
 

Додаток 8  
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Бердичівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану  

діяльності на 2019 рік у ІІІ кварталі 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямками: 

[1.1.] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД. 

[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.] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД. 

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 проєкту “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 ІIІ 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 25 правопросвітницьких заходи.  



 

08 липня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги провела 

правоосвітню лекцію для дітей, які відпочивають у КП ДОЗ «Чайка» на тему: 

“Стоп булінг” та “Безпечні канікули”. 

19 серпня фахівець Бердичівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, провів правопросвітницьку 

лекцію для дітей, які відпочивали у дитячому 

оздоровчому таборі “Березовий гай” на тему : 

“Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх”. 

12 вересня фахівчиня Любарського бюро правової допомоги провела лекцію 

учням 11 класів Мотовилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Особливості 

адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх”. 

Для людей з інвалідністю, фахівцями Бердичівського місцевого центру з 

надання БВПД протягом кварталу проведено 16 інформаційно-просвітницьких 

заходів. 

31 липня працівниця Романівського бюро правової допомоги в офісі 

громадської організації “Червоний Хрест” провела лекцію для осіб з інвалідністю 

на тему «Працівники з інвалідністю, що треба знати, щоб захиститися». 

09 серпня фахівець Попільнянського бюро правової допомоги взяв участь у 

семінарі для безробітних (осіб з інвалідністю) в Попільнянській філії 

Житомирського ОЦЗ. 

16 вересня фахівчиня Романівського бюро 

правової допомоги в офісі громадської організації 

«Людей з інвалідністю «Глорія» провела лекцію для 

осіб з інвалідністю та керівництва громадської 

організації на тему «Працівники з інвалідністю, що 

треба знати, щоб захиститися». 



 

Для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону «Про статус 

ветеранів війни…» (в тому числі учасників АТО) протягом ІІІ кварталу 2019 року 

проведено 10 інформаційно-просвітницьких заходів. 

16 липня фахівець Ружинського бюро правової допомоги провів робочу 

зустріч з членами ГО “Ружинська спілка ветеранів АТО” та обговорив питання 

пільг для учасників АТО. 

09 серпня фахівчиня Любарського бюро правової 

допомоги провела семінар для 

військовослужбовців та учасників АТО в 

Любарській районній філії Житомирського 

обласного центру зайнятості на тему: “Безоплатна 

правова допомога”. 

06 вересня фахівець Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

провів зустріч з керівником ГО “Спортивно - реабілітаційного військово - 

патріотичного клубу “Ветеран” та обговорив питання надання пільг ветеранам 

АТО. 

У місцях несвободи проведено 3 інформаційно-просвітницьких заходи.  

16 липня фахівець Бердичівського місцевого центру з надання БВПД провів 

правову бесіду з засудженими Бердичівської виправної колонії № 70. 

19 серпня заступниця начальника відділу організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами Бердичівського місцевого центру з надання БВПД Оксана 

Мельник взяла участь у засіданні спостережної ради з питань умовно - 

дострокового звільнення при РВК № 73. 

Для внутрішньо переміщених осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» протягом 

звітного періоду проведено 2 заходи. 

23 липня працівник Попільнянського бюро правової допомоги провів 

правопросвітницький захід на тему: “Пільги для ВПО”. 



 

24 липня працівниця Любарського бюро правової 

допомоги провела інформаційно-просвітницький 

семінар для внутрішньо переміщених осіб, що 

перебувають на обліку в Любарській районній філії  

Житомирського обласного центру зайнятості на тему:  

"Пільги передбачені для внутрішньо переміщених осіб". 

Значну увагу приділяють фахівці Бердичівського місцевого центру з надання 

БВПД інформаційно-просвітницьким заходам у міських відділах та  районних 

секторах філії Центру пробації у Житомирській області для засуджених, які 

звільненні від відбування покарання. Так, для даної категорії громадян  протягом 

ІІІ кварталу було проведено 10 інформаційно - просвітницьких заходів. 

24 липня начальник відділу Попільнянського бюро правової допомоги Юрій 

Харчук взяв участь у круглому столі в Попільнянському районному секторі філії 

Державної установи “Центр пробації” у Житомирській області. Тема заходу: 

“Складання досудової доповіді та призначення альтернативних покарань. ” 

13 серпня фахівцями Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД проведено 

правову лекцію для засуджених у БВК № 70 на 

тему: “Система безоплатної правової допомоги”. 

06 вересня працівниця Романівського бюро 

правової допомоги провела інформаційно-

просвітницьку лекцію у Романівському районному секторі філії Державної 

установи “Центр пробації” у Житомирській області для осіб, що перебувають на 

обліку «Відповідальність за вчинення домашнього насильства». 

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

справах дітей для людей, які зазнали домашнього насильства, дискримінації 

протягом кварталу проведено 1інформаційних заходи. 

13 вересня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги Ганна 

Осецька провела зустріч з прийомними батьками та батьками-вихователями  на 

тему: “Профілактика домашнього насильства”. 



 

В умовах проведення та впровадження реформ в Україні у галузях охорони 

здоров'я та освіти, фахівці безоплатної правової допомоги постійно проводять 

інформаційні заходи у закладах охорони здоров’я та освіти. Зокрема за ІІІ квартал  

проведено 5 таких інформаційних заходи. 

18 вересня працівниця Любарського бюро правової допомоги провела 

інформаційно-просвітницьку бесіду з персоналом Любарської центральної 

районної лікарні  на тему: «Що таке безоплатна вторинна правова допомога?». 

20 вересня фахівчиня Андрушівського бюро 

правової допомоги Ганна Осецька провела для 

педагогів та психологів, які працюють в 

школах Андрушівського району спільно із в. о. 

директора Андрушівського РЦСССДМ круглий 

стіл на тему ЗУ “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу”. 

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 ІІІ 

кварталу фахівцями Бердичівського місцевого центру проведено ряд 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 3 спільних 

заходи, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості працівників 

органів ДСЗ про систему надання БПД. 

11 липня фахівець Попільнянського бюро правової допомоги провів робочу 

зустріч з працівниками Попільнянської філії Житомирського ОЦЗ, спрямовану на 



 

підвищення рівня правової поінформованості працівників органів ДСЗ про 

систему надання БПД. 

12 липня працівниця Любарського бюро 

правової допомоги Наталія Поварчук провела 

круглий стіл з працівниками Любарської районної 

філії Житомирського обласного центру зайнятості на 

тему: «Безоплатна первинна та вторинна правова 

допомога». 

12 вересня фахівець Ружинського бюро правової допомоги прийняв участь у 

засіданні круглого столу «Популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавленого батьківського піклування». 

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 10 правопросвітницьких семінарів, зустрічей, круглих столів 

тощо. 

15 серпня спеціаліст Попільнянсього бюро правової допомоги Юрій Харчук 

провів робочу зустріч з головою ГО  “Попільнянська районна організація 

ветеранів війни і праці”. Під час зустрічі обговорили порядок отримання 

медичних препаратів за урядовою програмою “Доступні ліки”. 

22 серпня фахівчиня Любарського бюро правової допомоги провела робочу 

зустріч з начальником відділу соціального захисту населення та праці Любарської 

селищної ради.  

20 вересня директорка Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Ковальчук провела круглий стіл на базі 

Бердичівського відділу міграційної служби з 

метою недопущення порушення права затриманих 

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


 

осіб на безоплатну вторинну правову допомогу. Присутні розглянули Порядок 

інформування центрів про випадки затримання, адміністративного арешту та 

визначили взаємний алгоритм дій . 

Протягом звітного періоду проведено 9 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. 

 09 липня фахівець Ружинського бюро правової допомоги Микола Бондар 

провів бесіду на тему: ”Порядок отримання податкової знижки на навчання” в 

Ружинському відділі Житомирського обласного центру зайнятості для осіб, що 

перебувають на обліку. 

15 серпня працівниця Андрушівського бюро правової допомоги Ганна 

Осецька провела семінар на базі Андрушівського РЦЗ серед громадян, які 

перебувають на обліку в Андрушівському РС філії Центру пробації у 

Житомирській області на тему: «Суб’єкти права на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу». 

26 вересня фахівець Бердичівського 

місцевого центру з надання БВПД взяв участь у 

семінарі «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції» у Бердичівському міському центрі 

зайнятості. 

 

З метою ознайомлення з роботою місцевого центру та бюро правової 

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

16 липня спеціаліст Попільнянського бюро правової допомоги Юрій Харчук 

провів “День відкритих дверей”. 

12 вересня фахівець Ружинського бюро правової допомоги провів “День 

відкритих дверей” та ознайомив громадян щодо основних завдань діяльності 

бюро та порядком отримання БПД. 



 

30 вересня працівницями Любарського бюро правової допомоги з метою 

ознайомлення з роботою центрів та порядком отримання БПД для відвідувачів 

проведено “День відкритих дверей”. 

Проведено 4 захода, які були організовані для колективів державних установ 

та організацій різних форм власності. 

30 липня фахівчиня Романівського бюро правової 

допомоги Світлана Крижанівська виступила на засіданні 

круглого столу на тему «Протидія торгівлі людьми». 

05 серпня фахівчиня Андрушівського бюро правової 

допомоги взяла участь у засіданні комісії щодо формування 

потреби у виплаті грошової компенсації для придбання 

житла дітям сиротам та особам з числа дітей-сиріт. 

26 вересня фахівчиня Любарського бюро правової допомоги провела зустріч 

з колективом територіального центру соціального обслуговування та надання 

соціальних послуг Любарського району. 

Основним пріоритетом реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проєкту “Я маю право” є надання громадянам безоплатної 

правової допомоги шляхом забезпечення роботи мобільних та дистанційних 

консультативних пунктів.  Протягом ІІІ кварталу 2019 року Бердичівський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області забезпечив роботу 75 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, геріартричних пансіонатах, притулках, службах у справах дітей та молоді 

органів місцевого самоврядування тощо. 

31 липня фахівець Ружинського бюро правової 

допомоги Бондар Микола забезпечив роботу 



 

дистанційного пункту доступу до БПД на базі служби у справах дітей Ружинської 

РДА. 

21 серпня працівницею Любарського бюро правової допомоги забезпечено 

роботу консультаційного мобільного пункту на базі служби у справах дітей 

Любарської РДА. 

 12 вересня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги провела 

виїзне консультування зі службою у справах дітей Червоненської ОТГ. 

Проведено 6 виїзних консультаційних мобільних пунктів для людей з 

інвалідністю. 

30 липня спеціалісти Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

провели виїзне консультування на базі мобільного консультаційного пункту на 

базі ЗОШ №8.  

27 серпня  спеціалісти Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

провели виїзне консультування на базі мобільного соціального офісу на базі 

Амбулаторії сімейної медицини № 4. 

09 вересня фахівцями Романівського бюро правової допомоги проведено 

виїзне консультування на базі офісу людей похилого віку “Наше рідне село” 

Забезпечено роботу 1 дистанційного консультативного пункту для 

внутрішньо переміщених осіб у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших 

місцях. 

25 липня фахівці Бердичівського місцевого центру з надання БВПД провели 

мобільне консультування ВПО на базі гуртожитку для студентів Бердичівського 

коледжу промисловості та права. 

Забезпечено діяльність роботи дистанційного пункту консультувань у 

госпіталі ветеранів війни Житомирської обласної ради. для категорій осіб, що 

потребували безоплатної правової допомоги та позбавлені змоги звернутись 

самостійно до місцевого центру. 

12 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

Юрієм Антонюком провів виїзний прийом для ветеранів війни та осіб, на яких 



 

поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни...» (в тому числі учасників 

АТО) у Госпіталі ветеранів війни Житомирської обласної ради. Пункт працює 

один раз в квартал та здійснює консультування осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни, учасників АТО, яких турбували питання стосовно пільг на проїзд у 

громадському транспорті, стосовно надання безкоштовних ліків. Ветерани війни 

консультувались із питань отримання субсидії, порядку перерахунку пенсії, 

спадкування та інше. 

Фахівці системи БПД надають адресну правову допомогу тим громадянам, 

які за станом здоров’я не можуть самостійно прибути до місцевого центру. 

Спеціалісти 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. У третьому кварталі було надано три адресні 

допомоги. 

Значну роль було приділено роботі з умовно 

засудженим, що знаходяться на обліку у відділі та 

секторах з питань пробації управління Державної 

пенітенціарної служби України в Житомирській 

області. Протягом ІІІ кварталу було проведено 14 

виїзних прийомів для осіб, що знаходяться на обліку у відділах та секторах 

пробації та є умовно засудженими. У ході зустрічей обговорювали причини 

підліткової злочинності, через які молоді люди опиняються на лаві підсудних та 

шляхи їх подолання, ознайомили неповнолітніх із правовими наслідками, які 

чекають на них у разі скоєння повторних злочинів або адміністративних 

правопорушень також наголошувалося щодо відповідальності за вчинення 

насильства у сім'ї.  

2 липня фахівець Ружинського бюро правової допомоги забезпечив роботу 

дистанційного пункту доступу до БПД для засуджених, які перебувають на обліку 

у Ружинському РС філії ДУ “Центр пробації”. 



 

05 серпня фахівчиня Андрушівського бюро правової допомоги провела 

прийом громадян на базі Андрушівського районного сектору філії Державної 

установи “Центр пробації”. 

02 вересня фахівець Бердичівського місцевого 

центру з надання БВПД, Ярослав Бойчук, забезпечив 

виїзний прийом засуджених у Бердичівському відділі 

пробації . 

Забезпечено роботу 5 дистанційних пунктів 

доступу до БПД у приміщеннях Андрушівського, Бердичівського, 

Попільнянського, Ружинського, Романівського, Чуднівського центрів зайнятості, 

де було проведено 5 виїзних прийомів громадян. 

02 липня фахівцем Бердичівського місцевого центру з надання БВПД 

забезпечено роботу дистанційного пункту у Бердичівському МЦЗ 

09 липня спеціаліст Ружинського бюро правової 

допомоги провів виїзний прийом громадян в 

Ружинському районному центрі зайнятості, де 

працював дистанційний пункт консультування. 

12 липня фахівчиня Любарського бюро правової 

допомоги забезпечила роботу дистанційного пункту в Любарській районній філії 

Житомирського ОЦЗ. 

Одним із позитивних прикладів роботи є участь місцевого центру в роботі 

соціального мобільного офісу, який відбувався 30 липня, 27 серпня, 24 вересня. 

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. Останній з яких відбувся 4 

вересня. 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. У рамках 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 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. 

З метою повноцінного надання громадянам доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги та реалізацію плану заходів загальнонаціонального 



 

проекту “Я маю право”. 

Протягом кварталу працівники Бердичівського місцевого центру провели 24 

виїзних прийомів громадян у наступних населених пунктах: 18 липня с. 

Никонівка Бердичівського району, 24 липня в Міньковецькій сільській раді 

Андрушівського району, 17 вересня с. Строків Попільнянського району, 15 серпня 

с. Печанівка Романівського 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. 

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, в тому числі 

малозабезпеченим, інвалідам, дітям-сиротам, вимушеним переселенцям, 

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 189 інформаційних матеріалів. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД та відповідно до виконання плану роботи Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом ІІІ кварталу 

2019 року спеціалістами відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами проводились інформаційні бесіди з 

адвокатами, що працюють в системі безоплатної вторинної правової допомоги.  

Так, 22 липня відділом організації надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами була проведена інформаційна зустріч з 

адвокатами системи БВПД. 

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». Сстуденти 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 параюристі 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. 

16 липня Бердичівським місцевим центром з надання БВПД була проведена 

зустріч з юристом, що шукає роботу через Попільнянську філію Житомирського 

ОЦЗ. 

З метою розвитку та наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» складаються, розміщуються, в разі 

необхідності редагуються та підтримуються в актуальному стані правові 

консультації. Протягом звітного періоду складено та розміщено стандартизовані 

юридичні консультації на теми: “Щодо встановлення факту належності 

правовстановлюючого документу” та “ Щодо розподілу спільно нажитого майна 

подружжя”. 

[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 14 липня Бердичівським місцевим 

центром з надання БВПД спільно з фахівцями бюро правової допомоги була 

проведена нарада з працівниками бюро.  

 

[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 01.07 по 30.09.2019 року 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1312 звернень клієнтів, 1030 особам було 

надано правову консультацію, 282 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 та надання 

безоплатної правової 

допомоги 

473 272 201 

2 Андрушівське БПД 
185 159 26 

3 Любарське БПД 
138 125 13 

4 Попільнянське БПД 
137 125 12 

5 Романівське БПД 
183 165 18 

6 Ружинське БПД 
119 115 4 

7 Чуднівське БПД 
77 69 8 

8 Разом по МЦ 
1312 1030 282 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

283 рішень про надання БВПД та надано 140 доручень адвокатам та 154 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   303 (23,09%), іншого цивільного права 226 (17,23%) з інших 

питань 230 (17,53%) житлового права 115 (8,77%), земельного права 82 (6,25%), 

спадкового права 103 (7,85%), адміністративного 108 (8,23%), трудового права 

76 (5,79%), соціального забезпечення 65 (4,95%) , договірного 2 (0,15%), з 

питань виконання судових рішень 1 (0,08%), медичного 1 (0,08%) 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

 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 

                                                          

 



 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань  

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

ІІ півріччя 

1 соціальне забезпечення 65   

2 житлового права 115   

3 сімейного права 303   

4 спадкового права 103   

5 земельного права 82   

6 договірного права 2   

7 трудового права 76   

8 адміністративного права 108   

9 іншого цивільного права 226   

10 виконання судових рішень 1   

11 Інші питання 231   

12 Неправове питання 0   

Разом 1312   



 

 

 

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) 21 

(66,0 %), інвалідах 4 (12,0%)   ветеранам війни 6 (19,0%), діти 1 (3,0%). 

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

кварталі 2019 року було: 

 здійснено 29 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 46 

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 121 осіб, в тому числі 59 особа звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 62 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 24 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 104  правопросвітницьких захода. 

 розміщено у ЗМІ 189 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 50 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№  

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів

, 

розміщени

х у ЗМІ 

1 Разом по МЦ в 

тому числі: 

29/59 46/62 24 104 50 189 

2 Бердичівський 

МЦ  

7/2 17/14 3 13 5 159 

3 Андрушівське 

бюро правової 

допомоги 

3/5 7/8 3 21 1 4 

4 Любарське 

бюро правової 

допомоги 

9/26 4/7 6 22 12 12 

5 Попільнянське 

бюро правової 

допомоги 

3/6 4/5 3 10 6 4 

6 Романівське  4/14 4/19 5 20 19 6 



 

бюро правової 

допомоги 

7 Ружинське  

бюро правової 

допомоги 

3/6 6/9 3 14 7 4 

8 Чуднівське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 4/0 1 4 0 0 

 

 

 

 

 

 

 


