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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Коростенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік 

у IІІ кварталі 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

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

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової 

допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи надання 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. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами роботи: 

[1.1] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД. 

Забезпечення прав дитини - стратегічний пріоритет держави, адже діти 

мають не лише знати свої права, а й навчитись захищати їх! На початку нового 

навчального року фахівці Коростенського МЦ з надання БВПД провели 17 

правопросвітницьких заходів. Мета яких - підвищення рівня правової 

культури та правової свідомості дітей, інформування щодо механізмів захисту 

їхніх прав у повсякденному житті. У закладах загальної середньої освіти та 

інших навчальних закладах було проведено, а саме: Тижня уроків ЯМП з 

02 по 06 вересня, Тижня протидії булінгу з 16 по 20 вересня, а також 

заходів поза межами проєкту «Я маю право»  з 09 по 13 та з 23 по 30 

вересня.  

04 вересня фахівчиня Коростенського МЦ з 

надання БВПД Оксана Сергієнко спільно із 

старшим державним виконавцем Коростенського 

МРВ ДВС ГТУЮ у Житомирській області Юлією 

Мороз провели інтерактивний урок для учнів 5 

класу ЗОШ №3 м. Коростеня. Говорили зі 

школярами не лише про їх права, а й про 

обов’язки. Закріпити отримані знання допомогло 

"Правове дерево", при виконанні якого  навчились 

розрізняти права та правила поведінки. Також 

заповнили разом карту “Права дитини”. Діти 

активно долучались до обговорення та з цікавістю 

виконували практичні завдання. Учням роздали 

інформаційні матеріали та паспорти прав дитини. 

20 вересня для студентів Коростенського 

ПТУ №16 заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Коростенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Сергієнко спільно із 

заступником начальника Коростенського МРВ ДВС ГТУЮ у Житомирській 

області Ольгою Волківською провела інформаційно-просвітницьку годину на 

тему: «Стоп булінг» із демонстрацією відповідних відеороликів. 

Як створити у класі атмосферу взаємоповаги, а школу перетворити на 

безпечне середовище для дитини? Про це, 27 вересня з учнями 7-8 класів 

Овруцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 говорила 

фахівчиня Овруцького бюро правової допомоги Марина Ковальчук. 

Захист прав людей з інвалідністю - один із важливих напрямків роботи для 

фахівців Коростенського місцевого центру з надання БВПД. 



25 липня головний спеціаліст Народицького бюро правової допомоги 

Юлія Пінчук провела семінар 

спільно з працівниками 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

Народицького району, де 

обговорили питання які 

стосуються соціального захисту 

осіб з інвалідністю та розширенню 

їх доступу до БПД. 

Основні умови призначення, 

порядок здійснення перерахунку пенсії, дані питання є досить актуальними на 

сьогоднішній день. Про це розповів 24 липня начальник відділу «Лугинське 

бюро» Ярослав Савчук під час проведення семінару для осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку як не працевлаштовані на базі відділу сприяння 

зайнятості у Лугинському районі Коростенського МЦЗ. Після проведення 

семінару було організовано мобільний консультаційний пункт з розгляду 

звернень громадян під час якого надавались відповіді на запитання запрошених 

на семінар громадян. 

Правова допомога для військовослужбовців, учасників АТО ще один 

важливий напрямок у роботі 

Коростенського місцевого центру. 

Які пільги є в учасників АТО? 

Який порядок отримання 

земельної ділянки для 

будівництва? Як скористатись 

державною програмою пільгового 

кредитування на придбання 

житла? Про це під час семінару 27 

вересня для учасників АТО, які 

перебувають на обліку в центрі 

зайнятості розповіла начальник Овруцького бюро правової допомоги Ольга 

Могилевець. Вона розповіла учасникам АТО і про можливість отримати 

безоплатну юридичну консультацію та за потреби отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

25 липня фахівець Малинського бюро правової допомоги Олег Алєксєєв 

прочитав лекцію та надав правові консультації у Малинському РВК. Як 

отримати санаторно-курортне лікування учаснику АТО/ООС? Які існують 

програми забезпечення житлом учасників АТО/ООС? Про це та інше говорили 

із захисниками України під час заходу. 



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 проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання злочинності у 

районних секторах та відділах пробації.  

Одним із принципів надання безоплатної правової допомоги є її 

доступність для всіх осіб, які мають право на її отримання. Аби правом на 

безоплатну правову допомогу могли скористатись особи, які перебувають на 

обліку в уповноважених органах з питань пробації, створено дистанційні 

пункти доступу до безоплатної правової допомоги. 

Як захистити себе від 

булінгу та домашнього 

насильства? Куди 

звертатись за допомогою? 

Відповідальність за 

вчинення таких діянь? Про 

це та інше говорили із 

підобліковими 

Коростенського МРВ філії 

ДУ «центр пробації» 02 серпня під час правопросвітницької лекції. Лекцію 

прочитала та надала правові консультації фахівець Коростенського місцевого 

центру Оксана Сергієнко. 

26 вересня фахівчиня Хорошівського бюро правової допомоги Лариса 

Шапіренко на базі Хорошівського РС філії ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області провела консультування під час роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги для умовно засуджених. А 

також розповіла підобліковій, яка позбавлена батьківських прав про діяльність 

бюро правової допомоги та надала консультації щодо порядку поновлення 

батьківських прав. Детально розглянули умови, права та обов’язки при 

поновленні батьківських прав, зокрема, щодо способу життя особи, позбавленої 

батьківських прав, зміни ставлення до дитини та її виховання.  

Щомісячно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи в місцях 

несвободи, спрямовані на запобігання злочинності та надається правова 

допомога засудженим. 



15 серпня виїзний прийом у Коростенській виправній колонії № 71 

провели фахівчині Коростенського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Грищенко та Оксана Сергієнко. Як отримати втрачений паспорт? Який порядок 

звернень із заявами до місцевого центру з надання БВПД щодо складання 

процесуальних документів та Регіонального центру з надання БВПД у 

Житомирській області щодо представництва інтересів у суді? Про це та інше 

фахівчині місцевого центру розповіли засудженим, які відбувають покарання. 

Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети. 

18 вересня фахівчині 

Коростенського місцевого 

центру з надання БВПД 

провели виїзний прийом 

засуджених у КВК №71. Які є 

підстави для умовно-

дострокового звільнення від 

відбування додаткового 

покарання? Як поновити 

втрачені документи? Про це 

засудженим розповіла 

фахівчиня Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана Сергієнко. В. о. 

директора центру Тетяна Грищенко провела особистий прийом засуджених. 

Вона роз’яснила порядок звернень із заявами до місцевого центру з надання 

БВПД щодо складання процесуальних документів та Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській області щодо представництва інтересів в суді. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, роз’яснення щодо 

системи надання БПД (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення тощо.  

Сьогодні, актуальними залишаються питання отримання ідентифікаційних 

документів та свідоцтв про народження усіма громадянами, що перебувають на 

території України. Тому спільно з партнерами працюємо для вирішення 

існуючих проблем. Представники різних установ збираються на засіданні 

робочої групи аби допомогти людям, які в силу різних причин не отримати або 

втратили свідоцтво про народження чи паспорт. Фахівці Коростенського 

місцевого центру з надання БВПД також входять до складу цієї робочої групи. 

Очолює робочу групу начальник Коростенського МРВ ДРАЦС Галина Жиліна. 

На останньому засіданні, яку відбулось 12 вересня в обговоренні взяла участь 

в.о. директора Коростенського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Грищенко, заступник начальника Коростенського РВ УДМС України в 

Житомирській області Ростислав Мостович, директор Коростенського 

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



Барановська. За результатами 

розгляду чоловіку надали 

консультацію та він у подальшому 

зміг відновити втрачені документи. 

Постійно проводяться зустрічі, 

семінари, круглі столи за участі 

представників органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій, органів ДСЗ, відділень поліції ГУ НП в Житомирській 

області, установ, підприємств та організацій, що опікуються соціально-

незахищеними категоріями громадян. 

19 вересня начальник Овруцького бюро правової допомоги Ольга 

Могилевець провела робочу зустріч з помічником начальника відділу 

Державної прикордонної служби 

«Овруч» з адміністративно-

юрисдикційної діяльності 

начальником групи з АЮД 

лейтенантом Галиною 

Мухаровською. Обговорили 

наступні теми: Який порядок 

призначення адвоката іноземцям 

та особам без громадянства? Як 

діяти, коли особа, затримана з 

метою ідентифікації та 

подальшого примусового видворення, потребує захисника? З метою 

недопущення порушення права затриманих осіб на безоплатну вторинну 

правову допомогу, присутні розглянули Порядок інформування центрів про 

випадки затримання, адміністративного арешту та визначили взаємний 

алгоритм дій. В Овручі фахівчиня бюро передала нові плакати з контактами 

системи безоплатної правової допомоги для розміщення в місцях тимчасового 

тримання та пунктах пропуску осіб. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та 

заходів з реалізації проєкту «Я маю право» у Коростенському місцевому центрі 

здійснюється постійна співпраця та налагодження контактів із місцевими ЗМІ, 

розміщення публікаці, інформаційних матеріалів у друкованих та електронних 

ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших 

інформаційних партнерів. 

Одна із дієвих форм популяризації ситеми БПД та проекту «Я маю право» 

є вуличне інформування мешканців того чи іншого населеного пункту шляхом 

розповсюдження інформаційних матеріалів.  



14 вересня у Коростені пройшов XI міжнародний фестиваль дерунів. Про 

права гостям фестивалю розповідали працівники Коростенського МЦ з надання 

БВПД Тетяна Грищенко 

та Оксана Сергієнко 

спільно з працівниками 

Коростенського МРВ 

ДВС, МРВ ДРАЦС 

ГТУЮ у Житомирській 

області. Вони провели 

вуличне інформування, 

в межах 

правопросвітницького проєкту "Я маю право". Гостям свята були надані 

інформаційні буклети на правову тематику та роз’яснено куди звертатись за 

безоплатною правовою допомогою. 

Які правові послуги можна 

отримати в центрі правової 

допомоги? Як отримати безоплатну 

правову допомогу та хто має на неї 

право? Про це мешканцям села 

Мала Зубівщина 24 вересня 

розповіла заступник начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання БПД Коростенського 

місцевого центру Оксана Сергієнко 

під час проведення вуличного 

інформування. Громадянам були 

роздані інформаційні матеріали на 

правову тематику, буклети 

стосовно прав осіб з інвалідністю 

тощо. 

Інформування громадян 

здійснюється також під час проведення «Днів відкритих дверей».  

Один із них для громадян Народицького району відбувся  26 вересня. 

Начальник бюро правової допомоги Ірина Завацька проінформувала присутніх 

про основні завдання бюро, ознайомила з переліком категорії осіб, що мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу та порядком призначення 

адвоката за рахунок держави. Також запрошених ознайомлено з порядком 

доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 



У маленьких селах мешканці потребують правової допомоги не менше ніж 

у містах. Тому потреба у правових консультаціях зростає. Фахівці системи БПД 

намагаються максимально надати таку допомогу жителям громади, шляхом 

забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів у віддалених районах, 

здійснюючи виїзні прийоми у разі потреби та згідно затвердженого графіку. 

Такі пункти працюють на базі сільських рад, будинків-інтернатів, 

територіальних центрів соціального обслуговування, геріатричних центрів 

зайнятості тощо для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

інвалідів, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, 

внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, учасників АТО та бойових дій 

тощо. Завдяки роботі мобільних консультаційних пунктів фахові юридичні 

консультації можуть отримати мешканці віддалених сіл та селищ.  

25 вересня такий прийом 

провела спеціаліст Овруцьке 

бюро правової допомоги 

Мариною Ковальчук в селищі 

Першотравневе, Овруцького 

району. Жителів цікавили 

питання перерахунку пенсій, 

стягнення заборгованості по 

аліментах, оформленні 

земельного паю, пільги для 

учасників бойових дій. Під час 

зустрічі, крім наданих роз’ярень 

та консультацій, звернула увагу жителів 

на сервіси Мінюсту, якими можна 

скористатися безоплатно, звернувшись 

до бюро правової допомоги. 

18 вересня у селі Горщик 

Коростенського району, під час виїзного 

прийому громадян, говорили про головні 

зміни в українському законодавстві, а 

також про те, як скористатись свої 

правом на безоплатну правову допомогу 

та багато іншого. Правопросвітницьку 

роботу проводили в. о. директора 

Коростенського місцевого центру Тетяна 

Грищенко спільно з начальником 

Коростенського міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного 



стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області 

Галиною Жиліною та головним спеціалістом цього ж відділу Іриною Клименко. 

24 вересня виїзний 

прийом громадян відбувся 

у Малозубівщинській 

сільській раді. Фахівчиня 

Коростенського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Оксана 

Сергієнко спільно з 

представниками Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Коростенського району консультували мешканців села. 

Питання, з якими зверталися громадяни були наступні: недопущення випадків 

незаконного відчуження майна, порядок прийняття спадщини, порядок 

нарахування та збільшення розміру аліментів, оренда земельної ділянки тощо. 

Присутнім розповіли про: загальнонаціональний правопросвітницький проект 

«Я маю право», «Чесна платіжка», «Відповідальне батьківство», доступ до 

безоплатної правової допомоги, зміни в законодавстві тощо. Цього ж дня разом 

із соціальними працівниками завітали до підопічних ТЦСО. Як зазначив 

директор ТЦСО Микола Мельник: «Такі зустрічі неймовірно важливі для 

кожного, адже люди похилого віку можуть отримати безоплатні юридичні 

консультації». 

Дистанційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги 

функціонують в Коростенській КВК-71, а також відділах (секторах) філії ДУ 

«Центр пробації» Коростенського, Малинського, Народицького, Овруцького та 

Хорошівського районів. 

Постійно проводяться інформаційні, робочі зустрічі з адвокатами, які 

надають БВПД з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань 

системи БПД, адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів 

з адвокатами системи БВПД, а також зустрічі-наради з працівниками бюро та 

відділів центру з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань, 

вивчення потреби у навчанні.  

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової 

допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

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

працівники центру проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

стажерів та помічників адвокатів, юристів, що шукають роботу через ДСЗ та 

надають можливість проходити виробничу практику на базі центру.  



З метою розвитку та наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» складаються, розміщються, в разі 

необхідності редагуються та підтримуються в актуальному стані правові 

консультації. 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

Здійснюються всі необхідні заходи відповідно до Порядку оперативного 

планування та моніторингу діяльності.  

Проводиться інформування адвокатів про зміни в законодавстві, порядок 

надання БВПД, стандарти якості в цивільних та адміністративних справах.  

Працівниками МЦ постійно проводяться моніторинги роботи бюро, а 

також підвищення кваліфікації, обмін досвідом між працівниками МЦ та бюро 

правової допомоги. 

 

 [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Працівниками центру постійно проводиться наповнення порталу системи 

БПД. 

З метою моніторингу якості надання безоплатної правової допомоги в МЦ 

та бюро правової допомоги облаштовано скриньку скарг та пропозицій для 

громадян. Приміщення облаштовані «клієнтськими зонами», оснащені 

«кнопками виклику» для людей з інваліднісю. 

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

регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги у ЗМІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 липня по 30 вересня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1116 звернень клієнтів, 809 особам було 

надано правову консультацію, 307 написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

292 рішення про надання БВПД та надано 136 доручень адвокатам та 157 

штатними працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було надано відмову у 

наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

 

№

 

з/

п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кіль

кість 

зареєстро

ваних 

звернень 

Кількіс

ть наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 
Відділ правової 

інформації та консультацій 310 170 140 

2 
Відділ «Лугинське бюро 

правової допомоги» 165 155 10 

3 
Відділ «Малинське 

бюро правової  допомоги» 159 125 34 

4 
Відділ «Народицьке 

бюро правової допомоги» 98 78 20 

5 
Відділ «Овруцьке бюро 

правової допомоги» 159 106 53 

6 
Відділ «Хорошівське 

бюро правової допомоги» 225 175 50 

7 Разом по МЦ 
1116 809 307 

 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 5 (4%), спадкового 101 (9%), сімейного 212 

(19%), трудового 31 (3%), адміністративного 91 (8%), земельного 49 (4%), 

договірного 15 (1%),  житлового 38 (3%),  іншого цивільного права 90 (8%), з 

питань виконання судових рішень 145 (13%), медичного 1 (0%), з неправових 



питань 0 (0%) та інших питань 144 (13%), пенсійне 38 (3%), цивільне право 57 

(5%), цивільний процес 42 (4%), кримінальне право 8 (1%), кримінальний 

процес 7 (1%). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 33, зокрема: здійснено 23 виїздів 

мобільних пунктів та забезпечено діяльність 10 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 89 осіб, із них 

-  54 особи звернулись за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів (в тому числі 1 особа – надання адресної допомоги) та  35 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 14 органам місцевого самоврядування та установам-

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 опрацьовано   260 актів  надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 65 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 40 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано  110 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 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі



пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

цьких 

заходів 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

в,розміще

них у ЗМІ 

1 Коростенський 

МЦ з надання 

БВПД 

2/19 4/26 2 16 23 22 

2 Відділ 

«Лугинське бюро 

правової 

допомоги » 

6/15 0/0 3 6 12 0 

3 Відділ 

«Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

2/5 1/2 2 13 37 0 

4 Відділ 

«Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

3/3 1/1 2 9 28 0 

5 Відділ 

«Овруцьке бюро 

правової 

допомоги» 

5/5 1/2 2 11 7 16 

6 Відділ 

«Хорошівське 

бюро правової 

допомоги» 

5/7 3/4 3 10 3 2 

7 Разом по МЦ: 23/54 10/35 14 65 110 40 

 


