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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Новоград-Волинським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2020 рік у І 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, клієнтоорієнтованою, інноваційною та 

ефективною. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

 

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

Правовий захист людини є одним з найголовніших аспектів нашої 

діяльності. Для забезпечення правової допомоги, як первинної так і вторинної, 

продовжується співпраця з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом 

прокуратури, судів, правоохоронних органів, органів пробації, адвокатським 

самоврядуванням. 

Протягом І кварталу 2020 року працівниками місцевого центру та бюро 

було проведено 9 інформаційно-правопросвітницьких заходів для цільових 

категорій. 

13 січня працівник 

Баранівського БПД провів 

робочу зустріч з 

начальником Баранівського 

районного сектору філії 

ДУ “Центр пробації” у 

Житомирській області 

щодо посилення співпраці 

в інформуванні осіб, які 

знаходяться на обліку, про 

гарантовані державою права громадян на безоплатну первинну та вторинну 

допомогу. 

15 січня фахівчиня Ємільчинського бюро правової допомоги Алла 

Садурська проінформувала підоблікових Ємільчинського районного сектору 

філії ДУ “Центр пробації у Житомирській області про аліменти та 

відповідальність за їх несплату. 

 



 

10 березня фахівець 

Пулинського БПД 

Невмержицький Олексій 

прочитав лекцію для осіб, 

які перебувають на обліку 

Пулинського районного 

сектору філії ДУ "Центр 

Пробації" на тему 

“Запобігання та протидія 

домашньому насильству. 

Приписи стосовно кривдника". Було надано роз’яснення учасникам заходу у 

чому полягає домашнє насильство, види насильства, спеціальні заходи щодо 

протидії домашньому насильству та відповідальність за вчинення домашнього 

насильства. 

Важливим напрямком у роботі фахівців Новоград-Волинського МЦ є 

налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, державними 

органами, громадськими 

організаціями. 

Проводиться робота для 

розвитку партнерських 

мереж, залучення нових 

стейкхолдерів, зокрема 

створення незалежних 

провайдерів на рівні 

територіальних громад. 

 10 січня фахівець 

Пулинського БПД провів 

круглий стіл з головним спеціалістом,  юрист-консультом юридичного 

управління пенсійного фонду в Житомирській області та начальником сектору 



філії ДУ “Центр пробації” у Житомирській області. Під час заходу були 

обговорені нагальні питання щодо взаємодії між службами в наданні правової 

допомоги громадянам. 

 23 січня фахівець 

Олевського БПД Максим 

Завірський під час робочої 

зустріч з керівником 

центру надання 

адміністративних послуг 

Олевської ОТГ Лесею 

Павленко планували 

спільну роботу та 

проведення 

інформаційних правопросвітницьких заходів для громадян. Також обговорили 

порядок перенаправлення осіб для отримання безоплатної правової допомоги. 

Для розширення кола осіб, які обізнані про роботу центрів правової 

допомоги, їх діяльність та надання правових послуг, працівники беруть участь у 

заходах, що проводяться підрозділами обласної держадміністрації, 

підвідомчими установами органів влади, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаними територіальними громадами. 

30 січня Юлія Данюк взяла участь у координаційній нараді представників 

ОТГ, Новоград-Волинської РДА та підприємств, установ та організацій міста 

щодо легалізації праці, яка відбулась в приміщенні Новоград-Волинського 

міського центру зайнятості. На нараді обговорили питання трудового 

законодавства, дотримання законодавства щодо охорони праці та захисту прав 

працівників. 

06 січня працівники Новоград-Волинського МЦ взяли участь у проведенні 

звіту міського голови Новоград-Волинського ОТГ за 2019 рік, усім охочим було 

надано інформаційні буклети з різних правових питань та роз’яснено як 

отримати первинну та вторинну правову допомогу.  



З метою вироблення нових підходів в спільній роботі, взаємодії та 

забезпеченні правової захищеності громадян, відбувається “перезавантаження” 

відносин з  партнерами. В І кварталі 2020 року проведені робочі зустрічі на 

яких підведені підсумки проведеної роботи за 2019 рік та напрацювані нові 

підходів співпраці в 2020 році та підписано нові Меморандуми. 

Поновлено 3 Меморандуми про співпрацю з партнерами. 

10 січня працівник Новоград-Волинського МЦ поновив Меморандум про 

співпрацю з Новоград-Волинською центральною міською бібліотекою їм. 

Ю.Ковальського. 

22 січня працівник Пулинського БПД уклав новий Меморандум про 

співпрацю з Пулинським районним сектором філії ДУ «Центр пробаціі» у 

Житомирській області. 

30 січня працівник Новоград-Волинського МЦ зустрівся з заступником 

директора Новоград-Волинського міського центру зайнятості, щодо 

продовження співпраці у наданні безоплатної правової допомоги та уклали 

Меморандум про співпрацю у новій редакції. 

Забезпечуючи реалізацією прав дітей на правову допомогу, їх правовий 

захист, в тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах, 

проводяться 

правопросвітницькі заходи в 

закладах освіти. 

27 січня Юлія Данюк 

провела для учнів 5-6-тих 

класів Новоград-

Волинського ліцею № 11 

правоосвітню лекцію на 



тему : «Що таке булінг». Під час заходу діти дізнались, що таке булінг, які є 

його види, хто такий «булер». Діти з цікавістю задавали різні питання з даної 

тематики і подивились тематичне відео. 

13 січня фахівець Ємільчинського БПД провів для учнів 5-8 класів 

Непізнаницької ЗОШ правоосвітню лекцію на тему: «Домашнє насильство та 

булінг». 

26 січня Юрій Мельник провів для учнів 1-го курсу Баранівського 

професійного ліцею виховну годину на тему: «Цивільна, адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх». Підлітки дізнались з скількох 

років притягують до різних видів покарань і за які протиправні вчинки. Також 

мали можливість поставити фахівцю питання, які в них виникали під час 

проведення заходу, та отримали інформаційні матеріали на яких зазначено 

номер гарячої лінії. 

Захист прав людей з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямків 

роботи безоплатної правової допомоги.  

22 січня директор центру Петро Пелешок в Департаменті праці та 

соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради провів 

інформаційний захід для осіб з інвалідністю щодо їх соціального та правового 

захисту. 

05 березня працівник Пулинського БПД провів правороз'яснювальну  

бесіду для осіб з інвалідністю в Благодійній організації «Місія саморитян в 

Україні» на тему : «Пільги особам з інвалідністю». Люди отримали інформацію 

про категорії пільг на, які мають право особи з інвалідністю. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності  учасників АТО працівники 

місцевого центру та бюро продовжують співпрацювати з громадськими 

організаціями та громадськими спілками. 

07 січня Максим Завірський для членів ГС «Учасників бойових дій, 

ветеранів війни та праці Олевського району» провів інформаційну годину на 

тему : «Отримання пільг Чорнобильцями ІІІ категорії». 



11 березня фахівець Баранівського БПД провів інформаційну зустріч з 

членами ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід»» на якій було 

обговорено питання соціального захисту та соціальної підтримки учасників 

АТО.  

Працівники місцевого центру та бюро продовжують співпрацю з міськими 

центрами соціальних служб, службами у справах дітей у проведенні 

інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання домашнього 

насильства, дискримінації . 

 19 лютого Юлія Данюк на базі 

Новоград-Волинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді за участі ГО «Ранкова зірка» 

провели правопросвітній захід для осіб , 

які перебуваю у конфлікті з законом на 

тему: «Шлюбні відносини. Гендерна 

рівність». 

26 лютого фахівець центру спільно з 

працівниками поліції, Новоград-

Волинського міськрайонного відділу філії 

ДУ «Центр пробації» у Житомирській 

області, Новоград-Волинським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели захід для підлітків 

на тему: «Домашнє насильство. Відповідальність підлітків за вчинення 

злочинів». Під час проведення заходу, діти брали активну участь, задавали 

питання та на завершення подивились відео про адміністративну та 

кримінальну відповідальність неповнолітніх. 

Фахівці БПД з метою інформування громадян з ключовими реформами у 

різних сферах законодавства проводять правопросвітницькі заходи для різних 

верств громадян. Так За І квартал проведено 10 таких заходів. 



8 січня Юрій Мельник провів зустріч з вчителями Баранівського ліцею та 

проінформував про  зміни в законодавстві про освіту.  

24 січня працівник 

Пулинського БПД зустрівся з 

працівниками Пулинського 

районного сектору управління 

ДСНС України у 

Житомирській області з питань 

запобігання та профілактики 

виникнення надзвичайних 

ситуацій. На якій було 

обговорено питання щодо 

надання безоплатної правової допомоги. 

3 березня фахівець Олевського бюро провів роз’яснення для працівників 

Управління праці та соціального захисту населення Олевського РДА щодо 

надання пільг Чорнобильцям 3-ї категорії.  

Для захисту прав громадян та громад у сфері земельних відносин та 

посилення правової спроможності шляхом надання безоплатної первинної та 

вторинної допомоги, 

проводяться інформаційні 

заходи. 

11 лютого Юлія 

Данюк для населення 

Брониківськоі ОТГ провела 

семінар на тему: «Земельні 

спори». Громадяни 

дізнались, про поняття 

земельних спорів та 

порядок їх позасудового 

вирішення. 



Земельні питання є актуальними. З метою їх роз’яснення, працівник 

Пулинського БПД провів 11 лютого зустріч з депутатами та населенням 

Мартинівськоі ОТГ. 

4 березня для громадян 

Стриївської ОТГ проведено 

семінар на якому було надано 

роз’яснення щодо отримання 

безоплатної вторинної та 

первинної допомоги з питань, 

що стосуються земельного 

законодавства. 

Кожного року в 

приміщенні місцевого центру та бюро правової допомоги проводяться «Дні 

відкритих дверей» з метою ознайомлення громадян з роботою та послугами, які 

надаються. 

3 березня «День відкритих дверей» було проведено в Пулинському БПД, 

всі охочі мали можливість дізнатись більше інформації про отримання 

безоплатної правової допомоги. 

Реформування місцевих органів самоврядування спрямоване на 

формування дієздатних територіальних громад, а завдання працівників 

безоплатної правової допомоги надавати методичну допомогу працівникам 

ОМС з тих питань, що найбільше турбують громади. 

11 лютого для працівників Мартинівськоі ОТГ проведено тренінг на тему: 

«Дотримання трудового законодавства в рамках ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

27 лютого Юлія Данюк провела навчальний тренінг для працівників 

Токарівської сільської ради на тему: «Порядок надання безоплатної правової 

допомоги».  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД  

Новоград-Волинським МЦ з надання БВПД здійснюється постійна співпраця та 



налагодження контактів із місцевими ЗМІ. Зокрема, у І-му кварталі фахівці 

Новоград-Волинського МЦ розмістили 18 публікацій у друкованих та 

електронних ЗМІ та 27 інформаційних повідомлень на сайтах ОВВ, ОМС та 

інтернет партнерів.  

З метою розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги 

забезпечується робота дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги та виїздів мобільних консультаційних пунктів. За І квартал 2020 року 

проведено 26 дистанційних  пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 

та 12  мобільних консультаційних пунктів. 

31 січня фахівчиня 

центру Юлія Данюк 

надала правові 

консультації з земельних 

питань у Центральній 

міській бібліотеці ім. 

Юрія Ковальського під 

час роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД. 

11 лютого фахівець 

Баранівського БПД Юрій 

Мельник під час роботи дистанційного консультативного пункту в Баранівській 

бібліотеці для дорослих та дітей Баранівської міської ради надав відвідувачам 

консультації щодо порядку нарахування пенсії за віком. 

12 лютого під час роботи дистанційного консультативного пункту 

Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД у службі у справах дітей 

управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-

Волинської міської ради, Марія Бистрицька надала юридичні консультації.  

Що таке домашнє насильство та ,які його види? Коли застосовуються 

заборонний та обмежувальний приписи? Як отримати безоплатну правову 

допомогу? З цих та інших питань надавали консультації. 



21 лютого дистанційна 

точка доступу до 

безоплатної правової 

допомоги працювала на базі 

Новоград-Волинського 

міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області. Консультації 

надавав фахівчиня 

Новоград-Волинського місцевого центру з надання БВПД. Яка відповідальність 

за несплату аліментів? Хто може бути звільнений від сплати судового сбору? 

Консультації з цих та інших питань, отримали засуджені до покарання не 

пов’язаного з позбавленням волі. 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги. 

З метою аналізу практики, обговорення питань, які виникають під час 

надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам, обміну досвідом та 

кращими практиками захисту проводяться робочі зустрічі з адвокатами, які 

надають безоплатну правову допомогу. 

21 січня директор 

Новоград-Волинського 

місцевого центру з надання 

БВПД Петро Пелешок провів 

робочу зустріч з адвокатами 

під час якої обговорили 

проблемні питання, які 

виникають під час надання 

правової допомоги 

громадянам.  



Значна увага приділяється удосконаленню знань працівників бюро, 

вивченню потреб у навчанні, аналізу кращих практики. 

5 лютого в приміщенні місцевого центру проведено зустріч — нараду з 

фахівцями бюро. Під час зустрічі були розглянуті питання щодо внесення змін в 

законодавство про безоплатну правову допомогу, нові категорії громадян які 

мають право на отримання безоплатної правової допомоги, а також обговорено 

проблемні питання, які виникають під час роботи. 

Продовжується робота з залучення юристів та пара юристів до системи 

БПД  на перспективу. З цією метою фахівець Пулинського БПД провів 20 

лютого семінар в Пулинській районній філії Житомирського центру зайнятості 

для осіб, що шукають роботу та мають юридичну освіту.  

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

З метою покращення правової обізнаності громадян територіальних 

громад, проводяться правопросвітницькі заходи спрямовані на запобігання 

безробіття, випадків домашнього та інших видів насильства, булінгу, торгівлі 

людьми, забезпечення гендерної рівності та інші актуальні теми.  

5 березня фахівець місцевого центру провів зустріч з громадянами в 

приміщенні Новоград-Волинського міського центру зайнятості. Під час заходу 

розглянули питання трудового законодавства, та акцентували увагу на 

легалізації праці. 

11 березня Олексій Невмержицький провів тематичну зустріч з 

працівниками територіальних громад Пулинського району на тему: 

«Забезпечення гендерної рівності». 

Проводяться правопросвітницькі заходи з найактуальніших питань життя 

громад, серед яких захист прав споживачів, надання комунальних послуг. 

21 січня Юрій Мельник в приміщенні Баранівського бібліотеки для 

дорослих та дітей Баранівської міської ради провів захід на тему: «Я маю право 

на правовий захист». 



11 лютого фахівець центру  спільно з працівниками Новоград-Волинського  

міського центру зайнятості, Управління праці та соціального захисту населення 

Новоград-Волинського РДА, проведено правопросвітницький семінар для 

мешканців Брониківськоі ОТГ щодо захисту прав споживачів.  

Для забезпечення надання безоплатної правової допомоги громадянам, які 

не мають можливості самі звернутись до центрів чи бюро правової допомоги, у 

зв’язку з хворобою чи неможливістю пересуватись самостійно, фахівці БПД 

надають адресну правову допомогу. 

2 березня Олександром Васьковським було надано безоплатну первинну 

правову допомогу за місцем проживання громадянці Романюк У. Є.. Роз’яснено 

можливість отримання безоплатної вторинної допомоги та які документи 

потрібні для її отримання. 

В І кварталі 2020 року було оновлено карту правових потреб 

територіальних громад, органів  територіальної самоорганізації населення та 

розглянуто проблемні питання їх взаємодії з ОДВ та ОМС. 

 [1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною 

та ефективною. 

Надалі проводиться моніторинг наповненості довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій WikiLegalAid. Фахівці проводять за 

потребою редагування вже розміщеної інформації, та її актуальності. 

В І кварталі 2020 року розпочалась робота по створенню та внесенню 

інформації до бази стейкхолдерів по видах правових послуг, що включає 

надання БПД та інших послуг. Проводяться робочі зустрічі з партнерами для 

уточнення даних, які будуть вноситись до бази, а саме номери телефонів, 

електронні адреси тощо. 

З метою інформування громадськості про результати роботи місцевого 

центру у 2019 році проведено публічну презентацію. 



6 березня 

директор центру 

здійснив публічну 

презентацію роботи 

центру перед 

громадськістю в 

приміщенні Будинку 

культури. Було акцентовано увагу на галузі права і правові питання з якими 

найчастіше звертаються громадяни, кількість звернень з цих питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 січня по 31 березня 2020 року Новоград-Волинським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1054 

звернення клієнтів, 769 особам було надано правову консультацію, 285 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстровани

х звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Новоград-

Волинський 

МЦ 

503 311 192 

2 Баранівське БПД 138 119 19 

3 Ємільчинське БПД 91 74 17 

4 Олевське БПД 99 68 31 

5 Пулинське БПД 223 197 26 

6 Разом по МЦ 1054 769 285 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

284 рішення про надання БВПД та надано 153 доручення адвокатам, видано 

134  накази про надання БВПД штатним працівникам (представництво клієнта 

в суді або оформлення процесуальних документів), посвідчено 73 довіреності 

на представництво інтересів. По письмовим зверненням була 1 відмова у 

надання БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

спадкове право — 68(6,45%), сімейне право — 243 (23,06%), соціальне 

забезпечення — 70 (6,64%), трудове право — 45 (4,27%), житлове право — 67 

(6,36%), пенсійне право — 49 (4,65%), цивільне право — 139 (13,19%), 

цивільний процес — 27 (2,56%),  земельне право — 49 (4,65%), 

адміністративне право — 88 (8,35%), адміністративне правопорушення — 36 

(3,42%), виконання судових рішень  — 25 (2,37%), податкове право — 7 

(0,66%), кримінальне право — 21 (1,99%), кримінальний процес — 27 (2,56%), 

нших питання — 93 (8,82%). 

 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал 

за категорією питань. Приклад: 



 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

 

 

 

 

 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал 2020 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

-163 (57,19%) та  ветеранам війни — 68 (23,86%), інвалідам — 36 (12,63%),  

дітям - 10 (3,51%), постраждалим від домашнього насильства  - 5 (1,75%), 

внутрішньо переміщені особи — 3 (1,05%).   

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 



 

 

Окрім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І 

квартал 2020 року було: 

- здійснено 12 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 26 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- загальна кількість осіб, яка звернулась за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 58 осіб, в тому числі 16 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 42 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

- надано методичну допомогу 3 органам місцевого самоврядування та 

установам- провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 66 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 



- надано 28 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі  

№з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/ 

осіб,що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ -  

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ 12/16 26/42 2 66 28 45 

2 Новоград-

Волинський 

МЦ 

5/10 10\22 0 28 11 21 

3 Баранівське 

БПД 

2/0 6\6 0 14 4 10 

4 Ємільчинське 

БПД 

0/0 1\2 0 5 9 5 

5 Олевське БПД 1/0 6\5 1 5 2 2 

6 Пулинське 

БПД 

4/6 3\7 3 14 2 7 

 


