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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Коростенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2020 рік у ІІ кварталі 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 

пріоритетними напрямками: 

[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, клієнтоорієнтовною, іноваційною та 

ефективною. 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 



 

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

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

Працівники місцевого центру та підпорядкованих бюро активно 

співпрацюють з партнерами та провайдерами надання БПД, зокрема: поліцією, 

прокуратурою, судами, правоохоронними органами, органами пробації, 

адвокатським самоврядуванням. Ця співпраця важлива для забезпечення 

інклюзивності та раннього доступу до правосуддя. Окрім цього працівники 

системи безоплатної правової допомоги організовують та беруть участь у 

проведенні правопросвітницьких заходів для цільових категорій. 

Загальнонаціональний карантин та пов`язані з ним обмежувальні заходи 

внесли свої корективи в роботу системи БПД. Правопросвітницькі заходи під 

час карантину проводились онлайн у форматі відеолекторіїв. 

17 квітня під час 

проведення скайп-

консультування, з 

громадянами, що перебувають 

на обліку Коростенського 

міськрайонного відділу філії 

Центру пробації у 

Житомирській області 

говорили про внесені зміни до 

постанови КМУ № 211 «Про 

запобігання поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

стосовно карантинних обмежень. Куди можна ходити, що називається 

громадським місцем, хто контролює дотримання заходів, навіщо носити з 

собою документи, яка наступає адміністративна та кримінальна 

відповідальність в разі порушення карантину. На ці та інші питання надала 

відповідь фахівчиня Коростенського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Оксана Сергієнко. Особливу увагу звернула й на 

надання безоплатної правової допомоги в умовах карантину. 

Налагоджується співпраця та розвивається мережа партнерських 

організацій. Проводяться зустрічі, семінари, круглі столи та спільне планування 

діяльності з громадськими організаціями, комунальними установами, 

юридичними клініками, органами місцевого самоврядування, органами 

державної влади тощо. 

З метою поширення інформації про спрощення доступу до БВПД 

працівники центру беруть участь у заходах, що проводяться структурними 

підрозділами обласної держадміністрації, підвідомчими установами органів 

влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними 

громадами.  



У зв’язку із введенням карантину фахівці Коростенського місцевого центру 

та бюро правової допомоги поширюють інформацію шляхом проведення 

відеолекторіїв.  

24 червня начальниця Народицького БПД Ірина Ходаківська провела 

відеолекторій на тему: «Відповідальність за зловживання наркотичними 

засобами». 

Впроваджується механізм партнерських відносин в частині 

перенаправлення громадян. Обговорюються укладання та підписання нових 

Меморандумів про співпрацю під час зустрічей. 

Проводяться правопросвітницькі заходи, спрямовані на підвищення рівня 

правової обізнаності  громадян щодо можливості отримати безоплатну правову 

допомогу від держави у разі необхідності. 

З метою забезпечення інтересів кожної дитини, реалізації її права на 

життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист тощо було проведено 2 

інформаційно-просвітницьких заходів для дітей.  

15 травня фахівчиня Коростенського місцевого центру з надання БВПД 

Оксана Сергієнко провела відеолекторій на тему: «Встановлення факту 

родинних відносин», а 27 травня - відеолекторій на тему: «Соціальна допомога 

дітям ФОПів». 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для осіб з інвалідністю. 

22 травня фахівчиня Коростенського місцевого центру з надання БВПД 

Оксана Сергієнко провела відеолекторій на тему: «Поняття права 

інтелектуальної власності».  

19 червня начальник Малинського БПД Олег Алєксєєв провів 

відеолекторій на тему: «Відмінність договору довічного утримання від 

спадкового договору». 

Незважаючи на 

карантинні заходи та 

пов’язані з ним 

обмеження щодо 

відвідування установ, 

зокрема Коростенської 

ВК №71, фахівцями 

Коростенського місцевого 

центру з надання БВПД 

продовжується робота 

щодо надання 

засудженим можливості 

захисту їх законних прав 

та інтересів, а також 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства, які викликають 

зацікавленість у засуджених. 29 травня проводився інформаційно-

просвітницький захід в даній установі для засуджених, спрямований на 

запобігання злочинності тощо. Також проведено робочу зустріч в режимі 

онлайн з адміністрацією установи та обговорено порядок звернень до центру. 



Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи спільно з ГО, міськими 

центрами соціальних служб, службами у справах дітей, для людей, які зазнали 

домашнього насильства, дискримінації.  

12 червня начальник Лугинського БПД Ярослав Савчук провів 

відеолекторій на тему: «Пільги для почесних донорів». 05 червня начальниця 

Хорошівського БПД Лариса Шапіренко провела відеолекторій на тему: «Право 

на шлюб. Надання права на шлюб судом». 

Особлива увага приділяється заходам, які стосуються роз’яснення щодо 

системи надання БПД та інших ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері 

соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, 

безробіття та земельного законодавства. 

30 червня в Коростенській 

районній державній адміністрації 

відбулось засідання районної 

координаційної ради з питань 

сімейної, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми та домашньому 

насильству під головуванням 

заступника голови Коростенської 

районної державної адміністрації 

Артема Майданика. У засіданні 

взяла участь директорка Коростенського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Грищенко, а також 

працівники управління соціальної політики РДА, районного центру соціальних 

служб, сектору культури, молоді та спорту РДА, КНП «Коростенський 

районний центр ПМСД, міського ЦЗ, служби у справах дітей РДА. 

Постійно поширюється позитивний досвід системи БВПД серед органів 

влади різного рівня та розширюється доступ до БПД в територіальних 

громадах. Розробляються методичні рекомендації для ОМС щодо організації 

надання ними БПД, створення ними спеціалізованих установ з надання БПД 

або прийняття відповідних місцевих програм. 

В Коростенському місцевому центрі з метою поширення інформації щодо 

функціонування системи БПД здійснюється організація виступів з актуальних 

питань та висвітлення інформації правового характеру в ЗМІ. Так, протягом 

кварталу було розмішено: 

- публікацій на веб-сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших інформаційних партнерів - 

10; 

- публікацій у друкованих та електронних ЗМІ – 1.  

Працівниками центру розповсюджуються серед населення, підприємств, 

установ, організацій, навчальних закладів інформаційні друковані матеріали на 

правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 

Також підвищується правова обізнаність громадян шляхом надання особам 

консультаційної підтримки для вирішення проблемних правових питань під час 



роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів. Забезпечується робота таких пунктів в будинках-

інтернатах, геріатричних пансіонатах, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування, пунктах для людей з інвалідністю, військових 

частинах, профільних громадських організаціях ветеранів та учасників АТО, 

пунктах для засуджених  тощо.  

29 травня в режимі відеозв’язку 

консультації засудженим в 

Коростенській виправній колонії № 

71 надавала директорка 

Коростенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Тетяна Грищенко. 

Особлива увага приділяється 

роботі, яка спрямована на підвищення 

рівня правової свідомості засуджених. 

Оскільки знання законів, норм 

поведінки, своїх обов’язків перед 

суспільством, усвідомлення шкоди, 

відповідальності, зобов’язує 

поводитись у певних рамках, утримує 

від правопорушень. Тому дистанційні 

пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги функціонують в 

Коростенській КВК-71, а також відділах (секторах) філії ДУ «Центр пробації» 

Коростенського, Малинського, Народицького, Овруцького, Лугинського та 

Хорошівського районів. Крім того, під час роботи таких пунктів всі охочі мають 

змогу отримати консультацію та роз’яснення з питань, що їх цікавлять. 

17 квітня працівниця МЦ Оксана Сергієнко провела скап-

консультування, з громадянами, що перебувають на обліку в Коростенському 

МВ філії ДУ «Центр пробації». 26 червня працівник Малинського БПД Олег 

Алєксєєв провів консультування в Малинському  РВ філії ДУ «Центр пробації». 

Який порядок прийняття 

спадщини? Які строки для 

подання заява про прийняття 

спадщини та хто є 

спадкоємцями після померлого? 

Куди звертатись за 

оформленням спадщини? На ці 

та інші питання 18 червня 

надала відповідь підобліковому 

суб’єкту пробації 

Хорошівського районного 

сектору філії ДУ «Центр 

пробації» у Житомирській області начальниця Хорошівського бюро правової 



допомоги Лариса Шапіренко під час проведення індивідуальної зустрічі. 

Зустріч відбулась за участі працівника Хорошівського районного сектору  філії 

Центру пробаціїу Житомирській області. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги 

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.  

05 червня фахівчиня 

Коростенського МЦ з надання 

БВПД провела робочу зустріч 

за допомогою скайп-зв’язку із юрисконсультом Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення в м. Коростені Дмитром Заїкою. 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості  

для реалізації своїх прав 

Проводяться правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей вирішення першочергових спільних правових потреб у 

правовий спосіб, змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

Результатом таких заходів є забезпечення осіб, які знаходяться під 

юрисдикцією України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші 

правові механізм захисту прав та законних інтересів. Також з метою 

збільшення кількості потенційних клієнтів та перенаправлення громадян для 

надання БПД проводяться робочі зустрічі з головами міських рад, ОТГ, за 

можливістю працівники центру беруть участь в сесіях та громадських зборах 

міських, сільських рад, ОТГ. 

Приділяється увага й правопросвітницькій роботі  з конкретними групами 

населення, яка спрямована на запобігання безробіття, випадків домашнього та 

інших видів насильства, булінгу, торгівлі людьми, дискримінації, захисту прав 

осіб з інвалідністю, забезпечення гендерної рівності тощо. 

Не зважаючи на карантин, продовжуємо проводити правопросвітницькі 

заходи, але у переважній більшості в онлайн форматі. За допомогою скап-

зв’язку 05 червня фахівчиня Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана 

Сергієнко провела робочу зустріч із юрисконсультом Центру соціально-

психологічної реабілітації населення в м. Коростені Дмитром Заїкою. Вона 

проінформувала про види правової допомоги, якими можуть скористатися 

громадяни, звернувшись до центру та обговорили питання стосовно доступу 

громадян до БПД. Також обговорили питання відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та звернення громадян до відповідних установ за 



правовою, психологічною та іншими допомогами. Підіймалось і питання 

відповідальності за вчинення булінгу та інші актуальні питання сьогодення. По 

закінченню онлайн спілкування домовились про проведення подібних заходів в 

більш широкому колі зацікавлених осіб. 

Працівники центру та відповідних бюро піклуються й про мешканців 

віддаленних куточків  міст та районів, здійснюючи й до них виїзні прийоми. У 

зв’язку із ввведенням карантину було скасовано особистий прийом громадян, 

але завдяки технічних засобам консультування громадян не припинилось. 

 

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

та ефективною. 

Працівниками центру підтримується розвиток довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid».  

В разі необхідності надаються он-лайн консультацій шляхом 

використання існуючих мобільних додатків (Skype, Facebook, Messenger, 

Telegram, Viber). Наповнюється актуальною інформацією сторінка МЦ у 

Facebook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1156 звернень клієнтів, 893 особам було 

надано правову консультацію, 263 з них написали письмову заяву про надання 

БВПД. 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

252 рішень про надання БВПД та надано 77 доручень адвокатам та 175 

штатними працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 13 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 355 253 102 

2 
Відділ «Лугинське бюро правової 

допомоги» 
143 133 10 

3 
Відділ «Малинське бюро правової  

допомоги» 139 113 26 

4 
Відділ «Народицьке бюро 

правової допомоги» 
101 81 20 

5 
Відділ «Овруцьке бюро правової 

допомоги» 
191 104 87 

6 
Відділ «Хорошівське бюро 

правової допомоги» 
227 209 18 

7 Разом по МЦ 
1156 893 263 

 

 

 



 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 152 (13%), спадкового 89 (7%), сімейного 150 (13%), трудового 50 

(4%), адміністративного 235 (20%), земельного 65 (5%), договірного 0 (0%),  житлового 32 

(3%),  іншого цивільного права 0 (0%), з питань виконання судових рішень 132 (11%), 

медичного 1 (0%), з неправових питань 0 (0%) та інших питань 64 (5%), цивільне право 73 

(6%), цивільний процес 68 (6%), кримінальне право 5 (0%), кримінальний процес 20 (2%), 

пенсійне 35 (3%), адміністративне правопорушення – 23 (2%), податкове – 12 (1%) 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 

було: 

 

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 4, зокрема: забезпечено 

діяльність 4 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів доступу до 

БПД склала 6 осіб. 

 опрацьовано 204 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 11 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 11 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 16 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/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількіст

ь діючих 

дистанці

йних 

пунктів/

осіб, що 

отримал

и 

правову 

допомог

у 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвітн

ицьких 

заходів 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ 

до 

електро

нних 

сервісів 

МЮ 

Кількі

сть 

інфор

мацій

них 

матері

алів,р

озміще

них у 

ЗМІ 

1 Коростенський 

МЦ з надання 

БВПД 

0/0 2/3 0 7 3 6 

2 Відділ «Лугинське 

бюро правової 

допомоги » 

0/0 0 0 1 1 0 

3 Відділ «Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 1/2 0 1 0 0 

4 Відділ «Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0 0 1 7 2 

5 Відділ «Овруцьке 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0 0 0 0 1 

6 Відділ 

«Хорошівське бюро 

правової допомоги» 

0/0 1/2 0 1 5 2 

7 Разом по МЦ: 0/0 4/6 0 11 16 11 

 


