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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Коростенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік 

у I кварталі 

 

ЗМІСТ 

 

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

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД.  

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних 

справах. Посилення незалежності системи надання БПД. 

 

[1.4.] Розбудова та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

 
 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами роботи: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад.  

Забезпечення прав дитини - стратегічний пріоритет держави, адже діти мають не лише 

знати свої права, а й навчитись захищати їх! У зв’язку з початком роботи нового етапу 

правопросвітницької кампанії «Стоп булінг!» та в межах загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право» було проведено низку заходів. Мета яких 

- підвищення рівня правової культури та правової свідомості дітей, інформування щодо 

механізмів захисту їхніх прав у 

повсякденному житті у правовий спосіб.  

Так, 08 лютого головний спеціаліст 

Народицького бюро правової допомоги Юлія 

Пінчук провела відкритий урок для учнів 

Народицької гімназії на тему: «Стоп булінг!». 

Під час заняття вона розповіла, що таке 

булінг, як захистити себе від агресії, до кого 

можна звернутись по допомогу, якщо вас 

цькують. 

Протягом 12–15 лютого фахівцями 

Овруцького, Малинського, Лугинського, 

Хорошівського бюро правової допомоги для 

учнів загальноосвітніх шкіл проведені лекції на 

теми: «Булінг у підлітковому середовищі: право 

на захист та відповідальність», «Права та 

обов’язки», «Відповідальність за вчинення 

насильства», «Захист порушених прав» та інші.  

22 лютого начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД місцевого центру Оксана Сергієнко провела для студентів Коростенського 

ПТУ№16 інформаційно-просвітницьку годину на тему: «Відповідальність за вчинення 

насильства та булінгу». Детально зупинилась на причинах і наслідках булінгу. Особливу 

увагу зосередила на адміністративній та кримінальній відповідальності за такі діяння 

відповідно до чинного законодавства, адже 11 січня 2019 року до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України були внесені зміни, які стосуються 

криміналізації: домашнього насильства, примушування до шлюбу, а також кримінальної 

відповідальності за невиконання обмежувальних заходів або обмежувальних приписів та 

непроходження програми для кривдників. Присутнім були надані консультації та 

рекомендації з питань, що їх цікавили в індивідуальному порядку та інформаційні матеріали 

на правову тематику. 

У зв'язку з проведенням 31 березня року виборів Президента України та в межах 

інформаційної кампанії «Я маю право голосу», яка мала на меті підвищити рівень 

обізнаності виборців щодо виборчих прав, механізм їх реалізації та захисту; виборчих 

процедур фахівцями центру та бюро проведено низку інформаційних заходів. Крім того, 

питання правового захисту залишаються досі актуальними й для внутрішньо переміщених 

осіб.  



Так, 06 лютого начальник Малинського бюро правової допомоги Олег Алєксєєв провів 

семінар для внутрішньо переміщених осіб в Управлінні праці та соціального захисту 

населення Малинської РДА. Присутні були поінформовані, які особливості голосування 

внутрішньо переміщених осіб та що потрібно робити громадянам, що б проголосувати не за 

місцем реєстрації. 

27 лютого під час проведення дня відкритих дверей головний спеціаліст Народицького 

бюро Юлія Пінчук роз’яснила присутнім, як реалізувати ВПО і мешканцям тимчасово 

окупованих територій виборчі права. 

05 березня начальник 

Хорошівського бюро правової 

допомоги Лариса Шапіренко провела 

семінар для внутрішньо переміщених 

осіб в Управлінні праці та соціального 

захисту населення Хорошівської РДА. 

Присутні також дізналися про порядок 

голосування, які необхідно взяти 

документи з собою на дільницю, як 

діяти за відсутності запрошення на 

вибори. 

З метою отримання якісної 

правової допомоги та розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

людей з інвалідністю фахівці центру та бюро проводять правопросвітницькі заходи. 

Трудові права осіб з інвалідністю під час семінару 18 січня обговорювали працівники 

Народицького БПД спільно з фахівцями Народицького ТЦСО. А 07 березня інтегратор 

Коростенського МЦ Оксана Сергієнко завітала з робочою зустріччю до  КУ «Коростенський 

геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці». Поспілкувалась з мешканцями, 

проінформувала про систему надання БПД та надала правові консультації. 

Правова допомога для військовослужбовців, учасників АТО ще один важливий 

напрямок у роботі Коростенського місцевого центру з надання БВПД. 

30 січня начальник відділу «Народицьке бюро правової допомоги» Ірина Завацька 

провела виїзний прийом для учасників 

АТО в приміщенні управління праці та 

соціального захисту населення 

Народицької РДА. Мешканці селища 

отримали юридичні консультації з 

різних правових питань, зокрема щодо 

отримання земельних ділянок. 

Так, 28 лютого начальник Лугинського 

БПД Ярослав Савчук провів на базі 

бюро семінар для учасників АТО з 

Лугинського району, на якому 

проінформував присутніх про діяльність 

бюро щодо роботи з ветеранами війни та 

особами, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

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 проводились інформаційно-

просвітницьких заходи, спрямовані на запобігання злочинності у районних секторах та 

відділах пробації.  

Інтегратор Коростенського 

МЦ з надання БВПД Оксана 

Сергієнко 23 січня провела 

виїзний прийом до Васьковицької 

ЗОШ Коростенського району. 

Спільно із старшим інспектором 

Коростенського МРВ з питань 

пробації Малиновською Мариною 

прочитали лекцію для учнів 8-11 

класів на тему: «Захист та 

відповідальність відповідно до 

чинного законодавства».  

Цього ж дня начальник 

Малинського бюро правової 

допомоги» Олег Алєксєєв спільно з 

начальником Малинського 

районного відділу з питань 

пробації Іваном Левченком та 

спеціалістами даного відділу 

провели лекцію, яка  спрямована на 

запобігання рецедивної 

злочинності, підвищення рівня 

правової поінформованості про 

систему надання БПД. Після 

проведення лекції було здійснено 

консультування осіб, яким 

призначено покарання без 

позбавлення волі. 

19 березня на базі Овруцького РВ філії Центру пробації та 28 березня на базі 

Народицького РС філії  Центру пробації працювали дистанційні пункти доступу до системи  

БПД, на яких обговорювались проблемні питання щодо попередження скоєння повторних 

злочинів серед осіб, які перебувають на обліку в секторі пробації. 

Проводились й інформаційно-просвітницькі заходи в місцях несвободи, спрямовані на 

запобігання злочинності тощо.  



Для засуджених осіб, які 

відбувають покарання в Державній 

установі “Коростенській виправній колонії 

№ 71”, працівниками Коростенського МЦ 

протягом 20-21 лютого були проведені 

ряд правопросвітницьких заходів. 

Директор Сергій Орлюк проінформував 

про права, гарантовані Конституцією 

України, Кримінально-виконавчим 

кодексом, довів до відома присутніх 

процесуальні строки оскарження рішень. 

Особливу увагу звернув на 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. Інтегратор центру Оксана 

Сергієнко проінформувала про внесені зміни до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України стосовно домашнього насильства, примушування до 

шлюбу, а також кримінальної відповідальності за невиконання обмежувальних заходів або 

обмежувальних приписів та непроходження програми для кривдників. Розглянули також і як 

у новій редакції викладено: статтю 134 Кримінального кодексу України «Незаконне 

проведення аборту або стерилізації», ст.152 «Зґвалтування», ст. 153 «Сексуальне 

насильство» та ст. 154. «Примушування до вступу в статевий зв'язок». Крім того, звернула 

увагу, що Кримінальний кодекс України доповнено розділом XIII-1 «Обмежувальні заходи», 

а саме статтею 91
-1

. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство.  Рівний доступ до правосуддя для засуджених, які відбувають покарання. 

Напередодні виборів Президента України актуальними були теми: порядок 

голосування на виборах та відповідальність за порушення законодавства про вибори 

Президента України. З цією метою інтегратор Коростенського місцевого центру з надання 

БВПД Оксана Сергієнко 22 березня провела правопросвітницьку лекцію для засуджених 

осіб, які відбувають покарання в Державній установі “Коростенській виправній колонії № 71. 

Після заходів проводився індивідуальних прийом засуджених. 

Проводяться інформаційно-

просвітницькі заходи, роз’яснення щодо 

системи надання БПД (змін у 

законодавстві) у сфері соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення тощо. 

З 1 січня 2019 року розпочався 

черговий етап подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік. Відповідно до статті 45 

Закону України «Про запобігання 

корупції» державні службовці, інші 

суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік. 25 лютого начальник Народицького бюро правової допомоги Ірина Завацька 

провела семінар на тему: «Юридичні аспекти електронного декларування» для працівників 

відділу у Народицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області. Фахівець бюро нагадала учасникам семінару положення законодавства щодо е-

декларування та роз'яснила правила заповнення е-декларацій. 

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 . 

На базі Овруцької районної філії Житомирського обласного центру зайнятості з метою 

підвищення рівня правової освіти, обізнаності громадян щодо їх права на безоплатну 

правову допомогу та соціальний захист від безробіття 21 березня головним спеціалістом 

Народицького бюро правової допомоги Юлією Пінчук було проведено  консультування для 

громадян, що знаходяться на обліку, як безробітні. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та заходів з 

реалізації проекту «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. Інформування громадян здійснюється також під час проведення 

заходів у форматі «День відкритих дверей». 

Потреба у правовій допомозі щороку 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 на базі сільських рад, будинків-інтернатів, 

територіальних центрів соціального обслуговування, геріатричних центрів зайнятості тощо 

до 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. 

Так, 21 лютого в 

Кожухівській сільській раді 

Коростенського району та 21 

березня в с. Поліське 

Ушомирської ОТГ відбулись 

виїзні прийоми громадян 

працівниками Коростенського 

МЦ. Проінформовано присутніх, 

що з 1 січня 2019 року розпочався 

черговий етап подання декларації 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування за 2018 



рік. Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань антирейдерського 

законодавства та захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю. 

Присутнім наданні роз’яснення стосовно правових питань, зокрема порядку оформлення 

спадщини, земельної ділянки, звернення до центру та бюро щодо захисту своїх прав, а також 

порядку голосування на виборах Президента України. 

07 лютого начальник Народицького бюро правової допомоги Ірина Завацька провела 

у селі В'язівка виїзний прийом. Громадян, які прийшли на прийом до фахівця бюро, цікавили 

не тільки земельні питання, але й роз’яснення щодо зменшення розміру аліментів. Під час 

прийому фахівець бюро провела інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян з 

питань антирейдерського законодавства та захисту прав аграріїв від спроб рейдерських 

захоплень землі чи урожаю. 

12 лютого начальником відділу 

«Лугинське бюро правової допомоги» 

Савчуком Ярославом було здійснено 

виїзний прийом громадян в селі 

Путиловичі Лугинської ОТГ. Присутніх 

громадян було ознайомлено з останніми 

змінами в законодавстві стосовно 

відповідальності за цькування (булінгу) 

дітей у школах. У зв’язку з проведенням 

виборчої кампанії, було роз’яснено 

інформацію про основні права виборців. 

25 березня фахівцем Овруцького 

бюро правової допомоги Мариною 

Ковальчук, проведено виїзний прийом громадян у приміщенні Черепинського 

старостинського округу №15. У цей же день проведено робочу зустріч з працівниками 

старостинського округу на тему «Трудова міграція». 

Крім того, 29 січня  працівники 

Коростенського МЦ надали адресну 

правову допомогу жительці с. Поліське 

Коростенського району, а 27 березня 

працівник Овруцького БПД надала 

адресну правову допомогу жительці 

Нікітчук Р.А з міста Овруч. 

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, 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 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, розміщуються, у разі потреби редагуються та 

підтримуються в актуальному стані правові консультації. 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних справах. 

Посилення незалежності системи надання 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 

між собою. 

 

 [1.4] Розбудова 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 

інвалідністю. 

Готується інформація для «Інформаційного дайджесту системи безоплатної правової 

допомоги в Україні». 

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

висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги на офіційній сторінці у 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 
За період з 01 січня по 31 березня 2019 року місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1836 звернень клієнтів, 849 особам було надано правову консультацію,  

987 написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 945 рішень 

про надання БВПД та надано 609 доручень адвокатам та 348 штатними працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 16 

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/

п 

Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 455 78 377 

2 
Відділ «Лугинське бюро правової 

допомоги» 
131 97 34 

3 
Відділ «Малинське бюро правової  

допомоги» 205 81 124 

4 
Відділ «Народицьке бюро 

правової допомоги» 
246 169 77 

5 
Відділ «Овруцьке бюро правової 

допомоги» 
476 177 299 

6 
Відділ «Хорошівське бюро 

правової допомоги» 
323 247 76 

7 Разом по МЦ 
1836 849 987 

 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 78 ( 4%), спадкового 166 ( 9%), сімейного 208 ( 11%), трудового 44 

( 2%), адміністративного 602 ( 33%), земельного 38 ( 2%), договірного 23 ( 1%),  житлового 

51 ( 3%),  іншого цивільного права 158 ( 9%), з питань виконання судових рішень 291 ( 16%), 

медичного 0 ( 0%), з неправових питань 1 ( 0%) та інших питань 176 ( 10%). 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



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

 

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 26, зокрема: здійснено 17 виїздів 

мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9 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 74 особи, із 

них -  46 осіб (2 з яких – отримали адресну правову допомогу) звернулись за отриманням 

правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та  28 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 4 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   474 акта  надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено  46 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ  400 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано  58 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№

 

з

/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методич-

ну 

допомогу  

Кількість 

проведе-

них 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа-

ційних 

матеріа-

лів, 

розміще-

них у ЗМІ 

1 Коростенський МЦ 

з надання БВПД 

5/15  4/22  1 11 8 391 

2 Відділ «Лугинське 

бюро правової 

допомоги » 

2/5  0/0  0  6 8 0 

3 Відділ «Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

2/7  1/2  1 8 0 2 

4 Відділ «Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/6  2/3  1 9 22 3 

5 Відділ «Овруцьке 

бюро правової 

допомоги» 

2/3  1/0  0 5 10 1 

6 Відділ 

«Хорошівське бюро 

правової допомоги» 

2/10  1/1  1 7 10 3 

7 Разом по МЦ: 17/46  9/28  4 46 58 400 

 


