
 

                                                                                                       Додаток 8 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Новоград-Волинським 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 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

 

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

З метою розширення правової свідомості школярів та студентів, їх правового 

виховання та правової освіти, протягом третього кварталу 2019 року фахівцями 

Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги було 

проведено ряд правопросвітницьких 

заходів у навчальних  закладах. 

03 вересня начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Новоград-Волинського МЦ з надання 

БВПД Анастасія Степаненко провела 

урок для учнів 3 класу Новоград-

Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 на 

тему: “Я МАЮ ПРАВО”. У формі гри “Правове дерево” навчились розрізняти 

права та правила поведінки. Також, заповнили разом карту “Права дитини”. 03 

вересня начальник відділу Ємільчинське БПД Алла Садурська провела урок для 

учнів 10 класу Барашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Я МАЮ ПРАВО”. 

04 вересня працівник відділу Пулинське БПД Юрій Тичина провів лекцію 

для студентів 1 та 2 курсів Пулинського професійного ліцею на тему: “Я МАЮ 

ПРАВО”. 

04 вересня Анастасія Степаненко 

провела урок для учнів 3-4 класів 

Новоград-Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 7 на тему: “Я МАЮ ПРАВО”. Учні з 

цікавістю переглянули тематичні відео 

про права дитини, визначились куди 



звертатись у разі їх порушення. На завершення уроку учні  отримали 

інформаційні буклети “Твої права- надійний 

захист”.  

06 вересня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Новоград-

Волинського МЦ з надання БВПД Юлія Данюк 

провела урок для учнів 2 класу Новоград-

Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на тему: “Я 

МАЮ ПРАВО”. У формі гри з учнями 

розглянули їх права та правила поведінки, яких 

слід дотримуватись. 

10 вересня Анастасія Степаненко провела 

урок для учнів Наталівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів на тему: “Я маю право”. Учні 

дізнались про те, які вони мають 

права та куди треба звертатись в разі 

їх порушення. Під час уроку 

переглянули мультфільми про права 

дітей та правила поведінки в 

суспільстві. Також учні прослухали 

лекцію “Стоп булінг”. 

16 вересня Юлія Данюк провела лекцію для студентів 1-го курсу Новоград-

Волинського медичного коледжу на тему: “Протидія булінгу”. У ході заходу 

присутні дізнались про види булінгу, визначили суб’єктів булінгу, а також склали 

їх психологічні портрети. Окрім цього, Юлія Данюк розповіла присутнім про 

відповідальність за вчинення булінгу. 

17 вересня Алла Садурська провела урок для учнів 11 класу Барашівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Булінг”. 



18 вересня Анастасія Степаненко разом з Юлією Данюк провели урок для 

учнів 5-11 класів Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Як зупинити булінг”. 

Увагу учнівської аудиторії зосереджено та тому, як поводити себе, якщо ви стали 

жертвою булінгу. 

18 вересня Анастасія Степаненко разом з Юлією Данюк провели лекцію для 

студентів І курсу Технікуму землеупорядкування Житомирського національного 

агроекологічного університету на тему: “Як зупинити булінг”. Поговорили про 

відповідальність за цькування, а саме про притягнення до громадських робіт та 

розміри штрафів. 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року працівниками Центру та бюро було 

проведено було проведено 5 інформаційно-правопросвітницьких заходів для осіб 

з інвалідністю. 

02 липня начальник Ємільчинського БПД Алла Садурська провела захід в 

приміщенні КУ “Ємільчинський  інклюзивно-ресурсний центр” Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області для батьків дітей з інвалідністю на тему: 

“Як отримати допомогу на дітей, які хворіють на тяжкі хвороби”. 

11 липня Юлія Данюк провела у Службі у справах дітей  Управління у 

справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської 

ради правоосвітній захід для громадян, які знаходяться на обліку СЖО та мають 

дітей з інвалідністю  на тему :”Освіта осіб з особливими потребами: інклюзивне 

навчання”. 

 10 вересня 

Юлія Данюк провела 

бесіду “Пільги для 

осіб з інвалідністю ” 

для  осіб з 

інвалідністю у 

Відділенні денного 



перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Новоград-Волинської міської ради. 

18 вересня Юлія Данюк 

спільно з Анастасією 

Степаненко провели для осіб з 

інвалідністю бесіду  на тему: 

“Спадкування. Що потрібно 

знати?” у Відділенні денного 

перебування Новоград-

Волинського районного 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). Слухачам роз’яснено основні положення 

спадкового права та детально розкрито процедуру оформлення спадщини. 

26 вересня  Алла Садурська провела лекцію для осіб з інвалідністю на тему : 

“Права та обов’язки осіб з інвалідністю” в приміщенні КУ “Територіальний центр 

соціального обслуговування Ємільчинської селищної ради”. 

Продовжуємо практику надання адресної правової допомоги населенню. 24 

липня головний спеціаліст відділу Правопросвітництва та надання БПД 

Новоград-Волинського 

МЦ з надання БВПД 

Олександр Васьковський 

надав адресну правову 

допомогу жінці, якій було 

надано консультацію з 

питання встановлення 

факту родинних відносин 

та прийнято документи для призначення адвоката.  



Військовослужбовці, які захищають Україну потребують правового захисту, 

який гарантує їм держава. Для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 

закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (в тому числі 

учасників АТО) протягом ІІІ 

кварталу було проведено 5 

правопросвітницьких заходів. 

18 липня директор 

Новоград-Волинського МЦ з 

надання БВПД Петро Пелешок 

прийняв участь у зборах ГО 

“СУВІ АТО та бойових дій. 

Відокремленого підрозділу м. 

Новоград-Волинського”. Петро Пелешок звернув увагу присутніх на те, що всі 

ветерани війни мають право на отримання будь-яких видів правових послуг в 

центрах БПД.  

30 липня головний спеціаліст Пулинського БПД Юрій Тичина провів 

інформаційну годину для учасників АТО в приміщенні Пулинського районного 

військового комісаріату. Фахівець розповів присутнім куди необхідно звернутись 

для проходження реабілітації безкоштовно. 02 серпня Юлія Данюк провела 

інформаційну годину для працівників та відвідувачів Новоград-Волинського 

ОМВК. 

17 вересня Анастасія 

Степаненко провела 

інформаційну годину для 

працівників Баранівського 

районного військового 

комісаріату на тему: 

“Надання пільг учасникам 

бойових дій”.  



На виконання Меморандуму про співробітництво між Адміністрацією 

Державної кримінально-виконавчої служби України, Державною установою 

“Центр пробації” та Координаційним центром з надання правової допомоги 

протягом ІІІ кварталу було проведено 7 правопросвітницьких заходів у районних 

секторах та відділах пробації Житомирської області для засуджених до покарання, 

що не пов’язане з позбавленням волі, спрямованих на запобігання злочинності. 

01 липня начальник  

Пулинського БПД Олексій 

Невмежицький провів лекцію для 

осіб засуджених до відбуття 

покарань, не пов'язаного з 

позбавленням волі, що перебувають 

на обліку Пулинського районного 

сектору філії ДУ “Центр пробації” у 

Житомирській області. Підоблікові 

цікавились, як отримати паспорт громадянина України та як започаткувати 

власний бізнес за допомогою центру  зайнятості. 

03 липня Алла Садурська 

провела лекцію для осіб 

засуджених до відбування 

покарань, не пов'язаного з 

позбавленням волі, 

Ємільчинського районного 

сектору філії ДУ “Центр 

пробації” у Житомирській 

області на тему “Я маю право на 

чесну платіжку”. Було 

роз’яснено  впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і 

гарячу воду, забезпечення захисту мільйонів українців від свавілля 



комунальників, як захистити свої права, як споживачів житлово-комунальних 

послуг, та як діяти у випадку отримання «нечесної» платіжки та домогтися 

перерахунку вартості опалення, адже люди мають право платити лише за те, що 

вони придбали чи спожили.  

10 липня Юлія Данюк провела 

лекцію для підоблікових Новоград-

Волинського міськрайонного 

відділу філії ДУ “Центр пробації” у 

Житомирській області на тему: “Що 

таке електронний цифровий підпис? 

Як швидко підтвердити право на 

безоплатну вторинну правову 

допомогу?” Вона проінформувала присутніх про швидкий та доступний спосіб 

отримання документів, що підтверджують право на безоплатну вторинну правову 

допомогу (довідки з органів Державної фіскальної служби України, Пенсійного 

фонду України) за допомогою ЕЦП. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, роз’яснення щодо системи 

надання БПД, змін у законодавстві у сфері соціально захисту, освіти, охорони 

здоров’я, пенсійного забезпечення тощо.  

05 серпня Юлія Данюк провела інформаційний захід для відвідувачів 

Новоград-Волинського відділу обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо отримання безоплатної 

правової допомоги. 

28 серпня  Алла Садурська провела лекцію для працівників Ємільчинського 

відділення виконавчої дирекції управління фонду соціального страхування 

України в Житомирській області на тему: “Чесна платіжка”. 

12 серпня заступник начальника відділу Олевського БПД Максим 

Завірський провів лекцію для працівників Сущанської ЗОШ на тему: 

“Відповідальне батьківство”. 



З метою виконання заходів у 

соціальних кризисних центрах 

спільно з ГО, міськими центрами 

соціальних служб, службами у 

справах дітей, для людей, які 

зазнали домашнього насильства і 

дискримінації, 01 серпня Юлія 

Данюк провела правопросвітницьку 

лекцію для сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах на тему: “Законодавство у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству ” на базі Служби у справах дітей Управління у 

справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської 

ради. 

Для розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження з ними співпраці та удосконалення надання ними БПД 

працівниками Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД та бюро було 

проведено 17 навчальних тренінгів, консультувань для органів місцевого 

самоврядування. Також було розроблено методичні рекомендації для ОМС щодо 

надання БПД на тему: “Вчинення 

нотаріальних дій ОМС”. 

01 серпня Юлія Данюк 

провела навчання для працівників 

Служби у справах дітей 

Управління у справах сім’ї, 

молоді, фізичного виховання та 

спорту Новоград-Волинської 

міської ради на тему: 

“Особливості надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та 

гендерно зумовленого насильства”.  



03 вересня Алла Садурська провела навчання для працівників Барашівської 

сільської ради на тему:”Загальні вимоги до створення управлінських документів”. 

12 вересня Максим Завірський розповів працівникам Сущанської сільської 

ради як уникати земельних спорів на навчанні “Земельні спори. Що потрібно 

знати?” 

13 вересня Анастасія Степаненко та Юлія Данюк провели навчання для 

працівників Чижівської ОТГ на тему “Безоплатна правова допомога”. Розповіли 

про порядок надання БПД, хто може звернутись за правовою допомогою, та на які 

послуги мають право громадяни. Також обговорили питання прийняття Програми 

надання БПД жителям громади на 2019-2020 роки. 

17 вересня Анастасія Степаненко та Юлія Данюк провели навчання для 

працівників Марківської сільської ради на тему: “Електронний цифровий підпис”. 

27 вересня головний спеціаліст 

відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Новоград-Волинського МЦ з надання 

БВПД Людмила Гончарук провела 

навчання для працівників Управління 

містобудування, архітектури та 

земельних відносин Новоград-Волинської міської ради на тему: “Безоплатна 

передача земельної ділянки”  

Спільно з міським та районними 

центрами зайнятості проведено 5 

заходів для громадян. Які знаходяться 

на обліку в МЦЗ та працівників.  

17 липня Юлія Данюк провела 

лекцію для громадян, які знаходяться 



на обліку Новоград-Волинського МЦЗ на тему: “Чесна платіжка”.  

25 липня Максим Завірський провів лекцію для осіб, що перебувають на 

обліку в Олевській районній філії Житомирського ОЦЗ на тему: “Надання 

безоплатної правової допомоги ”. 

31 липня Юрій Тичина провів інформаційну годину для громадян в 

приміщенні Пулинської районної філії Житомирського ОЦЗ на тему: “Поїхати з 

дитиною за кордон — легко!”. 

21 серпня Анастасія Степаненко провела лекцію для громадян, які 

знаходяться на обліку Новоград-Волинським МЦЗ на тему “Якісна правова 

допомога. Порядок отримання”. 

19 вересня Юрій Тичина провів 

лекцію для громадян у Пулинській 

районній філії Житомирського ОЦЗ 

на тему: “Соціальний захист від 

безробіття”. Захід спрямований на 

підвищення рівня правової 

поінформованості громадян щодо 

захисту своїх прав, зокрема права на 

БПД та соціальний захист населення  від безробіття.  

Продовжує свою дію проєкт “Я Маю Право”. Працівники місцевого центру 

та бюро проводять періодичні зустрічі з колективами сільських та селищних рад, 

з метою забезпечення жителів 

населених пунктів правовою 

підтримкою. Всього за ІІІ квартал 

було проведено 9 зустрічей. 

07 серпня Петро Пелешок 

провів робочу зустріч з сільським 

головою с. Майстрів щодо надання 

БПД громадянам. 



21 серпня Юрій Тичина 

провів робочу зустріч з 

працівниками Соколівської 

ОТГ щодо подальшого 

налагодження співпраці між 

бюро та громадою в межах 

прийнятої 13.08.2019 року 

сесією Соколівської сільської ради “ Програми з надання безоплатної правової 

допомоги населенню Соколівської сільської ради  на 2019-20121 р.р.” 

17 вересня Анастасія Степаненко разом з Юлією Данюк провели робочу 

зустріч з головою Марківської 

сільської ради Баранівського 

району. Під час зустрічі вони 

надали покрокову інструкцію, як 

отримати електронний цифровий 

підпис. Адже за його наявності 

можна отримати відомості з 

державного реєстру фізичних 

осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів в електронному 

вигляді з Державної фіскальної служби України та довідки форми ОК-5 та ОК-7 з 

Пенсійного фонду України. 

27 вересня Максим Завірський  на 

виконання листа від 20.08.2019 № 1835-19-3 

Координаційного центру з надання правової 

допомоги щодо проведення міжвідомчих нарад 

із залученням органів Державної прикордонної 

служби України та Національної поліції України 

щодо обговорення проблемних питань 

організував міжвідомчу нараду з керівником 



відділу прикордонної служби “Копище” Державної прикордонної служби України 

Володимиром Шубравим. Під час зустрічі вони обговорили основні проблемні 

питання:порядок інформування центрів БВПД про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою; фіксації відмов осіб, до яких застосовано адміністративне 

затримання, від безоплатної вторинної правової допомоги. Також висловили 

спільні пропозиції для покращення співпраці та уникнення випадків порушення 

прав осіб без громадянства та іноземців.  

Згідно графіків роботи мобільних та дистанційних консультативних пунктів 

доступу до БПД Новоград-Волинськго МЦ з надання БВПД на ІІІ-й квартал 

працівниками було забезпечено 27 мобільних та 25 дистанційних точок доступу 

до БПД для громадян. 

Працівники Новоград-Волинського місцевого центру та бюро беруть активну 

участь у роботі виїзних консультаційних мобільних пунктів для всіх суб’єктів 

права на БВПД. Відповідно до розробленого графіку роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової допомоги та в межах проєкту “Я Маю 

Право” працівниками центру та бюро було здійснено 10 виїзних прийомів 

мешканців віддалених населених пунктів, де консультували громадян з різних 

правових питань.  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД  

Новоград-Волинським МЦ з надання БВПД здійснюється постійна співпраця та 

налагодження контактів із місцевими ЗМІ. Зокрема, у ІІІ-му кварталі фахівці 

Новоград-Волинського МЦ 3 рази розмістили публікації в друкованих ЗМІ та 24 

рази на сайтах ОВВ, ОМС та інтернет партнерів. Крім цього постійно 

проводиться висвітлення діяльності МЦ на сайті Регіонального центру та на 

сторінках РЦ та МЦ в мережі Фейсбук. 

Постійно проводиться розповсюдження та підтримка в актуальному стані 

інформаційних матеріалів (буклетів, методичних матеріалів, зовнішньої реклами 

тощо) щодо функціонування системи БПД. В ІІІ-му кварталі працівниками 



місцевого центру та бюро було розповсюджено 3080 інформаційних буклетів. 

Працівники центру розміщують та оновлюють інформацію на дошках оголошень 

різних підприємств, установ та організацій. 

Дієвою формою поширення 

інформації про систему БПД продовжує 

бути і вуличне інформування громадян. 

Фахівці системи намагаються бути в центрі 

подій місцевих громад під час проведення 

масових заходів, що дає можливість 

проінформувати більшу кількість 

громадян. Всього проведено 6 заходів, під 

час яких розповсюджено інформацію про 

роботу центру, категорії громадян, яким 

надається БВПД, адреси центру та бюро. 

Для забезпечення належної якості 

послуг, що надаються клієнтам системи БПД, працівники місцевого центру 

постійно проводять анонімне інтерв’ювання клієнтів центрів щодо якості 

отриманих послуг, узагальнення отриманої інформації з метою удосконалення 

надання послуг, проводяться інформаційні, робочі зустрічі з адвокатами, які 

надають БВПД з метою аналізу практики, обговорення проблемних питань 

системи БПД, адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

03 вересня директор Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД провів зустріч з 

адвокатом який надає БВПД Головньою В.П., на якій обговорили проблемні 

питання та покращення надання БПД клієнтам Центру. 

[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 метою розвитку людських ресурсів, зокрема залучення юристів та 

параюристів, а також осіб, які здобувають юридичну освіту до системи 



безоплатної правової допомоги на перспективу проводяться зустрічі з юристами, 

що шукають роботу через державну службу зайнятості. Так, 10 вересня 

працівником Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД проведено 

інформаційно-роз’яснювальну зустріч зі студентами Новоград-Волинського 

економіко-гуманітарного коледжу відділення “Право”, щодо можливості 

проходження практики в Новоград-Волинському МЦ з надання БВПД та набуття 

практичних знань та навичок щодо роботи системи БПД. 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД у цивільних та 

адміністративних справах. Посилення незалежності системи надання БПД. 

28 серпня директором Петром Пелешком та керівниками відділів Новоград-

Волинського місцевого центру з надання БВПД Анастасією Степаненко та 

Юлією Парійчук було проведено моніторинг роботи Олевського бюро правової 

допомоги. Під час зустрічі було проведено перевірку якості, повноти та 

своєчасності надання працівником бюро безоплатної правової допомоги, зокрема 

консультування, своєчасність підготовки процесуальних документів, 

ознайомлено з категорією осіб, які найчастіше звертаються в бюро та з яких 

питань надаються консультації, як налагоджена співпраця з територіальними 

громадами та ЗМІ.   

З метою підвищення кваліфікації працівників місцевого центру та бюро, а 

також підведення підсумків роботи у ІІІ-му кварталі директор Новоград-

Волинського МЦ з надання БВПД 24 

вересня Петро Пелешок провів навчання з 

питань роботи з клієнтами, зокрема в 

частині визначення належності до  

категорій/підкатегорій за галузями права та 

підбив підсумки роботи у ІІІ-му кварталі. 

Для зацікавлення громадян роботою 

системи БПД, 26 вересня Максим 

Завірський провів “День відкритих дверей” 



у приміщенні Олевського БПД для працівників Олевського районного відділу 

державної виконавчої служби ГТУЮ в Житомирській області. 

Крім цього, не рідше разу на квартал, директор Новоград-Волинського  

місцевого центру з надання БВПД бере участь у засіданні Керівної ради 

директорів системи надання БВПД Житомирщини.  

[1.4] Розбудова та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

Працівниками центру постійно проводиться наповнення актуальною 

інформацією порталу системи БПД РЦ та МЦ, сторінки у FACEBOOK.  

Працівниками місцевого центру та бюро правової допомоги забезпечується 

доступ громадянам до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням, за 

допомогою яких вони можуть скористатися електронними сервісами 

Міністерства юстиції України. Фахівці надають консультації, роз’яснюють 

правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів, порядок 

отримання ЕЦП, можливість його використання для спрощення збору документів, 

що надає перевагу в отриманні документів через відповідні онлайн-сервіси. 

Для покращення надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

збереження конфіденційних даних та інформації у справах клієнтів, облаштовано 

кімнату для зустрічей адвоката та особи, якій надається правова допомога. 

У приміщенні Новоград-Волинського місцевого центру та у всіх відділах 

“Бюро правової допомоги”, з метою моніторингу якості надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги облаштовано скриньку скарг та пропозицій для 

громадян. Приміщення облаштовані «клієнтськими зонами», оснащено 

приміщення «кнопками виклику» для осіб з інвалідністю. 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 липня по 30 вересня 2019 року Новоград-Волинським 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 868 звернень 

клієнтів, 625 особам було надано правову консультацію, 243 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 Новоград-

Волинський 

МЦ 

553 354 199 

2 Ємільчинське БПД 89 71 18 

3 Олевське БПД 66 53 13 

4 Пулинське БПД 160 160 13 

5 Разом по МЦ 868 625 243 

  

      У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 239 

рішень про надання БВПД та надано 161 доручень адвокатам, видано 85 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), посвідчено 78 довіреностей на представництво 

інтересів. По письмовим зверненням було 4 відмови у наданні БВПД. 

  В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

адміністративне — 43(5%), житлове — 82 (9%), земельне — 59(7%), кримінальне 

—56 (6%), пенсійне — 30 (3%), податкове— 6 (1%), сімейне — 225 (26%), 



спадкове — 64 (7%),  трудове — 38 (4%), цивільне — 146 (17%),  інших питань 

—119(14%). 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

 питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Діаграма 3. 

Діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 4. Діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІІ квартал 2019 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) -

151 (62%) та інвалідам — 45(19%), ветеранам війни — 37 (15%),  внутрішньо 

переміщені особи — 1 (0%),  діти, які не належать до окремих категорій  - 5 (1%), 

особи, що стали жертвами домашнього насильства — 1 (0%), діти позбавлені 

батьківського піклування — 2 (1%), особи, які належать до числа жертв 

нацистських переслідувань— 1 (0%). 

  

 



Діаграма 5. Діаграма по розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

крім 

цьог

о, 

місц

евим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал 2019 року 

було: 

 здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 

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 78 осіб, в тому числі 39 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 39 особи до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 18 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 73 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ  27  інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/

п 

Наймену

вання 

МЦ та 

Бюро 

Кількіс

ть 

здійснен

их 

виїздів 

мобільн

их 

пунктів/

осіб, що 

отримал

и 

правову 

допомог

у 

Кількіст

ь діючих 

дистанці

йних 

пунктів/

осіб, що 

отримал

и 

правову 

допомог

у 

Кількіс

ть ОМС 

та 

установ 

- 

провайд

ерів 

БПД, 

яким 

надано 

методич

ну 

допомог

у  

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по 

МЦ, в 

тому 

числі: 

27/39 25/39 18 73 10 27 

2 Новоград-

Волинськ

ий МЦ 

13/17 15/26 8 38 9 13 

3 Ємільчинс

ьке БПД 

4/5 2/2 4 10 0 5 

4 Олевське 

БПД 

5/5 5/4 3 11 4 4 

5 Пулинськ

е БПД 

5/12 3/7 3 14 23 5 

 


