
  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

 

щодо виконання Коростенським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності за 2019 рік 

у IV кварталі 
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технологій. 
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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами роботи: 

[1.1] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД  

Забезпечення прав дитини - стратегічний пріоритет держави, адже діти 

мають не лише знати свої права, а й навчитись захищати їх!  

З метою доступу до правосуддя та правової обізнаності молоді 

працівниками Коростенського МЦ з надання БВПД в закладах загальної 

середньої освіти та інших навчальних закладах було проведено 14 

правопросвітницьких заходів.  

Для студентів 

Коростенського ПТУ №16 

09 грудня заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва та 

надання БПД 

Коростенського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Оксана Сергієнко спільно з партнерами взяла участь та 

виступила в правопросвітницькому заході на теми: домашнього насильства, 

булінгу, торгівлі людьми, працевлаштування, оформлення паспортів тощо. 

11 грудня фахівець 

Коростенського місцевого 

центру Оксана Сергієнко 

провела урок в ЗОШ №8 на 

теми: "Професія юрист", 

"Кожен має право" та 

“Протидія булінгу”. 

Говорили зі школярами про 

важливі речі: повагу, 

толерантність, права дитини та детально розповіла про професію юриста. 



Вчилися вирішувати конфлікти. А також з’ясували, що таке булінг? Які є види 

булінгу? Яка кримінальна та адміністративна відповідальність настає до 

неповнолітніх? 

10 грудня для учнів 

Овруцького професійного 

ліцею фахівчині Овруцького 

бюро правової допомоги 

провели лекцію на тему: 

«Права неповнолітніх та 

механізм їх захисту. Доступ до 

БВПД». Діти дізнались про 

свої права та обов'язки, про те, 

як не допустити порушення своїх прав, як правильно поводитися, до кого 

звертатися за допомогою, а також про систему БПД. 

Захист прав людей з інвалідністю – один із важливих напрямків роботи 

для фахівців Коростенського місцевого центру з надання БВПД. 

Зміни в законодавстві, захист 

порушених прав, порядок 

звернення та отримання 

первинної та вторинної правової 

допомоги, посилення 

відповідальності за несплату 

аліментів та доступ до Єдиного 

реєстру боржників аліментів, розширення категорії дітей як суб’єктів права на 

БВПД відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». Ці та інші питання розглядались 17 жовтня на 

семінарі в Коростенському учбово-виробничому підприємстві Українського 

товариства сліпих (УТОС). 

31 жовтня фахівчиня Овруцького бюро провела семінар спільно з 

працівниками Овруцького ТЦСО для осіб з інвалідністю. Вона розповіла про 

права, соціальний захист та пільги для осіб з інвалідністю. Після проведення 



семінару було організовано мобільний консультаційний пункт з розгляду 

звернень громадян під час якого надавались відповіді на запитання. 

Правова допомога для військовослужбовців, учасників АТО ще один 

важливий напрямок у роботі Коростенського місцевого центру. 

Які пільги є в учасників 

АТО? Який порядок отримання 

земельної ділянки для 

будівництва? Як скористатись 

державною програмою пільгового 

кредитування на придбання 

житла? Про це під час семінару 

для учасників АТО, які 

перебувають на обліку в 

Управління праці та соціального захисту населення Народицької РДА розповіла 

начальник Народицького бюро правової допомоги Ірина Завацька 04 грудня. 

Вона розповіла учасникам АТО і про можливість отримати безоплатну 

юридичну консультацію та за потреби отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

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 проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання злочинності у 

районних секторах та відділах пробації.  

Одним із принципів надання безоплатної правової допомоги є її 

доступність для всіх осіб, які мають право на її отримання. Аби правом на 

безоплатну правову допомогу могли скористатись особи, які перебувають на 



обліку в уповноважених органах з питань пробації, створено дистанційні 

пункти доступу до безоплатної правової допомоги.  

Фахівчиня Коростенського центру Оксана Сергієнко 06 грудня на базі 

Коростенського МРВ філії ДУ «Центр пробації» у Житомирській області 

провела заняття, на якому підлітки отримали нові знання, визначили для себе 

наслідки насильницької поведінки, ознайомилися із рекомендаціями та 

порадами боротьби з булінгом. 

На завершення заняття до 

уваги присутніх були 

продемонстровані відеоролики 

на тему булінгу, вручені 

буклети і листівки та надані 

консультації з питань, що 

цікавили присутніх. 

17 грудня року на базі Овруцького районного відділу Центру пробації у 

Житомирській області громадян консультувала начальник Овруцького бюро 

правової допомоги Ольга Могилевець. Під час зустрічі вона розповіла про 

порядок відновлення втрачених документів, надання консультацій з правових 

питань, порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Присутнім  були вручені інформаційні матеріали та буклети. 

Щомісячно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи в місцях 

несвободи, спрямовані на запобігання злочинності та надається правова 

допомога засудженим. 

Виїзний прийом засуджених у 

КВК №71 31 жовтня провела 

фахівчиня Коростенського 

місцевого центру з надання БВПД. 

В. о. директора центру Тетяна 

Грищенко провела особистий 

прийом засуджених. Вона 

роз’яснила 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 в суді. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, роз’яснення щодо 

системи надання БПД (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення 

тощо.  

11 жовтня в межах 

проєкту «Зміцнення 

потенціалу об’єднаних 

територіальних громад 

Житомирщини у сфері 

протидії торгівлі людьми», під керівництвом УПСЗН Коростенської РДА, за 

участю громадської організації «Жіночого інформаційно-консультативного 

центру», відбулося засідання круглого столу на тему «Роль об’єднаних 

територіальних громад у сфері протидії торгівлі людьми». Учасниками заходу 

були представники Ушомирської та Горщиківської ОТГ, Коростенського 

міського центру зайнятості, Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, 

відділу культури, служби у справах дітей Коростенської РДА, Коростенського 

РЦСССДМ. Фахівчиня Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана Сергієнко 

проінформувала про доступ до 

системи БПД та проведенні 

правопросвітницьких заходів з 

метою попередження даної 

проблеми. 

01 жовтня прийомні батьки 

Коростенського району зібралися в 

районному центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді на 

засідання групи взаємопідтримки прийомних батьків. У засіданні взяла участь 



заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Оксана 

Сергієнко, яка прочитала правопросвітницьку лекцію на тему: «Взяття на 

квартирний облік та соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». Також на засіданні були розглянуті 

наступні питання: захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; виплата одноразової матеріальної допомоги дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 

років. 

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. 

Сьогодні питання правової обізнаності громадян набувають особливої 

актуальності, тому важливо знати про свої права та обов’язки кожному. 

 11 грудня начальниця Народицького бюро правової допомоги Ірина 

Завацька провела робочу зустріч спільно за працівниками Народицького РС 

філії Центру пробації у 

Житомирській області та 

інспектором з ювенальної 

превенції Народицького 

відділення поліції. Під час 

заходу вона роз’яснила 

відмінності між наданням 

безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, 

коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

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 публікацій, 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 системи БПД та проєкту «Я маю 

право» є вуличне інформування мешканців того чи іншого населеного пункту 

шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів.  

09 грудня, напередодні 

святкування Всеукраїнського 

дня безоплатної правової 

допомоги фахівчині Овруцького 

бюро правової допомоги 

провели вуличне інформування 

мешканців м. Овруча про 

систему безоплатної правової 

допомоги в Україні. В умовах сьогодення інформування громадян та надання 

практичних рекомендацій щодо захисту прав є досить актуальним, адже сприяє 

залученню до правової активності та правосвідомої поведінки. 

Інформування громадян здійснюється також під час проведення «Днів 

відкритих дверей» - традиційного заходу, під час якого відвідувачі мають змогу 

отримати необхідну інформацію про систему безоплатної правової допомоги в 

цілому та про можливість отримання такої допомоги безпосередньо. Такі 

заходи були проведені до Дня святкування Всеукраїнського дня безоплатної 

правової допомоги фахівцями Коростенського місцевого центру з надання 

БВПД та підпорядкованих бюро 

правової допомоги. 

Так, 10 грудня 

Коростенський МЦ зустрічав 

гостей, серед яких працівники 

Коростенського МРВ ДРАЦС та 

ДВС ГТУЮ у Житомирській 

області та всі бажаючі. На заході 

була представлена до уваги 



презентація розвитку системи БПД, досягнення, результати діяльності зокрема 

Коростенського МЦ, продемонстровані відеоролики на правову тематику. З 

партнерами обговорені результати роботи та плани подальшої співпраці. 

Начальник Малинського бюро правової допомоги Олег Алєксєєв 09 

грудня провів круглий стіл під час 

якого піднімались питання 

запобігання і протидії домашньому 

насильству. До уваги присутніх, 

серед яких були і працівники 

служби у справах дітей Малинської 

МР та РДА, центрів соціальних 

служб сім’ї, дітей та молоді, поліції, 

лікарів тощо була представлена 

презентація на тему: «Визначення алгоритму взаємодії суб’єктів запобігання та 

протидії домашньому насильству в умовах нового законодавства. 

У маленьких селах мешканці потребують правової допомоги не менше 

ніж у містах. Тому потреба у правових консультаціях 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. Такі пункти працюють 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. Завдяки роботі мобільних консультаційних пунктів фахові юридичні 

консультації можуть отримати мешканці віддалених сіл та селищ. 

В Михайлівській сільській раді Коростенського району 24 жовтня 

відбувся виїзний прийом громадян. Фахівець Коростенського місцевого центру 

з надання БВПД Оксана Сергієнко надала присутнім роз’яснення стосовно 

правових питань, зокрема порядку оформлення спадщини, земельної ділянки, 



визнання права власності, пояснивши громадянам правовий механізм 

вирішення питань та надавши координати куди звертатися з порушених питань. 

Також проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань 

антирейдерського законодавства та захисту прав аграріїв від спроб рейдерських 

захоплень землі чи урожаю. 

Про порядок звільнення від сплати судового збору при подачі позову до 

суду, категорії осіб, які 

звільняються від сплати судового 

збору, встановлення меж 

земельної ділянки, порядок та 

умови продовження основної 

щорічної відпустки, порядок 

укладення договору про 

постачання електричної енергії з 

побутовим споживачем говорили 

з жителями с. Бобричі та Червоної Волоки Лугинського району під час 

проведення виїзного прийому 11 грудня. Правові консультації з цих питань 

надав фахівець Лугинського бюро правової допомоги Ярослав Савчук. Він 

також поінформував присутніх про посилення відповідальності щодо несплати 

аліментів, відповідальність за цькування дітей в школі. 

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. 

Начальник Хорошівського бюро правової допомоги Лариса Шапіренко 09 

грудня провела день правової допомоги у підрозділі РС філії ДУ «Центр 

пробації». Під час заходу розповіла суб’єктам пробації про можливість 

звернення за допомогою та отримання послуг у вигляді: надання консультації з 

правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового 

характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової 

допомоги. 



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 

з адвокатами системи БВПД, 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 системи надання безоплатної правової 

допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи надання 

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, в разі 

необхідності редагуються та підтримуються в актуальному стані правові 

консультації. 

[1.3] Децентралізація системи надання 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 інваліднісю. 

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

регулярного висвітлення діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги у ЗМІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 1388 звернень клієнтів, 985 особам було надано правову консультацію,  

403 написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  398 рішень 

про надання БВПД та надано  172 доручення адвокатам та  231 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 414 197 326 

2 
Відділ «Лугинське бюро правової 

допомоги» 
212 177 35 

3 
Відділ «Малинське бюро правової  

допомоги» 113 78 35 

4 
Відділ «Народицьке бюро 

правової допомоги» 
192 167 35 

5 
Відділ «Овруцьке бюро правової 

допомоги» 
180 132 48 

6 
Відділ «Хорошівське бюро 

правової допомоги» 
277 234 43 

7 Разом по МЦ 
1388 985 403 

 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 

соціального забезпечення 49 (4%), спадкового 138 (10%), сімейного 205 (15%), трудового 48 

(3%), адміністративного 123 (9%), земельного 83 (6%), договірного 0 (0%),  житлового 54 

(4%),  іншого цивільного права 3 (0%), з питань виконання судових рішень 260 (19%), 

медичного 0 (0%), з неправових питань 0 (0%) та інших питань 117 (8%), пенсійне 49 (4%), 

цивільне право 128 (9%), цивільний процес 78 (6%), кримінальне право 19 (1%), 

кримінальний процес 34 (2%). 



 
 

 
 

4% 
10% 

15% 

3% 

9% 

6% 

0% 

4% 

0% 

19% 

0% 

0% 

8% 

9% 

6% 

1% 2% 

4% 

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 

64% 

36% 

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів 
за статтю 

жінки 

чоловіки 



 

 

 

 

 
 

 

 

0% 

19% 

43% 

38% 

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів 
за віком 

до 18 

від 18 до 35 

від 35 до 60 

понад 60 

83% 

3% 

2% 

0% 

1% 

10% 

0% 

0% 1% 

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 



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

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 27, зокрема: здійснено 18 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 71 особу, із 

них -  47 осіб звернулись за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів (в тому числі 1 особа – надання адресної допомоги) та  24 

особи 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    318 актів  надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено  52 правопросвітницьких заходи. 

 розміщено у ЗМІ   37 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано   84 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 

4/21 4/12 2 17 28 19 

2 Відділ «Лугинське 

бюро правової 

допомоги » 

2/7 1/1 2 4 7 1 

3 Відділ «Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

2/4 1/2 2 4 8 1 

4 Відділ «Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/4 1/3 2 6 27 3 

5 Відділ «Овруцьке 

бюро правової 

допомоги» 

3/4 1/5 2 12 12 11 

6 Відділ 

«Хорошівське бюро 

правової допомоги» 

3/7 1/1 2 9 2 2 

7 Разом по МЦ: 18/47 9/24 12 52 84 37 



 


