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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. 

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 стосовно 

постраждалих від 

домашнього насильства. 

Під час заходу 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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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


Впроваджується механізм партнерських відносин в частині 

перенаправлення  громадян. Обговорюються укладання та підписання нових 

меморандумів про співпрацю під час зустрічей. Подібна зустріч відбулась 31 

січня із членами Коростенської ГО «Добротвор», яку провела фахівчиня 

Коростенського МЦ Оксана Сергієнко. Під час зустрічі обговорили питання 

перенаправлення громадян з питань захисту порушених прав, земельних 

відносин тощо. 

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 3 

інформаційно-просвітницькі 

заходи для дітей.  

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. 

19 лютого головний 

спеціаліст Народицького бюро 

правової допомоги Юлія Пінчук 

провела семінар спільно з 

працівниками відділу освіти 

Народицької селищної ради на 

тему: «Доступ до БПД. 

Реалізація прав дитини та їх 

захист». Під час семінару Юлія 

Пінчук розповіла про права дітей 

та можливість їх доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

Учасники семінару розглянули 

комплекс питань, що стосуються 

сфери соціального захисту дітей, їх прав та обов’язків. 



05 березня відбувся захід для дітей-вихованців та прийомних дітей 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на тему: «Профілактика 

негативних явищ в 

підлітковому віці. 

Особливості підліткового 

віку» Спільно з учасниками 

заходу: представниками 

Коростенського міського 

центру соціальних служб та 

Коростенського ВП ГУНП в 

Житомирській області 

присутніх ознайомили з 

юридичною відповідальністю 

за вчинення правопорушень і 

злочинів. Фахівець 

Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана Сергієнко ознайомила підлітків з 

актуальністю проблеми насильства у шкільному середовищі. Проінформувала 

про прояви насильства, причини його виникнення та види, зокрема й булінг. 

Було проведено 3 інформаційно-просвітницьких заходів для осіб з 

інвалідністю. 

26 лютого працівники Хорошівського БПД провели семінар спільно з 

працівниками  УПСЗН Хорошівської РДА для осіб з інвалідністю.  

10 березня працівники Народицького та Лугинського бюро провели 

семінари спільно з працівниками ТЦСО Народицького району та УПСЗН 

Лугинської РДА для осіб з інвалідністю. 

Був проведений інформаційно-просвітницьких захід для ветеранів війни 

та осіб, на яких поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни…» (в 

тому числі учасників АТО). 31 березня працівник 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. 

Також проводився інформаційно-просвітницький захід в Коростенській 

виправній колонії № 71, спрямований на запобігання злочинності тощо.  

На семінарі, який відбувся 05 березня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Оксана Сергієнко проінформувала про 

внесені зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України, що пов’язані із прийняттям Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», зокрема ст. 152  щодо зґвалтування та ст. 

153 щодо сексуального насильства. 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи спільно з ГО, міськими 

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

домашнього насильства, дискримінації. Таких заходів було проведено 3. 

31 січня працівник Хорошівського БПД провів семінар спільно з 

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

населення Хорошівської селищної ради. 



12 лютого працівник Лугинського БПД провів лекцію з працівниками 

служби у справах дітей Лугинської РР. 21 лютого працівник Малинського БПД 

провів лекцію в Малинському МВ національної поліції України в 

Житомирській області. 

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. Стосовно останнього працівники 

центру посилюють правову спроможність, розповідають про механізми захисту 

прав громадян та громад у сфері земельних відносин шляхом підвищення 

правової обізнаності з земельного права та надання БПД.  

За звітний період було проведено 4 таких заходи. 28 лютого працівник 

Малинського БПД провів 

зустріч з керівництвом 

Недашківської сільської ради 

та проінформував присутніх з 

питань земельного 

законодавства. А 

працівниками Лугинського, 

Хорошівського та Овруцького 

бюро в лютому – березні 

також були проведені зустрічі 

з працівниками відділів 

Держгеокадастрів. 

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.  

Також надається методична допомога та проводяться навчальні тренінги, 

заняття, консультування для органів місцевого самоврядування. 

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 - 

39; 

-  виступів на радіо та телебаченні – 3; 

- публікацій у друкованих та електронних ЗМІ – 2.  

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, притулках, службах у справах дітей органів місцевого 

самоврядування, тощо. За даний період таких було 3. 

31 січня працівники Хорошівського, а 19 лютого працівники  

Народицького бюро провели консультування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування у відділах освіти. 

Консультування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

провела й фахівчиня Коростенського МЦ 05 березня спільно з працівниками 

Коростенського МЦСС та Коростенського ВП ГУНП, більшість з яких 

стосувалась юридичної відповідальності за вчинення правопорушень і 

злочинів. 

Було забезпечено роботу 2 мобільних пунктів для людей з інвалідністю. 

На початку березня працівники Лугинського та Народицького бюро 

провели консультування спільно з працівниками УПСЗН Лугинської РДА та 

ТЦСО Народицького району 

для осіб з інвалідністю.  

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. 

Особлива увага 

приділяється роботі, яка 

спрямована на підвищення 

рівня правової свідомості 

засуджених. Оскільки знання законів, 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 у 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. 

Так, в Коростенській ВК № 71 05 лютого директор центру Тетяна 

Грищенко провела особистий 

прийом засуджених. 

6 дистанційних пунктів 

працювали у приміщеннях 

відповідних філій районів 

Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області.  

3 березня  суб’єкти 

пробації мали змогу поставити 

питання правового характеру 



начальнику Овруцького бюро правової допомоги Ользі Могилевець. Під час 

зустрічі були обговорені питання, які стосувались  стягненню нарахованої та 

невиплаченої заробітної плати та порядку примусового виконання рішень суду 

у цивільних справах. 

Цього ж дня 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. 

4 лютого 
громадяни, що 

перебувають на обліку 

Коростенського 

міськрайонного відділу 

філії Центру пробації у 

Житомирській області, 

мали змогу 

поспілкуватись з 

фахівцем Коростенського 

місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Які відбулись зміни у 

кримінальногому законодавстві щодо насильства у сім’ї, які права та обов’язки 

мають подружжя? На ці та інші питання надала відповідь суб’єктам пробації 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Коростенського місцевого центру з надання БВПД Оксана Сергієнко. 

Додатково старший інспектор підрозділу пробації Сергій Ятченко провів 

виховну роботу з підобліковими щодо наслідків протиправної поведінки. 

Працівниками Малинського, Народицького, Лугинського бюро також були 

проведені відповідні консультування. 

Також забезпечувалась робота 2 мобільних пунктіву доступу до БПД у 

приміщеннях органів Державної служби зайнятості. 

02 березня начальником Народицького бюро правової допомоги Іриною 

Ходаківською було проведено виїзну інформаційно-роз'яснювальну роботу в 

рамках кампанії декларування доходів громадян, отриманих за минулий рік в 

приміщенні Овруцької районної філії Житомирського обласного центру 

зайнятості.  Громадяни отримали консультації та роз'яснення щодо заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи. 

[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 березня працівник Коростенського МЦ провела інформаційно-

роз’яснювальну роботу зі студентом юридичного факультету Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 



[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, роз'яснення 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 у сесіях та громадських зборах 

міських, сільських рад, ОТГ. Протягом кварталу було проведено 3 такі зустрічі. 

У січні працівники Народицького та Овруцького бюро провели зустрічі з 

керівництвом Народицької райдержадміністрації, взяли участь у засіданні 

комісії та сесії. 

21 лютого працівник Малинського БПД провів робочу зустріч з 

керівництвом Малинської міської ради, де були обговорені питання взаємодії 

щодо надання БПД громадянам м. Малина. 

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. 

31 січня працівниця Коростенського МЦ провела тематичну зустріч на 

тему: «Шлюбні відносини» з членами Коростенської ГО «Відкрий мені світ». 

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 під час зустрічі. 

Також фахівчиня Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана Сергієнко 

розповіла присутнім про можливості отримання безоплатної правової допомоги 

та порядок її отримання. 

Працівники центру та відповідних бюро піклуються й про мешканців 

віддалених куточків  міст та районів, 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. 

Протягом кварталу було 

здійснено 11 таких виїзних 

прийомів. Під час заходів 

громадян цікавлять й інші 

питання : умови та порядок 

отримання державної соціальної 

допомоги, порядок оформлення 

пенсії, порядок оформлення 

спадкового майна, порядок 

оскарження неправомірних дій 

органу соціального захисту 

населення, порядок розірвання 



договору оренди земельної ділянки, стягнення шкоди в порядку цивільного 

судочинства, поновлення пропущеного строку для прийняття спадщини тощо. 

У зв’язку із введенням карантину було скасовано особистий прийом 

громадян, але завдяки технічних засобам консультування громадян не 

припинилось.  

І, відповідно до встановленого графіку, а також з метою протидії 

поширенню коронавірусу в Україні та 

відповідно до постанови КМУ від 

11.03.2020 №211 “Про запобігання 

поширенню на території України 

коронавірусу СОVID-19” 

запланований на 17 березня прийом 

мешканців Васьковицької сільської 

ради Коростенського району та 

Першотравневої селищної ради 

Овруцького району проведено в 

телефонному режимі, під час якого 

мешканці мали змогу поставити 

питання правового характеру 

фахівчині Овруцького бюро правової 

допомоги Ользі Могилевець та 

Коростенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Оксані Сергієнко. 

Цікавило громадян у першу чергу, 

обмеження пов’язані з введенням на 

території Житомирської області з 17.03.2020р. режиму надзвичайної ситуації, а 

також питання пов’язані з соціальним захистом громадян, які не мають 

необхідного стажу для призначення пенсії та порядок призначення експертизи 

у цивільному судочинстві. Також громадяни отримали консультації і з інших 

питань, які їх цікавили, зокрема з так званих «Чорнобильських виплат». Адже 

громадяни бажають відстояти своє право на щомісячну грошову допомогу у 

зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого 

виробництва і особистого підсобного господарства відповідно до ст. 37 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». Тому їм було роз’яснено порядок звернення до 

місцевого центру з метою складання документів процесуального характеру та 

(або) представництва інтересів в суді та які необхідно подати документи для 

захисту своїх прав, які підтверджують право категорій осіб, визначених 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для вирішення питання призначення 

безоплатного адвоката від держави. 

Також проводяться правопросвітницькі семінари з найактуальніших 

питань життя громад, зокрема захисту прав споживачів, комунальних послуг, 

громадської безпеки із залученням партнерів з числа громадських організацій, 

державних установ та органів державної влади, тощо. 



18 лютого працівниця Коростенського МЦ провела семінар з 

працівниками центральної бібліотеки з питань правового регулювання 

сімейних відносин в Україні, земельних питань, «чорнобильських виплат» 

тощо. Який порядок реєстрації шлюбу? Правова основа шлюбного договору? 

Порядок регулювання шлюбних фактичних відносин? Як регулюється 

правовий статус майна, набутого у шлюбу? Про це та інше розповіла присутнім 

фахівець Коростенського МЦ з надання БВПД Оксана Сергієнко. Також всім 

присутнім були надані консультації, роз’яснення й з інших питань, які їх 

цікавили. 

У разі необхідності надається адресна правова допомога особам, що 

позбавлені можливості пересування, потребують БПД та не мають можливості 

самостійно прибути до МЦ або бюро. 

20 січня працівники Коростенського МЦ відвідали жительку м. 

Коростеня та надала необхідну безоплатну правову допомогу. 

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

та ефективною 

Працівниками центру підтримується розвиток довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid».  

Так, з метою надання оперативних та якісних правових консультацій було 

складено та розміщено 3 консультації; редагувань та підтримки  юридичних 

консультацій в кількості 6  - шляхом наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid»  

Наповнюється актуальною інформацією сторінка МЦ у Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1973 звернень клієнтів, 1426 особам було 

надано правову консультацію,  547 написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

520 рішень про надання БВПД та надано  156 доручень адвокатам та  369 

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 

зареєстро

ваних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 728 540 188 

2 
Відділ «Лугинське бюро 

правової допомоги» 137 101 36 

3 
Відділ «Малинське бюро 

правової  допомоги» 189 130 59 

4 
Відділ «Народицьке бюро 

правової допомоги» 225 171 54 

5 
Відділ «Овруцьке бюро 

правової допомоги» 378 220 158 

6 
Відділ «Хорошівське бюро 

правової допомоги» 316 264 52 

7 Разом по МЦ 
1973 1426 547 

 

 

 

 

 

 

 



У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

соціального забезпечення 370 (19%), спадкового 141 (7%), сімейного 180 (9%), 

трудового 43 (2%), адміністративного 377 (19%), земельного 129 (7%), 

договірного 0 (0%),  житлового 70 (4%),  іншого цивільного права 3 (0%), з 

питань виконання судових рішень 258 (13%), медичного 1 (0%), з неправових 

питань 0 (0%) та інших питань 137 (7%), цивільне право 104 (5%), цивільний 

процес 69 (4%), кримінальне право 7 (0%), кримінальний процес 31 (2%), 

пенсійне 36 (2%), 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 

було: 

 загальна кількість мобільних дистанційних пунктів – 27, зокрема: здійснено 

20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 7 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 60 осіб, із них - 42 особи звернулись за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів (в тому числі 1 особа – надання адресної 

допомоги) та 18 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 6 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 302 акти  надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено  27 правопросвітницьких заходи. 

 розміщено у ЗМІ 44 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано   101 клієнту 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 

дистанційн

их пунктів/  

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційн

их 

матеріалів,р

озміщених у 

ЗМІ 

1 
Коростенський 

МЦ з надання 

БВПД 

4/13 2/6 1 10 27 35 

2 Відділ 

«Лугинське бюро 

правової 

допомоги » 

4/10 1/2 1 3 5 1 

3 Відділ 

«Малинське 

бюро правової 

допомоги» 

4/8 1/2 1 5 11 0 

4 Відділ 

«Народицьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/4 1/2 1 3 34 0 

5 Відділ 

«Овруцьке бюро 

правової 

допомоги» 

2/4 

 

1/3 1 2 14 8 

6 Відділ 

«Хорошівське 

бюро правової 

допомоги» 

2/3 1/3 1 4 10 0 

7 Разом по МЦ: 20/42 7/18 (0/0) 6 27 101 44 

 


