
Додаток 10 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної правової у 

Житомирській області станом на 31 березня 2020 року 

 

ЗМІСТ 

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

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

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

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

своїх прав. 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною та 

ефективною. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

[1.1] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД. 

Розширення доступу громадян до якісної безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги стратегічне завдання для системи безоплатної 

вторинної правової допомоги. Посилення правової спроможності об’єднаних 

територіальних громад, рівний доступ до правосуддя усіх громадян, подолання 

правового нігілізму та підвищення правової культури населення, запобігання 

порушень прав людини важливі напрямки у роботі центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги у Житомирській області 

співпрацюють з представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

правоохоронних органів, судів, органів пробації. Проведені спільні 

правопросвітницькі заходи сприяли поширенню інформації про можливість 

отримати правову допомогу від держави. 

02 січня у Житомирі 

відбувся «Правовий 

кінозал». Стрічку «Сини 

Данії» демонстрували у 

приміщенні телецентру наші 

партнери Кіноклуб UA: 

Житомир. Поговорити про 

толерантність, права людини 

та безпеку запросили 

представників системи безоплатної правової допомоги, представників 

Уповноваженого ВРУ з прав людини в Житомирській області та поліції охорони 

Житомирщини. 

Толерантність тісно пов’язана з дотриманням прав людини. Відсутність 

толерантності може призвести до дискримінації та розпалювання ворожнечі. 

Цим можуть вдало скористатись політики  і це  яскраво демонструє стрічка 



«Сини Данії», – розповіла на початку свого виступу фахівчиня Регіонального 

центру Дар’я Гончарова. 

Вона нагадала, що кожен може скористатись безоплатною правовою 

допомогою та отримати юридичні консультації звернувшись до центрів з 

надання безоплатної правової допомоги. 

Фахівчиня Поліції охорони в Житомирській області Олена Буліна розповіла, 

як викликати поліцію в екстремальній ситуації без телефону. А Регіональний 

координатор взаємодії з громадськість Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Житомирській області Олена Коваленко повідомила про 

можливість звернення у разі порушення прав. 

Вже більше року в Україні діє кримінальна відповідальність за домашнє 

насильство. Скільки постраждалих за цей час звернулось до поліції? У скількох 

випадках були 

винесені 

обмежувальні 

приписи? Як часто 

звертаються за 

безоплатною 

вторинною правовою 

допомогою? Ці та інші питання обговорили під час робочої зустрічі  21 січня 

директор Регіонального центру Олександр Гербеда, заступниця директора 

Наталія Радушинська та головний спеціаліст відділу уповноважених Голови з 

питань контролю за дотримання прав людини в поліцейській діяльності 

Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Вікторія 

Сельська. По завершенню зустрічі учасники обговорили подальшу співпрацю на 

цей рік. 

Планування роботу на 2020 рік. У регіональному представництві 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області 



29 січня відбулась робоча зустріч представника Уповноваженого в Північних 

областях Ігоря Гуріна з 

моніторами НПМ та громадськими 

організаціями. До заходу 

долучилась і фахівчиня 

Регіонального центру Дар’я 

Гончарова. Під час зустрічі 

обговорили питання поглиблення 

співпраці. На завершення заходу 

монітори отримали доручення на 

2020 рік.  

11 лютого заступниця начальника Коростишівського бюро правової 

допомоги Наталія Кропивницька спільно з працівниками Коростишівського РС 

Філії Центру пробації у Житомирській області провела семінар для підоблікових 

на тему «Запобігання вчинення засудженими повторних кримінальних 

правопорушень». 

Які переваги системи пробації для правопорушника та громади? Які 

результати співпраці із системою безоплатної правової допомоги? Про це 18 

лютого говорили під час пресконференції присвячений 5-тій річниці прийняття 

Закону України «Про пробацію». Пробація – це цивілізований шлях роботи із 

правопорушниками, який довів свою 

ефективність в Європі. Цю систему 

проходять люди, які вчинили 

правопорушення, але їх злочини не 

тяжкі. Тож із тими, покарання для яких 

не передбачає позбавлення волі, 

працюють спеціалісти за 

європейськими методиками. 



Співпраця системи безоплатної правової допомоги та пробації демонструє 

свою ефективність.  

03 березня працівниця Коростенського МЦ провела зустріч з керівництвом 

Коростенського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області 

та прочитала лекцію для 

працівників даного 

підрозділу присвячену 

механізму захисту 

постраждалих від 

домашнього насильства. Під 

час заходу фахівчиня 

місцевого центру звернула 

увагу присутніх на взаємодію 

суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статті відповідно до Порядку №658. 

11 березня спеціаліст Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги Олександр Невдовиченко провів робочу зустріч з 

представниками Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області. 

Важливий напрямок співпраці з представниками Уповноваженого ВРУ в 

Житомирській області – проведення спільних моніторингових візитів у місця 

несвободи. Протягом кварталу відбувся один такий візит. 

 

19 лютого провели навчання 

для фахівців організаційних 

відділів 

райдержадміністрацій, та 

міськвиконкомів. Розповіли, 

як протидіяти домашньому 

насильству, де 

постраждалим шукати 



захисту. Лекцію прочитала заступниця директора Регіонального центру з Наталія 

Радушинська. Захід проводився у центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської 

обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради.  

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. 

У Коростишівській РДА 28 лютого відбувся семінар-практикум на тему: 

«Примусове виконання судових рішень через органи Державної виконавчої 

служби (ДВС) чи приватного виконавця», який проводила заступниця 

начальника Коростишівського бюро правової допомоги Наталія Кропивницька 

спільно з неурядовою організацією «Сучасний Формат» у співпраці із 

Адвокатським бюро Сергія Хоменка, Житомирським регіональним відділенням 

ВАОМС Асоціації міст України. 

14 січня працівниця Коростенського МЦ провела зустріч з працівниками 

УПСЗН Коростенської РДА з метою обговорення актуальних правових питань та 

подальшої співпраці, а 16 березня працівник Малинського бюро провів зустріч з 

працівниками УПСЗН Малинської РДА та керівництвом Малинської РР. 



23 січня фахівець 

Олевського БПД Максим 

Завірський під час робочої 

зустріч з керівником 

центру надання 

адміністративних послуг 

Олевської ОТГ Лесею 

Павленко планували 

спільну роботу та 

проведення інформаційних 

правопросвітницьких заходів для громадян. Також обговорили порядок 

перенаправлення осіб для отримання безоплатної правової допомоги. 

14 січня начальниця Романівського бюро правової допомоги Світлана 

Крижанівська взяла участь в засіданні круглого столу. Захід організовано 

Любарською районною радою для сільських рад району. Під час круглого столу 

піднімались наступні теми: порядок оформлення спадщини, приватизація 

земельної ділянки, монетизація субсидії, зміна імені та система безоплатної 

правової допомоги. 

30 січня Юлія Данюк взяла участь у координаційній нараді представників 

ОТГ, Новоград-Волинської РДА та підприємств, установ та організацій міста 

щодо легалізації праці, яка відбулась в приміщенні Новоград-Волинського 

міського центру зайнятості. На нараді обговорили питання трудового 

законодавства, дотримання законодавства щодо охорони праці та захисту прав 

працівників. 

18 лютого директор 

Житомирського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Олександр Коваль взяв 

участь у круглому столі, 



організованому Житомирським районним центром соціальних служб та 

прийомними батьками і батьками-вихователями на тему «Актуальні питання 

діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на території 

Житомирського району». 

18 лютого працівниця Коростенського МЦ взяла участь в презентації 

виставки «Рівно Значимі», за участі 13 депутаток та депутатів місцевих рад 

Житомирської області, яка покликана висвітлити проблеми гендерних 

стереотипів та сприяти посиленню рівних можливостей жінок і чоловіків. 

З метою вироблення нових підходів в спільній роботі, взаємодії та 

забезпеченні правової захищеності громадян, відбувається “перезавантаження” 

відносин з  партнерами. В І кварталі 2020 року проведені робочі зустрічі на яких 

підведені підсумки проведеної роботи за 2019 рік та напрацювання нових 

підходів співпраці в 2020 році та підписано нові Меморандуми. 

10 січня працівник Новоград-Волинського МЦ поновив Меморандум про 

співпрацю з Новоград-Волинською центральною міською бібліотекою їм. 

Ю.Ковальського. 

15 січня було укладено додаткову угоду про співпрацю з Черняхівською 

філією Житомирського обласного центру зайнятості. 

22 січня працівник Пулинського БПД уклав новий Меморандум про 

співпрацю з Пулинським районним сектором філії ДУ «Центр пробаціі» у 

Житомирській області. 

Також 28 січня укладено додаткову угоду про співпрацю з Житомирським 

міським центром зайнятості. 

31 січня фахівчиня Коростенського МЦ Оксана Сергієнко провела зустріч із 

членами Коростенської ГО «Добротвор». Під час заходу обговорили питання 

перенаправлення громадян з питань захисту порушених прав, земельних 

відносин тощо. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%96?source=feed_text&epa=HASHTAG


Говоримо зі 

школярами про 

важливі речі. З якого 

віку настає 

адміністративна та 

кримінальна 

відповідальність? 

Який захист гарантує 

держава? Про це та 

інше 21 січня учням десятого класу розповіла заступниця директора 

Регіонального центру Наталія Радушинська. 

27 січня Юлія Данюк провела для учнів 5-6-тих класів Новоград-

Волинського ліцею № 11 правоосвітню лекцію на тему : «Що таке булінг». Під 

час заходу діти дізнались, що таке булінг, які є його види, хто такий «булер». 

Діти з цікавістю задавали різні питання з даної тематики і подивились тематичне 

відео. 

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”. 

31січня головний спеціаліст Хорошівського  бюро правової допомоги 

Альона Чижевська провела лекцію для учнів Хорошівського ліцею № 2 спільно з 

працівниками відділу сім’ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту 

населення Хорошівської селищної ради. До кого звертатись по допомогу, якщо 

вас цькують у навчальному закладі? В яких формах проявляється булінг? Як 

відрізнити булінг від конфлікту? Що таке домашнє насильство та яка настає 

відповідальність за його вчинення! На ці та інші питання фахівчиня надала 

відповідь присутнім учням. 

Які права та обов’язки мають подружжя? Що таке шлюбний вік? Які є види 

шлюбу? Як укласти шлюбний договір? Який порядок спадкування у цивільному 

шлюбі? Це лише частина питань, які піднімались 03 лютого під час 



правопросвітницької лекції для 

студентів Житомирського 

національного агроекологічного 

університету. Про правове 

регулювання сімейних відносин 

в Україні розповіла заступниця 

директора Регіонального центру 

Наталія Радушинська. 

Звичайними лекціями важко 

зацікавити студентів, тому ми 

активно застосовуємо інтерактивні елементи під час правопросвітницьких 

заходів.  

Що таке юридична відповідальність неповнолітніх та її види? Які види 

покарань можуть бути 

застосовані до 

неповнолітніх? Як 

протидіяти насильству в 

сім’ї? Як себе поводити 

при адміністративному 

затриманні? В яких умовах 

ув’язнені відбувають 

покарання? Про це під час інтерактивного уроку 24 лютого з учнями 8-10 класів 

Троянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів говорили фахівчині системи безоплатної 

правової допомоги Житомирщини Наталія Радушинська та Наталія Поліщук. 

Дітям розповіли про види кримінальних злочинів. Також, в ігровій формі 

роз’яснили чим відрізняються: крадіжка, грабіж і розбій. По завершенню уроку 

учні дізнались про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

Інколи, навіть безневинні забави можуть завершитись адміністративним 

правопорушенням. З якого віку настає адміністративна відповідальність? Як 

діяти, коли затримала поліція? За які злочини може наступити кримінальна 



відповідальність з 14 років? Про це 03 березня говорили з учнями 11-х класів 

Житомирської міської гімназії 

№ 23 ім. М. Очерета. Варто 

пам’ятати, що до 

неповнолітніх, визнаних 

винними у вчиненні злочину, 

судом можуть бути 

застосовані такі основні види 

покарань: штраф, громадські 

роботи, виправні роботи, 

арешт або позбавлення волі. 

04 березня заступниця начальника відділу Правопросвітництва та надання 

безоплатної правової 

допомоги» Наталія Поліщук 

спільно з фахівчинею 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у Житомирській 

області провела 

правопросвітницький захід для студентів ДНЗ «Центру сфери обслуговування м. 

Житомира» на тему «Булінг та грумінг – відповідальність та протидія». 

У Житомирському торговельно-

економічному коледж пройшла 

практична конференція «Захист 

прав споживачів – пріоритет 

держави». Захід відбувся 11 березня 

напередодні Всесвітнього дня 

захисту прав споживачів, який 

відзначається 15 березня. Студенти 



коледжу підготували доповіді у яких підіймали питання захисту прав споживачів 

в Україні, закордоном, розвиток реклами та інші теми. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги Житомирщини Андрій 

Мілютін та Дар’я Гончарова долучились до заходу. Андрій Мілютін розповів про 

позитивну практику клієнта Житомирського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Завдяки якісному захисту адвокатки 

системи безоплатної правової допомоги Марії Денисенко житомирянин домігся 

безкоштовного встановлення газового лічильника в квартирі. 

Захист прав людей з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямків роботи 

безоплатної правової допомоги. 

22 січня директор центру Петро Пелешок в Департаменті праці та 

соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради провів 

інформаційний захід для осіб з інвалідністю щодо їх соціального та правового 

захисту. 

19 лютого начальниця 

Черняхівського бюро правової 

допомоги Дарина Павлова у 

Територіальному центрі 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Черняхівського району для 

осіб з інвалідністю провела 

семінар на тему «Правове 

регулювання сімейних 

відносин в Україні». 

26 лютого працівники Хорошівського БПД провели семінар спільно з  

працівниками  УПСЗН Хорошівської РДА  для осіб з інвалідністю. 

05 березня працівник Пулинського БПД провів правороз'яснювальну  бесіду 

для осіб з інвалідністю в Благодійній організації «Місія саморитян в Україні» на 



тему : «Пільги особам з інвалідністю». Люди отримали інформацію про категорії 

пільг на, які мають право особи з інвалідністю. 

13 березня спеціалістом 

Бердичівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

проведено захід для батьків, 

які виховують дітей з 

інвалідністю на базі ГО “ 

Насіння Надії”. 

З метою підвищення 

рівня правової обізнаності  учасників АТО працівники місцевого центру та бюро 

продовжують співпрацювати з громадськими організаціями та громадськими 

спілками. 

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”. 

Начальник Брусилівського бюро правової допомоги Юрій Ободзінський 

провів  27 лютого для членів ГО «Атошник» правопросвітницький захід на тему 

«Порядок надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій». 

11 березня фахівець Баранівського БПД провів інформаційну зустріч з 

членами ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід»» на якій було 

обговорено питання соціального захисту та соціальної підтримки учасників 

АТО.  

31 березня працівниця Коростенського МЦ провела тематичну зустріч на 

тему: «Шлюбні відносини» з членами Коростенської ГО «Гуртом легше» для 

учасників АТО, УБД тощо. Також Оксана Сергієнко розповіла присутнім про 

можливості отримання безоплатної правової допомоги та порядок її отримання. 

Засудженні та ув’язненні мають право на безоплатну правову допомогу. 

Одним із напрямів роботи центрів правової допомоги у Житомирській області є 



розширення доступу до БВПД, які засуджені до покарання у вигляді позбавлення 

або обмеження волі. Фахівця системи БПД Житомирщини проводять 

правороз’яснювальну роботу та водночас особисті прийомів у місцях несвободи. 

04 березня фахівцями Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги було забезпечено роботу консультаційного 

пункту у Райківській виправній колонії № 73. 

Також проводився інформаційно-просвітницький захід в Коростенській 

виправній колонії № 71. 

Проводяться правопросвітницькі заходи для осіб, які перебувають на 

обліках у районних відділах філій Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області. Мета заходів – запобігання злочинності та повторному 

вчиненню правопорушень. 

Кіноклуб «Docudays UA» для клієнтів пробації відбувся 19 лютого. 

Учасники кінопоказу переглянули фільм режисера Мадлі Ляене «Абетка». До 

перегляду фільму долучились представники Регіонального та місцевого центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олег 

Врублевський і фахівець 

Житомирського місцевого центру 

Сергій Файчук. Після перегляду 

фільму «Абетка» поділились 

враженнями від побаченого. 

Представники центрів БВПД 

проінформували суб’єктів пробації 

про систему безоплатної правової допомоги та можливість отримати таку 

допомогу звернувшись до центрів та бюро. 

03 березня відбулось консультування в Хорошівському РС філії ДУ 

«Центр пробації». Залучення захисника у кримінальному процесі? Яка 

кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства? Як отримати 



інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень? На ці та інші 

питання надала відповідь суб’єктам пробації начальник Хорошівського бюро 

правової допомоги Лариса Шапіренко. 

04 березня забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до БПД в 

Любарському районному секторі з питань пробації. 

Насильство в родині досі лишається сімейною справою. Про ці випадки 

мало хто розповідає навіть близьким, ще рідше звертаються по допомогу до 

поліцейських, фахівців системи безоплатної правової допомоги, психологів. 

Варто змінювати ситуацію, інформувати про можливості захисту. 

Безпека у Житомирській ОТГ. Про це говорили 30 січня під час круглого 

столу організованого НУО 

«Сучасний формат». Власне 

бачення питання безпеки та 

шляхи подолання проблем 

висловлювали представники 

різних установ та громадських 

організацій. Окрім зручної та 

безпечної інфраструктури 

важливим питанням безпеки у громаді є протидія домашньому насильству. 

Фахівчиня системи безоплатної правової 

допомоги Житомирщини Дар’я 

Гончарова розповіла про механізми 

захисту постраждалих від домашнього 

насильства. 

 19 лютого Юлія Данюк на базі 

Новоград-Волинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді за участі ГО «Ранкова зірка» 

провели правопросвітній захід для осіб , 



які перебуваю у конфлікті з законом на тему: «Шлюбні відносини. Гендерна 

рівність». 

Правопросвітницьку лекцію 

02 березня для спеціалістів служб 

у справах дітей з питань 

соціального захисту дітей сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування сільських, селищних 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад провела 

заступниця директора 

Регіонального центру Наталія Радушинська. Захід відбувся у центрі підвищення 

кваліфікації державних службовців. 

04 березня у Житомирі відбувся 

інформаційно-мистецький захід 

«Жіноча ноша». Напередодні 

Міжнародного дня захисту прав 

жінок відбулось відкриття 

фотовиставки та публічна 

дискусія. Участь у заході взяли 

фахівчині Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська і Дар’я Гончарова. 

05 березня фахівчиня Романівського бюро правової допомоги провела 

правоосвітню лекцію під час проведення у ДДНЗ «Сонечко»  батьківських зборів 

вихованців старших груп  на тему “Запобігання та протидія гендерному та 

домашньому насильству. 



Фахівці БПД з метою інформування громадян з ключовими реформами у 

різних сферах законодавства проводять правопросвітницькі заходи для різних 

верств громадян. 

13 лютого фахівчиня Любарського бюро правової допомоги провела 

семінар з працівниками Юрівського старостинського округу на тему: “Поняття 

та види земельних сервітутів”. 

3 березня фахівець Олевського бюро провів роз’яснення для працівників 

Управління праці та соціального захисту населення Олевського РДА щодо 

надання пільг Чорнобильцям 3-ї категорії.  

Що таке безоплатна правова 

допомога? Чим відрізняється 

первинна правова допомога від 

вторинної? Протягом якого часу має 

приїхати адвокат до затриманого? 

Хто має право на безоплатну 

вторинну правову допомогу? Про це 

та інше 11 березня говорили із 

курсантами Житомирського 

військового інституту імені С. П. Корольова. Правопросвітницьку лекцію 

прочитали директор Житомирського місцевого центру з надання БВПД 

Олександр Коваль та фахівчиня Регіонального центру Дар’я Гончарова. Серед 

курсантів були і учасники АТО, тому фахівці системи безоплатної правової 

допомоги розповіли про пільги, які передбачені українським законодавством. 

Загалом за звітний період, з 01.01.2020 по 31.04.2019, було розміщено 224 

інформаційних матеріалів у друкованих та Інтернет ЗМІ, у тому числі виступи на 

радіо та телебаченні про систему БПД, діяльність центрів правової допомоги та 

бюро, юридичні консультації.  

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги неможливо уявити 

без роботи мобільних та дистанційних точок доступу до системи БПД.  



Силами працівників місцевих та регіонального центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також залучених адвокатів системи 

БПД забезпечили діяльність 136 мобільних та дистанційних пунктів 

консультування у регіоні. Послугами мобільних та дистанційних пунктів 

консультування скористалися 278 осіб, що потребували безоплатної правової 

допомоги та позбавлені змоги самостійно звернутись до місцевих центрів. 

АДРЕСИ МОБІЛЬНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ПУНКТІВ 

КОНСУЛЬТУВАННЯ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БВПД  

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Для учасників АТО та всіх інших категорій громадян. 

 

1. На базі госпіталю для інвалідів та ветеранів війни (м. Бердичів, вул. 

Європейська 54). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого 

графіку. 

2. Андрушівський районний військовий комісаріат (м.Андрушівка, 

вул.Шкільна 10). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого 

графіку. 

3. На базі Любарського військового комісаріату (смт. Любар, вул. Миру). 

Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 

4. На базі Бердичівського міського центру зайнятості (м.Бердичів, вул. 

Грушевського, 26). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 

5. На базі Ружинського районного центру зайнятості (смт. Ружин, вул. 

Бірюкова, 69-а). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 

6. На базі Попільнянського районного центру зайнятості (смт. 

Попільня, вул. Б.Хмельницького,24-а). Дистанційний пункт працює згідно 

затвердженого графіку. 

7. На базі Романівського районного центру зайнятості (смт. Романів, 

вул. Шевченка,71). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 



8. На базі Любарського районного центру зайнятості (смт. Любар, 

пров. Шкільний, 2). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 

9. На базі Чуднівського районного військового комісаріату (м. Чуднів, 

вул. Садова, 1). Дистанційний пункт працює згідно затвердженого графіку. 

Для одиноких пристарілих громадян, людей з особливими 

потребами. 

1 На базі Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бердичівської міської ради (м. Бердичів, вул. 

Шевченка 23). Працівники Бердичівського МЦ здійснюють виїзний 

прийом згідно затвердженого графіку. 

2  На базі Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  Працівники Романівського бюро правової допомоги 

здійснюють виїзний прийом громадян згідно затвердженого графіку, 

адреса:смт. Миропіль, вул. Центральна, 38  

3 На базі цениру з надання адміністративних послуг Червоненської ОТГ 

(смт.Червоне вул.Миру 28) Працівники Андрушівського бюро 

здійснюють прийом згідно затвердженого графіку. 

4 На базі Ружинського ЦНАП Ружинської РДА (смт.Ружин вул.Бірюкова 

буд. 2) Працівники Ружинського бюро правової допомоги здійснюють 

прийом відповідно до затвердженого графіку. 

5 На базі Попільнянського ЦНАП Попільнянської РДА (смт. Попільня вул. 

Богдана Хмельницього 7) Працівники Попільнянського бюро правової 

допомоги здійснюють прийом відповідно до затвердженого графіку. 

Для ув'язнених. 

1 Дистанційний пункт на базі Райківської виправної колонії № 73 (с. Райки, 

Бердичівського району, Житомирської області). Працівники 

Бердичівського МЦ здійснюють виїзний прийом згідно графіку. 

2 Дистанційний пункт на базі  Бердичівської виправної колонії № 70 (м. 

Бердичів, вул. Нізгурецька Працівники Бердичівського МЦ здійснюють 

виїзний прийом згідно графіку. 



3  Дистанційний пункт на базі  Бердичівського виправного центру № 108 

(м. Бердичів, вул. Нізгурецька) Працівники Бердичівського МЦ 

здійснюють виїзний прийом згідно графіку. 

4 Дистанційний пункт на базі Бердичівськог районного відділу з питань 

пробації ДУ “Центр пробації”(м.Бердичів вул.Героїв України 56). 

Працівники Бердичівського МЦ здійснюють прийом відповідно до 

затвердженого графіку. 

5 На базі Андрушівського районного сектору філії ДУ “Центр 

пробації”(м.Андрушівка вул. Воб’яна 26). Працівники Андрушівського 

бюро правової допомоги здійснюють прийом відповідно до 

затвердженого графіку. 

6 Ружинський районний сектор філії ДУ “ Центр пробації”(смтРужин 

вул.Бірюкова буд 29). Працівники Ружинського бюро правової допомоги 

здійснюють прийом відповідно до затвердженого графіку. 

7 На базі Попільнянського районного сектору філії ДУ “Центр пробації” 

(смт.Попільня вул.Фомічова 6). Працівники Попільнянського бюро 

правової допомоги здійснюють прийом згідно затвердженого графіку. 

8 На базі Романівського районного сектору філії ДУ “ Центр 

пробації”(смт.Романів вул.Сергія Лялевича 2). Працівники Романівського 

бюро правової допомоги здійснюють прийом згідно затвердженого 

графіку . 

9 На базі Любарського районного сектору філії ДУ “Центр 

пробації”(смт.Любар вул. Пушкіна 6). Працівники Любарського бюро 

правової допомоги здійснюють прийом згідно затвердженого графіку. 

10 На базі Чуднівського районного сектору філії ДУ “ Центр 

пробації”(м.Чуднів вул.Героїв Майдану 125). Працівники Чуднівського 

бюро правової допомоги здійснюють прийом згідно затвердженого 

графіку. 

Для осіб з інвалідністю. 

1 На базі ГО людей з інвалідністю «ГЛОРІЯ» Романівського району (графік 



роботи один раз на квартал — друга середа першого місяця кварталу, 

адреса: смт. Романів, вул. Медична, 2; 

2 На базі спілки інвалідів та людей похилого віку “Наше рідне село” 

(смт.Биківка вул.Миру 2). Працівники Романівського бюро правової 

допомоги здійснюють прийом відповідно до затвердженого графіку. 

3 На базі Бердичівсього міського центру зайнятості (м. Бердичів, вул. 

Грушевського 27). Мобільний пункт працює раз у місяць першу середу 

місяця з 9.00 год до 10.00 год. 

4  На базі Чуднівського районного центру зайнятості (м. Чуднів, вул. 

Житомирська, 14-а). Мобільний пункт працює раз на місяць. 

 

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Для всіх категорій громадян. 

1. На базі Бердичівської центральної міської бібліотеки(м.Бердичів). 

Працівники Бердичівського МЦ здійснюють прийом відповідно до 

затвердженого графіку. 

2.  На базі Любарської селищної ради (Любарський район, смт. 

Любар, вул. Незалежності 3). Любарського бюро правової допомоги 

здійснюють виїзний прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

3. На базі Чуднівського ДРАЦС (м. Чуднів вул. Героїв Майдану 95-Б). 

Працівники Чуднівського бюро здійснюють прийом відповідно до 

затвердженого графіку. 

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

1.Житомирський міський центр зайнятості (м. Житомир, вул. 

Чуднівська, 110). 

2.Брусилівський районний центр зайнятості (смт. Брусилів, вул. 

Лермонтова, 9). 



3.Коростишівський районний центр зайнятості (м. Коростишів, вул. 

К.Маркса, 32). 

4.Радомишльський районний центр зайнятості (м. Радомишль, вул. 

Мала Житомирська, 5). 

5.Черняхівський районний центр зайнятості (смт. Черняхів, вул. 

Коростенська, 2а). 

6. Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей,позбавленого батьківського піклування (м. Житомир, вул. Небесної 

Сотні,43) 

7.Житомирський військовий шпиталь (м. Житомир, вул. Фещенка-

Чопівського, 22). 

8.Установа виконання покарань № 8 (м. Житомир, вул. Ватутіна, 172). 

9.Виправна колонія № 4 (м. Житомир, вул. Ватутіна, 172). 

10.Сектор ювенальної пробації м.Житомира Корольовського 

районного відділу. 

11.Корольовський районний відділ ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

12. Богунський районний відділ ДУ «Центр пробації» у Житомирській 

області. 

13. Брусилівський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

14. Коростишівський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

15. Радомишльський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

16. Черняхівський районний сектор філії ДУ «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

17. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Черняхівської РДА (Черняхівський район,смт. 

Черняхів, вул. Гречка, 35). 

 



МОБІЛЬНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими потребам. 

1. Житомирське вище професійне училище-інтернат (м. Житомир, 

вул. Небесної Сотні, 43-а). 

2. Житомирська обласна бібліотека для дітей (м. Житомир, вул. 

Пушкінська,36). 

Для людей з інвалідністю. 

3.  УТОГ (м. Житомир, пров. Парковий, 4). 

4. УТОС (м. Житомир, вул. 8-го Березня, 5-а). 

5. ГО «Асоціація дітей-інвалідів «Надія» (м.Коростишів) 

Для учасників АТО. 

6. ГО "Бойове братерство учасників АТО Черняхівщини " 

Для всіх громадян. 

7.Брусилівська районна рада (смт Брусилів, вул. Короленка, 2). 

8.Коростишівська районна рада (м. Коростишів, вул. Дарбіняна, 11). 

9.Радомишльська районна рада (м. Радомишль,  

Соборний майдан, 12). 

10.Черняхівська районна рада (смт Черняхів, майдан Рад,1). 

11. Високівська територіальна громада (Черняхівський район, 

с.Високе, вул. Чеська 22) 

12.Потіївська територіальна громада (Радомишльський  

р-н, с.Потіївка, вул.Леніна). 

13.Вишевицька територіальна громада (Радомишльський р-н, с. 

Вишевичі, вул. Клевцова, буд. 2 

14.Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Брусилівської РДА (Брусилівський район, смт. 

Брусилів, вул. Лермонтова, 9) 

15.Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Коростишівської РДА (Коростишівський район,м. 

Коростишів, вул. Святотроїцька, 18) 



16. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Радомишльської РДА (Радомишльський район,м. 

Радомишль, вул. Присутсвенна, 7) 

 

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Для ув'язнених. 

          1. Державна установа Коростенська виправна колонія № 71 м.Коростень 

(м.Коростень вул. Білокоровицьке шосе, 4) 

  

          Для засуджених 

         1. Коростенський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» (м.Коростень вул. Грушевського, 5) 

         2.Хорошівський районний сектор філії Державної установи "Центр 

пробації"  

(Хорошівський район смт.Хорошів вул. Незалежності, 1). 

1.          3. Народицький районний сектор  філії Центру пробації  

2. (Народицький район смт. Народичі вул. Левицького, 6-а). 

         4. Овруцький  районний відділ філії Центру пробації  

(вулиця Богдана Хмельницького, 42, м. Овруч, Житомирська область).  

5.          5. Малинський районний відділ філії  Державної установи «Центр 

пробації»   

6. (м. Малин, вул. Захарченка, 16). 

 

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Для всіх громадян. 

          1. Коростенський міський центр зайнятості  (м. Коростень, вул. 

Ольгинська, 3). 

          2. Ушомирська ОТГ (с.Ушомир, вул.Березюка, 17)  

          3. Хорошівська районна філія Житомирсього обласного центру зайнятості 

(Хорошівський район, смт. Хорошів вул.Незалежності, 26) 

4.           4. Новоборівська селищна рада. 

5. (Хорошівський район, смт Нова Борова, вул. Незалежності, буд. 9-а).  

6.           5. Народицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ у Житомирській області. (Народицький район,  смт Народичі, вул. 

Визволителів, 80).  



7.           6. Центр надання адміністративних послуг Народицької районної 

державної адміністрації. (Народицький район,  смт. Народичі вул. 1 Травня, 

15).  

8.           7. Народицька районна філія Житомирсього обласного зайнятості  

(Народицький район,  смт. Народичі вул. Свято-Миколаївська, 175).  

          8.   Овруцька районна філії Житомирсього обласного центру зайнятості  

(м.Овруч вул. Прикордонна, 14). 

9. Центр надання адміністративних послуг Овруцької районної державної 

адміністрації. (м.Овруч вул. Т.Шевченка, 31).  

10. Лугинський районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Житомирській області (Лугинський район, смт. Лугини, вул. Героїв Чорнобиля, 

6).  

11.        11. Лугинський районний центр зайнятості 

12. (Лугинський район, смт.Лугини,  вул. Донського, 43). 

13.        12. Малинський міський центр зайнятості (м.Малин вул. Шевченка, 1а) 

14.        13. Управління праці і соціального захисту населення Народицької 

районної державної адміністрації  

(Народицький район смт. Народичі вул. Свято-Миколаївська,136). 

 

Для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,  

дітей з особливими потребам. 

1. Коростенський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді (м.Коростень, вул. Музейна, 3,). 

2. Коростенський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді ( м.Коростень, вул. І.Франко, 5). 

 

Для людей з обмеженими можливостями. 

1. КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та 

праці» Житомирської обласної ради (м. Коростень, вул. Котовського, 81). 

2. Територіальний центр соціального обслуговування  

(м. Овруч, вул. Т. Шевченка, б. 41). 

3. Територіальний центр соціального обслуговування  

(Народицький район смт. Народичі вул. Героїв Пожежних,35). 

 

Для учасників АТО 

1. Центр соціально-психологічної реабілітації населення  

(м. Коростень, вул. Пролетарська, 3). 

 

 



НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Новоград-Волинська міська центральна бібліотека ім. Ю.Ковальського, 

м. Новоград-Волинський, пл. Лесі Українки, 9 (скайп-консультації) 

щомісяця кожна остання п'ятниця з 10 до 12 год. 

 

- Баранівська бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради 

м. Баранівка, провул. Шкільний, 1                                                                  

щомісяця кожний третій вівторок з 10 до 12 год. 

 

- Ємільчинський районний сектор філії Державної установи “Центр 

пробації” у Житомирській області 

смт. Ємільчине, вул. Соборна, 51 

щомісяця кожна перша середа з 09 до 11 год. 

 

- Олевський районний сектор філії Державної установи “Центр пробації” у 

Житомирській області 

м. Олевськ, вул. Привокзальна, 1 

щомісяця перша або третя неділя місяця з 10.30 до 11.30 год. 

 

- КУ “Олевський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради” 

м. Олевськ, вул. Володимирська, 1 

щомісяця кожна остання п'ятниця з 10 до 11 год. 

 

-  Пулинський районний сектор філії Державної установи “Центр пробації” 

у Житомирській області 

смт. Пулине, вул. Шевченка, 116 

щомісяця перший або третій понеділок місяця з 10 до 12 год. 

 

- Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 31, (телефонні консультації) 

щомісяця кожен 3-й четвер з 14 до 17 год. 

 

- Баранівський районний сектор філії Державної установи “Центр 

пробації” у Житомирській області 

м.Баранівка, вул.Соборна, 48-а 

щомісяця перший або третій понеділок місяця з 11 до 12 год. 

 

-Новоград-Волинський міськрайонний відділ філії Державної установи 

“Центр пробації” у Житомирській області 

м.Новоград-Волинський, вул.І..Франка,15-а 



щомісяці перша або третя середа місяця з 10 до 12 год. 

 

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Для учасників АТО. 
- ГО “СУВІ АТО та бойових дій. Відокремлений підрозділ м. Новоград-

Волинський”  (за вимогою) 

м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 3/6 

 

- Відокремлений підрозділ ГО “Обласна спілка учасників та ветеранів 

АТО “Схід” в м.Баранівка та Баранівському районі” (за вимогою) 

м. Баранівка, вул. Соборна, 12 

 

- ГО “Братство ветеранів АТО Ємільчинщини” (за вимогою) 

смт. Ємільчине, вул. Шевченка, 20 

 

- ГС “Учасників бойових дій, ветеранів війни та праці Олевського району” 

(за вимогою) 

м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4 

 

 

Для ВПО. 
- Новоград-Волинський міський центр  соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (працівники Новоград-Волинського МЦ здійснюють виїзний прийом 

у разі потреби)  

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 31 

мобільний пункт працює в режимі телефонного дзвінка  

 

 

Для всіх громадян. 
- Новоград-Волинський міський центр зайнятості  (щомісяця) 

м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7 

 

- Баранівська районна філія Житомирського ОЦЗ  (раз в квартал) 

м. Баранівка, вул. Леваневського, 47 

 

- Ємільчинськ районна філія Житомирського ОЦЗ  (раз в квартал) 

смт. Ємільчине, вул. Шевченка, 7 

 

- Олевська районна філія Житомирського ОЦЗ  (раз в квартал) 

м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 29 

 

- Пулинський районний центр зайнятості (раз в квартал) 

смт. Пулини, вул. Шевченка, 98 

- Новоград-Волинська міська центральна бібліотека ім. Ю.Ковальського, 



м. Новоград-Волинський, пл. Лесі Українки, 9 (скайп-консультації) 1 раз на 

квартал, остання п'ятниця з 10 до 12 год 

 

 

- Баранівська бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради 

м. Баранівка, провул. Шкільний, 1 раз на квартал, вівторок з 10 до 12 год 

 

           - КУ “Олевський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради” м. Олевськ, вул. Володимирська, 1 раз на квартал, 

остання п'ятниця з 10 до 11 год. 
 

16 січня фахівчиня Любарського бюро правової допомоги забезпечила 

роботу консультаційного мобільного пункту працівника у Любарському 

районному військовому комісаріаті. 

Консультуємо у Житомирському міському 

центрі зайнятості. Дистанційний пункт 

доступу до правової допомоги користується 

попитом у відвідувачів. Юридичні 

консультації надавали 28 січня та 26 лютого 

фахівчиня Регіонального центру з надання 

БВПД у Житомирській області Наталія 

Ярошенко та Житомирського місцевого центру 

Тетяна Черкес. Окрім консультацій фіхівчині 

розповіли про систему безоплатної правової 

допомоги. 

31 січня фахівчиня центру Юлія 

Данюк надала правові консультації з 

земельних питань у Центральній міській 

бібліотеці ім. Юрія Ковальського під час 

роботи дистанційного пункту доступу до 

БПД. 

11 лютого фахівець Баранівського 

БПД Юрій Мельник під час роботи 



дистанційного консультативного пункту в Баранівській бібліотеці для дорослих 

та дітей Баранівської міської ради надав відвідувачам консультації щодо порядку 

нарахування пенсії за віком. 

04 лютого фахівець Регіонального центру спільно зі спеціалістами 

Житомирського місцевого центру провели лекцію і консультування осіб, які 

перебувають на обліку в філії Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

10 лютого дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

працював у Радомишльській районній філії Житомирського обласного центру 

зайнятості. 

Під час роботи мобільного 

пункту для учасників АТО, 

УБД в Малинському РВК 16 

березня керівник Малинського 

бюро Олег Алексеєв 

проконсультував військових з 

питань їх соціального захисту. 

 

 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

Проводимо навчання для адвокатів системи БПД. 21 січня директор 

Новоград-Волинського місцевого 

центру з надання БВПД Петро 

Пелешок провів робочу зустріч з 

адвокатами під час якої обговорили 

проблемні питання, які виникають 

під час надання правової допомоги 

громадянам.  

 



Черговий захід для 

адвокатів 31 січня провели 

фахівці Регіонального 

центру Тимур Кашапов та 

Олег Врублевський.  

Нові знання та досвід. 

«Як уникнути професійного, 

емоційного вигорання та 

віднайти свій спосіб збереження свого ресурсного стану». Тренінг для адвокаток 

і юристок системи БПД та членкинь Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" 

провели 13 лютого у Житомирі. Навчання 

провела психологиня та голова громадської 

організації "Аутизм-Житомир" Жанна 

Зарічна. - Такі навчання необхідні, - 

впевнена Наталія Радушинська. - Юристки 

та адвокатки системи БПД у групі ризику 

працівників, які схильні до вигорання, адже 

змушені багато спілкуватись з іншими 

людьми. Важливо навчитись ефективно 

розподіляти час та навантаження, 

користуватись техніками, які допоможуть 

уникнути професійного вигорання. 

Під час тренінгу учасниці активно 

обговорювали різноманітні ситуації та техніки, обмінювались досвідом і 

виконували практичні поради. 

У Житомирі 04 березня відбувся семінар «Юридичні механізми захисту 

прав жінок». Захід організовано Вищою школою адвокатури НААУ спільно з 

Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем”. Говорили про забезпечення 

рівних прав та можливостей, механізми захисту від дискримінації, ділилися 



досвідом. До заходу долучились фахівчині та адвокатки системи безоплатної 

правової допомоги. 

У І-му кварталі 2020 року начальником відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Тимуром Кашаповим 

було проведено моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі у 25судових 

засіданнях. Моніторинг проводився у судах розташованих у м. Житомирі, 

зокрема: у Богунському районному суді м. Житомира, Корольовському 

районному суді м. Житомира, Житомирському районному суді Житомирської 

області, Житомирському Апеляційному суді, Андрушівському районному суді 

Житомирської області та Радомишльському районному суді Житомирської 

області. 

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

реалізації своїх прав. 

В умовах децентралізації та посилення правової спроможності громад 

зростає попит на правові знання. Задоволення потреб громадян в одержанні 

правових знань, може бути забезпечено насамперед шляхом посилення роботи з 

організації правової освіти населення. 

Заступниця начальника 

Радомишльського бюро правової 

допомоги Тамара Флейшер 16 

січня провела семінар для 

секретарів сільських та селищних 

рад Радомишльського району на 

тему «Порядок оформлення права 

власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні». 

11 лютого заступниця директора Регіонального центру Наталія 

Радушинська провела навчання для фахівців управлінь соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, органів 



місцевого самоврядування на тему «Система безоплатної правової допомоги на 

захисті постраждалих від домашнього насильства. 

21 лютого працівник Малинського БПД провів робочу зістріч з 

керівництвом Малинської міської ради, де були обговорені питання взаємодії 

щодо надання БПД громадянам м. Малина. 

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. 

11 березня Олексій Невмержицький провів тематичну зустріч з 

працівниками територіальних громад Пулинського району на тему: 

«Забезпечення гендерної рівності». 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною та 

ефективною. 

Клієнтоорієнтованість та інноваційність для системи безоплатної правової 

допомоги це не просто мета, а чітка стратегія розвитку. Це не лише надання 

якісних послуг, а комплексний підхід до вирішення різноманітних задач. 

Запровадження карантину в Україні через поширення короно вірусу та 

призупинення особистого прийому громадян у Регіональному центрі, місцевих 

центрах та бюро продемонструвала, що система здатна в стислі терміни 

запровадили нові підходи комунікації з клієнтами. Фахівці активно 

користуються такими каналами комунікації як Viber, Zoom, Slack, Telegram, 

Skype тощо. Це дозволяє комунікувати як з колегами, так і клієнтами. Фахівці 

чергової частини працюють у звичайному режимі. У Регіональному центрі 

розміщені оголошення, а також встановлено скриньку для клієнтів. Фахівці 

опановують нові формати проведення право просвітницьких заходів у режимі 

онлайн. 



Прозорість та відкритість – важливі принципи у роботі системи безоплатної 

правової допомоги. 

06 лютого у Житомирі 

відбулась публічна презентація 

результатів діяльності системи 

БПД Житомирщини у 2019 році. 

На захід завітали адвокати, 

представники партнерських 

організацій та засоби масової 

інформації. Про головні 

досягнення у сфері надання 

правових послуг та захисту прав громадян та плани на цей рік присутнім 

розповіли: директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда, заступниця 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська, директор 

Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Коваль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру. 

За оперативною інформацією з 01.01. по 31.03. 2020 року регіональним 

центром з надання БВПД у Житомирській області було видано 604 доручення 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 98 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 331 – для здійснення захисту за призначенням;  

 55 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 41 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 47 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 32 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  



Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень 

поквартально за звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними 

періодами минулого року.  
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 Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з 

наростаючим підсумком.  
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Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 



Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для 

надання БВПД в розрізі категорій осіб. 

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість 

доручень 

  І квартал 

1. Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 

0 

2. Особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 

3. Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та 

/ або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

98 

4. Для здійснення захисту за призначенням 331 

5. Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях 

55 

6. У процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру 

41 

7. У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 

0 

8. У разі вирішення судом питань під час виконання 

вироків відповідно до статті 537 КПК 

47 

9. Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 

33 

 Разом за всіма категоріями осіб 604 



 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж 

звітного періоду – 01.01.2020 – 31.03.2020:  

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 25 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 10 бесід з клієнтами; 

 проведено 159 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД; 



 

 [2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

За період з 01.01. по 31.03. 2020 року місцевими центрами з надання БВПД в 

регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 6778 звернень клієнтів, 5193 

особам було надано правову консультацію, 1585 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

рішення про надання БВПД по 1509 зверненням та надано 709 доручень 

адвокатам та 816 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 71 письмовому зверненню було 

надано відмову у наданні БВПД. 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості 

зареєстрованих звернень клієнтів за звітний період поточного з 

наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічними періодами минулого 

року.  
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 Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень 

клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
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Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень 

клієнтів в розрізі МЦ. 

 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

І квартал 

1. Бердичівський МЦ 2142 

2. Житомирський МЦ 1609 

3. Коростенський МЦ 1973 

4. Новоград-Волинський МЦ 1054 

 Разом за всіма місцевими центрами 6778 



 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в 

розрізі МЦ за звітний період наростаючим підсумком. 

№

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість 

зареєстро-

ваних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консуль-

тацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання 

БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

1 Бердичівський МЦ 2142 1852 290 289 139/167 

2. Житомирський МЦ 1609 1146 463 416 261/146 

3. Коростенський МЦ 1973 1426 547 520 156/369 

4 Новоград-

Волинський МЦ 

1054 769 285 284 153/134 

 Разом за всіма 

місцевими центрами 

6778 5193 1585 1509 709/816 

 

Протягом І кварталу 2020 р. клієнти місцевих центрів та бюро правової 

допомоги частіше зверталися з наступних питань: з питань сімейного 1135 

(20%), іншого цивільного права 837 (15%), адміністративного 781 (14%), з інших 

питань 608 (11%), спадкового 500 (9%), житлового 457 (8%), з питань виконання 

судових рішень 362 (7%), земельного 313 (6%), соціального забезпечення 263 

(4%), трудового 188 (3%), договірного 101 (2%), з неправових питань 10 (0,17%), 

та медичного 5 (0,08%) від загальної кількості. 



 

 Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

період з наростаючим підсумком за категорією питань.  
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Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 

клієнтів за предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих 

звернень за категоріями питань. 

№ з/п Категорія питання звернення Кількість з І кв. 2020 р. 

1 сімейного 1135 

2 іншого цивільного права 837 

3 адміністративного 781 

4 з інших питань 608 

5 спадкового 500 

6 житлового 457 

7 з питань виконання судових рішень 362 

8 земельного 313 

9 з питань соціального забезпечення 263 

10 трудового 188 

11 договірного 101 

12 та з неправових питань 10 

13 медичного 5 

Разом 7408 

 



Діаграма 6 Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
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Діаграма 7 Щодо розподілу клієнтів за віком. 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом І кварталу 2019 р. 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

340 (68%), інвалідам 118 (24%) та ветеранам війни 37 (7%),  тощо. 

 

 

 

 

 



Діаграма 8 Щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД, за 

категорією осіб. 
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Окрім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом 01.01.2020 – 31.03.2020 було: 

 здійснено 48 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 88 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 278 осіб, в тому числі 101 особа 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 177 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 22 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 224 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в 

тому числі з урахуванням РЦ); 

 проведено 212 правопросвітницьких заходів; 



 надано 220 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 

місцевих центрів дивись у таблицях 5-11. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ. 

 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів 

мобільних та діючих 

дистанційних пунктів доступу 

до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

І квартал 

1 Бердичівський МЦ 39/66 

2 Житомирський МЦ 32/94 

3 Коростенський МЦ 27/60 

4 Новоград-Волинський МЦ 38/58 

 Разом по регіону 136/278 



 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної 

допомоги органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 

БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги в розрізі МЦ. 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ 

інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ). 

 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання 

методичної допомоги   

І квартал 

1 Бердичівський МЦ 5 

2 Житомирський МЦ 8 

3 Коростенський МЦ 6 

4 Новоград-Волинський МЦ 3 

 Разом по регіону 22 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних 

матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал 

1 Бердичівський МЦ 36 

2 Житомирський МЦ 54 

3 Коростенський МЦ 44 

4 Новоград-Волинський МЦ 45 

5 РЦ 45 

 Разом по регіону 224 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених 

правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ. 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ). 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених 

правопросвітницьких заходів 

І квартал 

1 Бердичівський МЦ 53 

2 Житомирський МЦ 66 

3 Коростенський МЦ 27 

4 Новоград-Волинський МЦ 66 

 Разом по регіону 212 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано 

доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту 

І квартал 

1 Бердичівський МЦ 35 

2 Житомирський МЦ 77 

3 Коростенський МЦ 101 

4 Новоград-Волинський МЦ 28 

5 РЦ – 

 Разом по регіону 241 



 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01.01. по 31.03.2020 року центри з надання БВПД у Житомирській області 

були фактично профінансовано на 3535.44 тис. грн за бюджетною програмою 

КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи 

безоплатної правової допомоги», що становить 100% від передбачених 

кошторисом видатків на даний період, та на 3088,6 тис. грн за бюджетною 

програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з 

надання БВПД за двома бюджетними програмами за звітний період в 

порівнянні до аналогічного періоду минулого року.  

Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 

3039,43 2921,58

582,1

1017,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

І квартал 2019 року І квартал 2020 року

КПК ВК "3603020" КПК ВК "3603030"

 

З 01.01. по 31.03. 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 3088,22 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31.03.2020 року становив 

3088,22 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець 

звітного періоду відсутня. 



 

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на 

оплату послуг адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим 

підсумком до касових видатків за аналогічний період минулого року в 

порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік.  
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 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на 

оплату послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за 

звітний період поточного року з наростаючим підсумком до річного 

кошторису на звітний рік.  
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Так, з 1 січня по 31 березня касові видатки на оплату послуг адвокатів по 

дорученням по кримінальним провадженням становили 1767,78 тис. грн, що 

становить 57,24 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), 



а по дорученням по цивільно-адміністративним справам –  

1320,44 тис. грн. (42.76 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на 

оплату послуг адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним 

провадженням та цивільно-адміністративним справам. 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату 

послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал 

1. Захист за призначенням 1206,76 

2. Залучення до окремої процесуальної дії 30,04 

3. Адміністративне затримання/адміністративний арешт 2,01 

4. Кримінальне затримання/тримання під вартою 458,31 

5. 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним 

у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві 

центри) 

1320,44 

6. 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

18,09 

7. 
За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо 

продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру у 

процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під 

час виконання вироків відповідно до статті 537 КПКУ 

52,57 

 Разом  3088,22 

 

 


