (18%), 

житлового права 193 (9%), спадкового права 171 (8%), адміністративного 129 (6%), 

108 (5%) соціального забезпечення, трудового права 96 (4,5%), земельного права 96 

(4,5%),  договірного 0 (0%), з питань виконання судових рішень 0 (0%) 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

 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   

2 житлового права 193   

3 сімейного права 492   

4 спадкового права 171   

5 земельного права 96   

6 договірного права 0   

7 трудового права 96   

8 адміністративного права 129   

9 іншого цивільного права 385   

10 виконання судових рішень 0   

11 Інші питання 472   

12 Неправове питання 0   

Разом 2142   

 

 

 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) 11 (53,0 %), інвалідах 3 

(15,0%) ветеранам війни 6 (29,0%), діти 1 (5,0%). 

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

 
кварталі 2020 року було: 
 

- здійснено 8 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 31 

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 

66 осіб, в тому числі 13 особа звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 53 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 5 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 53 правопросвітницьких заходи. 


- розміщено у ЗМІ 36 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 


- Надано 35 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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 

8/13 31/53 5 53 35 36 



 тому числі:       

        

2 Бердичівськи

й 

1/0 11/9 0 15 0 4 

 МЦ       

        

3 Андрушівськ

е 

1/1 6/10 3 7 0 4 

 бюро 

правової 

      

 допомоги       

        

4 Любарське 3/8 4/13 1 8 9 8 

 бюро 

правової 

      

 допомоги       

        

5 Попільнянськ

е 

0/0 2/4 0 4 6 8 

 бюро 

правової 

      

 допомоги       

        

6 Романівське 2/4 1/4 0 9 15 12 

        



 бюро правової       

 допомоги       

        

7 Ружинське 0/0 5/11 0 8 5 0 

 бюро правової       

 допомоги       

        

8 Чуднівське 1/0 2/2 1 2 0 0 

 бюро правової       

 допомоги       

        
 


