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щодо виконання Коростенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності за 2020 рік 
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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, клієнтоорієнтованою, інноваційною 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. Тому правопросвітницькі заходи під час карантину 

проводились, як онлайн у форматі відеолекторіїв, так і офлайн.  

10 липня працівник Лугинського БПД Ярослав Савчук провів робочу зустріч з 

керівником Лугинського РС філії ДУ «Центр пробації», присвячену темі протидії та 

запобіганню домашньому насильству. 

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. Проведено 

10 правопросвітницьких заходів. 

27 серпня фахівчиня Малинського БПД Альона Хмелькова провела відеолекторій на 

тему: «Заміна паспорта-книжечки на ID-картку». 

09 липня працівник Лугинського бюро правової допомоги Ярослав Савчук провів 

робочу зустріч із завідувачем Лугинського районного сектору управління державної 

міграційної служби України в Житомирській області Сергієнко Іриною. 

31 липня фахівчиня Народицького БПД Юлія Пінчук провела відеолекторій на тему: 

«Аліменти на батьків». 

17 липня головний спеціаліст Хорошівського бюро правової допомоги Альона 

Чижевська провела семінар для працівників Центру з надання адміністративних послуг 

Хорошівської РДА на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». 



Впроваджується механізм партнерських відносин в частині перенаправлення  громадян. 

Обговорюються укладання та підписання нових Меморандумів про співпрацю під час 

зустрічей. Проведено 2 правопросвітницькі заходи. 

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. Проведено 4 правопросвітницькі заходи 

31 липня фахівчиня Овруцького БПД Ольга Могилевець провела лекцію спільно з 

працівниками служби у справах дітей Словечанської ОТГ на тему: «Захист прав дітей».  

30 вересня спеціалістка 

Овруцького БПД Марина Ковальчук 

спільно з працівниками відділу сім’ї, 

дітей, молоді, спорту та соціального 

захисту населення Овруцької МР 

провела лекцію для дітей 4 класу на 

тему: «Що таке булінг?». 

13 липня на базі Коростенського 

міського центру соціальних служб 

відбувся захід у форматі гарячої лінії з 

питань насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, протидії 

торгівлі людьми. Консультування провела фахівчиня центру Оксана Сергієнко спільно з 

провідним фахівцем Коростенського міського центру соціальних служб Віталієм Морозом. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для осіб з інвалідністю.  

Проведено 4 правопросвітницькі 

заходи. 

28 липня працівники 

Коростенського МЦ провели круглий 

стіл з працівниками Коростенського 

центру соціально-психологічної 

реабілітації. 

30 липня начальниця Овруцького 

БПД Ольга Могилевець провела вебінар 

спільно з працівниками Овруцької 

районної філії ОЦЗ для осіб з інвалідністю. 



16 липня працівник Малинського БПД Олег Алєксєєв провів лекцію в УПСЗН 

Малинської РДА, на якій розглянули питання соціального захисту людей з інвалідністю. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для ветеранів війни, учасників АТО, 

УБД. Проведено 5 правопросвітницьких заходів. 

29 вересня головний спеціаліст 

Овруцького БПД Марина Ковальчук 

провела семінар в Овруцькій районні філії 

ЦЗ, під час якого присутні були 

ознайомлені з правовими питаннями 

соціального та земельного законодавства. 

Також працівниця бюро повідомила 

присутнім, куди звертатися для 

отримання земельної ділянки та її 

реєстрації. 

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. Проведено 4 правопросвітницькі заходи. 

10 липня фахівці центру провели 

семінар в онлайн режимі та розповіли про 

останні зміни в законодавстві, зокрема з 

01 липня набув чинності Закон України 

"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних 

правопорушень" № 2617-VIII. 

29 вересня працівники 

Коростенського МЦ провели онлайн лекцію в Коростенській виправній колонії № 71 на 

тему: «Затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції 

України щодо поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту». 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи спільно з ГО, міськими центрами 

соціальних служб, службами у справах дітей, для людей, які зазнали домашнього насильства, 

дискримінації. Проведено 4 правопросвітницькі заходи. 



24 вересня начальниця Овруцького БПД Ольга Могилевець провела лекцію в 

Овруцькому МВ національної поліції України в Житомирській області на тему «Доступ до 

БПД осіб постраждалих від домашнього насильства». 

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. 

Проведено 2 правопросвітницькі заходи. 

Правопросвітницькі заходи допомагають підвищити обізнаність громадян у питаннях, 

які стосуються земельного права. За звітний період таких заходів було 5.  

24 липня фахівчиня Коростенського МЦ Оксана Сергієнко провела відеолекторій на 

тему: «Норми та розміри земельних ділянок, які можуть бути передані у власність 

громадянам безоплатно». 

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. 

У 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: 

571 інформаційний матеріал. Зокрема: 1 виступ на радіо, 7 публікацій на сторінках партнерів 

у ФБ, 528 виступів на ТБ, 3 публікації у друкованій пресі та 32 публікації на веб-сайтах 

організації. 

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. Проведено 20 правопросвітницьких заходів. 



24 липня працівниця Народицького БПД 

Юлія Пінчук провела консультування з 

працівниками відділу освіти Народицької ОТГ 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування тощо. 

14 липня фахівчиня Хорошівського БПД 

Лариса Шапіренко спільно з працівниками 

відділу сім1ї, дітей, молоді, спорту та 

соцзахисту населення Хорошівської селищної 

ради провів консультування осіб з інвалідністю. 

13 липня працівник Лугинського БПД Ярослав Савчук провів консультування в 

Лугинському РВ ДВС Центрально-західного міжрегіонального управління міністерства 

юстиції України. 

 21 вересня фахівчиня Народицького БПД Юлія Пінчук провела консультування осіб в 

Народицькому РЦЗ. 

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. 

Проведено 13 правопросвітницьких заходів. 

10 липня правові роз’яснення засудженим з питань, які їх цікавили надала директорка 

Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Грищенко.  

29 вересня директор Коростенського МЦ Тетяна Грищенко провела онлайн 

консультування для засуджених. 

18 вересня працівниця Коростенського 

МЦ Оксана Сергієнко провела консультування 

в Коростенському МВ філії ДУ «Центр 

пробації». 

25 вересня начальниця Народицького 

БПД Ірина Завацька провела консультування 



засуджених в Народицькому РС філії ДУ «Центр пробації». 

21 вересня працівниця Хорошівського БПД Лариса Шапіренко провела 

консультування в Хорошівському РС філії ДУ «Центр пробації». 

29 вересня фахівчиня Овруцького БПД Марина Ковальчук провела консультування в 

Овруцькому РВ філії ДУ «Центр пробації». 

[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 державну службу зайнятості та надають 

можливість проходити виробничу практику на базі центру.  

[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, по можливості працівники центру беруть участь 

в сесіях та громадських зборах міських, сільських  рад, ОТГ.  

Проведено 6 правопросвітницьких заходів. 

24 липня фахівчиня 

Коростенського МЦ Оксана 

Сергієнко взяла участь у 

круглому столі в 

Коростенському центрі 

соціальних служб спільно з 

працівниками виконкому 

Коростенської міської ради. 

31 липня спеціалістка 

Коростенського МЦ Оксана 

Сергієнко провела лекцію на 

тему: Викривачі корупції – нова категорія осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу для працівників відділу державної реєстрації виконкому Коростенської 

міської ради. 



15 вересня фахівчиня Коростенського МЦ Оксана Сергієнко провела лекцію для 

працівників юрвідділу Коростенської РДА. 

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. 

Працівники центру та відповідних бюро піклуються й про мешканців віддаленних 

куточків, здійснюючи й до них виїзні прийоми. Актуальним на сьогодні є правова обізнаність 

з земельного законодавства. З цією метою проводяться консультування громадян під час 

виїзних прийомів до ОТГ. Проведено 6  правопросвітницьких заходів. 

24 вересня начальник 

Малинського БПД Олег Алєксєєв 

здійснив виїзд та провів семінар із 

земельних питань із власниками 

земельних паїв с. Іванівка Малинського 

району. Він та голова Малинської РДА 

Сергій Кириченко роз’яснили 

учасникам зібрання про їхні права щодо 

володіння, розпорядження та 

користування своїми земельними паями. 

Олег Алексєєв ознайомив присутніх про порядок та правові підстави укладання договору 

оренди земельної ділянки. 

24 вересня під час виїзного прийому в Народицькій селищній раді  фахівчиня 

Народицького бюро правової допомоги Ірина Ходаківська розповіла про порядок отримання 

земельної ділянки, набуття права власності на земельну ділянку, порядок укладення та 

розірвання договору оренди землі. 

[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. 



Працівниками проводиться та організовується публічна презентація результатів 

діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ. 

 01 липня працівники 

Коростенського МЦ під час 

урочистого святкування ювілею 

презентували результати діяльності 

МЦ за останні 5 років партнерам та 

адвокатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 липня по 30 вересня 2020 року місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 1339 звернень клієнтів, 644 особам було надано правову консультацію, 695 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 651 рішень 

про надання БВПД та надано  153 доручень адвокатам та 499 штатними працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

По  письмовим зверненням було надано  16 відмов 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 386 104 282 

2 
Відділ «Лугинське бюро правової 

допомоги» 
95 67 28 

3 
Відділ «Малинське бюро правової  

допомоги» 155 96 59 

4 
Відділ «Народицьке бюро 

правової допомоги» 
166 82 84 

5 
Відділ «Овруцьке бюро правової 

допомоги» 
224 32 192 

6 
Відділ «Хорошівське бюро 

правової допомоги» 
313 263 50 

7 Разом по МЦ 
1339 644 695 

 

 

 

  



У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 44 (3%), спадкового 105 (8%), сімейного 189 (14%), медичного 0 

(0%), трудового 24 (2%), адміністративного 472 (35%), земельного 74 (6%), договірного 0 

(0%),  житлового 35 (3%),  іншого цивільного права 0 (0%), з питань виконання судових 

рішень 123 (9%), з неправових питань 0 (0%) та інших питань 81 (6%), пенсійне 22 (2%), 

цивільне право 67 (5%), цивільний процес 56 (4%), адміністративне правопорушення – 10 

(1%), податкове – 7 (1%), кримінальне право 3 (0%), кримінальний процес 26 (2%) 

 

 

 
Таблиця 2. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

 

№ 

з/п 
Категорія питань звернення Кількість опрацьованих звернень 

1 соціальне забезпечення 44 

2 спадкове 105 

3 сімейне 189 

4 медичне   0 

5 трудове  24 

6 адміністративне  472 

7 земельне  74 

8 договірне  0 

9 житлове  35 

10 інше цивільне право   0 

11 виконання судових рішень 123 

12 неправові питання 0 

13 
інші питання 81 

14 
пенсійне  22 

15 
цивільне право  67 

16 
цивільний процес  56 

17 
адміністративні правопорушення  10 

18 
податкове 7 

19 
кримінальне право 3 

20 
кримінальний процес 26 
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2% 

35% 

6% 

0% 
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0% 

9% 

0% 

0% 6% 

5% 
4% 

0% 
2% 2% 

1% 

1% 

Кругова діаграма щодо росподілу клієнтів за 
звітний квартал за категорією питаннь 

соціальне забезпечення 

спадкове 

сімейне 

трудове 

адміністративне 

земельне 

договірне 

житлове 

інше цивільне право 

питання виконання судових 
рішень 
медичне 

неправові питання 

інші питання 

цивільне право 

цивільний процес 

кримінальне право 

кримінальний процес 

пенсійне 

адміністративні 
правопорушення 
податкове 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

72% 

28% 

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів 
за статтю 

жінки 

чоловіки 

1% 

18% 

38% 

43% 

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів 
за віком 

до 18 

від 18 до 35 

від 35 до 60 

понад 60 



 
 

 

 

 

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

 

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 39, зокрема: здійснено 26 виїздів 

мобільних пунктів та забезпечено діяльність 13 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 76 осіб, із них 

-  40 особи звернулись за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та  36 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 12 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 247 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 52 правопросвітницькі заходи. 

 розміщено у ЗМІ  571 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 

 надано 41 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

  

78% 

4% 

0% 

1% 

1% 
16% 

0% 
0% 

0% 

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів 
за категорією осіб 

особи які перебувають під 

юрисдикцією України якщо їхній 

середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму 
ветерани війни, УБД 

засуджені 

діти 

внутрішньо переміщені особи 

інваліди 

інші категорії 

свідки / потерпілі в кримінальному 

провадженні 



Таблиця 3. 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 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів, 

розміщени

х у ЗМІ 

1 Коростенський 

МЦ з надання 

БВПД 

4/8 5/22 2 13 10 543 

2 Відділ «Лугинське 

бюро правової 

допомоги » 

2/3 2/2 2 6 0 2 

3 Відділ «Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

3/6 1/2 2 7 0 5 

4 Відділ «Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

8/13 2/5 2 5 25 7 

5 Відділ «Овруцьке 

бюро правової 

допомоги» 

2/2 2/4 2 12 0 2 

6 Відділ 

«Хорошівське бюро 

правової допомоги» 

7/8 1/1 2 9 6 12 

7 Разом по МЦ: 26/40 13/36 12 52 41 571 

 


