
 

 

Додаток 8 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Новоград-Волинським 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, 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. 

У II кварталі працівники місцевого центру продовжили проводити 

правопросвітницькі заходи, метою яких є правове інформування та захист 

людини. Карантинні обмеження, які були введенні в Україні з 12 березня внесли 

корективи в роботу системи безоплатної правової допомоги. Більшість 

запланованих право просвітницьких заходів були скасовані. Ми швидко 

адаптувались до нових умов та провели чимало заходів онлайн. 

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 II кварталу працівниками місцевого центру та бюро було 

проведено 5 інформаційно - правопросвітницьких заходів для різних категорій. 

8 травня фахівець Баранівського БПД 

Юрій Мельник провів онлайн-нараду з 

начальником та працівниками Баранівського 

районного сектору філії ДУ “Центр пробації” у 

Житомирській області щодо інформуванні осіб, 

які знаходяться на обліку, про гарантовані 

державою права громадян на безоплатну 

первинну та вторинну допомогу. 

18 травня фахівець Пулинського бюро 

правової допомоги Олексій Невмержицький 

провів онлайн-лекцію для підоблікових 

Пулинського районного сектору філії ДУ “Центр 



 

 

пробації у Житомирській області на тему ‘‘Домашнє насильство під час 

карантину‘‘. 

19 червня фахівчиня Ємільчинського БПД Алла Садурська провела 

інформаційну годину для працівників Ємільчинського районного суду. Під час 

заходу було обговорення питання щодо надання первинної та вторинної 

правової допомоги, перенаправлення громадян для отримання правової 

допомоги. 

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. 

16 квітня фахівчиня 

Новоград-Волинського МЦ  

Юлія Данюк провела 

онлайн-нараду з 

працівниками Служби у 

справах дітей Новоград-

Волинської міської ради. 

Під час заходу обговорені 

актуальні питання щодо 

надання безоплатної 

правової допомоги дітям під час карантину. 

15 травня фахівець Баранівського БПД Юрій Мельник під час проведення 

онлайн-наради з працівниками Баранівського районного центру зайнятості 

обговорили питання щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості, 

отримання безоплатної правової допомоги. 

Незважаючи на карантин, працівники місцевого центру продовжують 

роботу з розширення кола осіб, які обізнані про роботу центрів правової 

допомоги, їх діяльність та надання правових послуг. Фахівці беруть участь у 



 

 

проведенні онлайн заходів, що проводяться підрозділами обласної 

держадміністрації, підвідомчими установами органів влади, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаними територіальними громадами. 

18 травня Юрій Мельник взяв участь у онлайн-нараді працівників 

Баранівської бібліотеки для дорослих та дітей Баранівської міської ради.  

15 червня працівниця Ємільчинського БПД Алла Садурська взяли участь у 

нараді працівників Центру надання адміністративних послуг Ємільчинської 

селищної ради. Під час заходу обговорили питання щодо посилення правової 

спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

З метою вироблення нових підходів в спільній роботі, взаємодії та 

забезпеченні правової захищеності громадян, відбувається “перезавантаження” 

відносин з  партнерами. У ІІ кварталі підписано 2 меморандуми про співпрацю 

з партнерами. 

01 червня працівник Баранівського БПД підписав оновлений меморандум 

про співпрацю з Баранівською бібліотекою для дорослих та дітей Баранівської 

міської ради. 

10 червня Юрій Мельник уклав тристоронній меморандум про співпрацю 

зі Службою у справах дітей Баранівської міської ради та Управлінням 

соціального захисту населення Баранівської міської ради. 

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. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями проводили такі заходи 

онлайн. 

15 квітня Юлія Данюк провела 

для учнів 6б класу Новоград-

Волинської ЗОШ № 2 онлайн захід на 



 

 

тему : «Діти на карантині: заборони та можливості». Під час заходу діти 

дізнались про те, як себе потрібно поводити під час запровадження 

карантинних заходів. 

15 травня фахівчиня Новоград-Волинського МЦ Юлія Данюк провела для 

учнів 4-го класу Новоград-Волинського ліцею №11 онлайн захід на тему: 

«Кібербулінг». 

10 червня працівник Пулинського БПД Юрій Тичина провів відеолекторій 

на тему: «Захист трудових прав неповнолітніх». Фахівець розповів про те з 

якого віку можна розпочинати трудові відносини, які пільгові умови праці 

мають юні працівники та як захистити свої права на працю. 

Захист прав людей з інвалідністю є одним із пріоритетних напрямків 

роботи безоплатної правової допомоги. 

23 червня працівник Ємільчинського БПД провів захід в КУ 

“Ємільчинський інклюзивно-ресурсний центр” Ємільчинської селищної ради на 

тему:‘‘Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина з 

інвалідністю”. 

25 червня працівник Новоград-Волинського МЦ провів відеолекторій на 

тему:‘‘Культурні права та свободи людини і громадянина‘‘. Під час заходу 

зазначалось, що важливе місце в системі конституційних прав і свобод людини і 

громадянина займають культурні права і свободи. 

30 червня Юлія Данюк 

провела лекцію в 

Територіальному центрі 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Новоград-Волинської міської 

ради на тему «Захист прав і 

свобод людей похилого віку 

та осіб з інвалідністю». 

З метою підвищення 



 

 

рівня правової обізнаності  учасників АТО працівники місцевого центру та 

бюро продовжують співпрацювати з громадськими організаціями та 

громадськими спілками, які опікуються цією категорією громадян. 

04 червня Максим Завірський для членів ГС «Учасників бойових дій, 

ветеранів війни та праці Олевського району» провів інформаційну годину на 

тему: «Надання додаткової відпустки учасникам АТО». 

У період карантину важливим завданням для працівників місцевого центру 

є проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання 

домашнього насильства та дискримінації. 

15 травня Юлія Данюк провела онлайн-захід для батьків учнів Новоград-

Волинської ЗОШ №8 на тему: «Недопущення вчинення домашнього 

насильства». 

25 травня фахівець Баранівського БПД Юрій Мельник провів круглий стіл 

з фахівцями сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб реєстраційної 

служби Баранівської міської ради на тему “Аспекти домашнього насильства”. 

Під час заходу обговорено основні питання щодо недопущення вчинення 

домашнього насильства, яке покарання чекає на кривдника та найголовніше, як 

допомогти постраждалим. 

В період карантинних обмежень фахівці Новоград-Волинського місцевого 

центру та бюро правової допомоги в онлайн форматі проводили роз’яснення 

для  громадян щодо  ключових реформ у різних сферах законодавства.  

14 квітня фахівці Новоград-Волинського МЦ провели інформування для 

громадян щодо можливості отримання правової допомоги під час карантину 

дистанційно. 

15 травня фахівчиня Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД Марія 

Бистрицька провела відеолекторій на тему:‘‘Правове регулювання усиновлення 

(удочеріння) дітей”. Під час заходу було наголошено про правові аспекти 

усиновлення. 

30 червня фахівчиня Новоград-Волинського МЦ провела лекцію для 

працівників Територіального центру соціального обслуговування (надання 



 

 

соціальних послуг) Новоград-Волинської міської ради на тему:‘‘Дотримання 

прав ромів в Украіні‘‘. 

Для захисту прав громадян та громад у сфері земельних відносин та 

посилення правової спроможності шляхом надання безоплатної первинної та 

вторинної допомоги, проводяться інформаційні заходи. 

19 травня фахівці Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД провели 

відеолекторій на тему: ‘‘Безоплатна передача земельної ділянки‘‘. Під час 

лекторію зазначались основні етапи щодо отримання земельних ділянок, їх 

цільове призначення та оформлення правовстановлюючих документів. 

22 травня працівник Новоград-Волинського МЦ з надання БВПД провів 

відеолекторій на тему: ‘‘Оренда земельної ділянки “. 

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. Фахівці системи 

безоплатної правової допомоги в режимі онлайн продовжують надавати 

методичну допомогу спеціалістам органів місцевого самоврядування. 

28 травня для працівників Служби у справах дітей Новоград-Волинської 

міської ради проведено тренінг на тему: «Кібербулінг». Про те, що таке 

кібербулінг та які є його види дізнались учасники навчання. 

05 червня працівник Пулинського БПД Олексій Невмержицький провів 

онлайн навчання для працівників Курненського ОТГ на тему: «Порядок 

перенаправлення органами місцевого самоврядування клієнтів для отримання 

безоплатної правової допомоги». 

16 червня фахівчиня Ємільчинського БПД Алла Садурська провела 

навчання для працівників Зеленицької сільської ради на тему:‘‘Порядок 

звернення за наданням безоплатної правової допомоги‘‘. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 

Новоград-Волинським МЦ з надання БВПД продовжує співпрацю із місцевими 

ЗМІ. Зокрема, у ІІ-му кварталі фахівці Новоград-Волинського МЦ розмістили 



 

 

11 публікацій у друкованих та електронних ЗМІ та 41 інформаційне 

повідомлення 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 ІІ квартал 2020 

року проведено 7 дистанційних  пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги та 7 мобільних консультаційних пунктів. 

30 квітня фахівчиня центру Марія 

Бистрицька провела “гарячу телефонну 

лінію” на тему “ Домашнє насильство‘‘ 

на базі Новоград-Волинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

20 травня фахівець Олевського 

БПД Максим Завірський під час роботи 

дистанційного консультативного пункту 

в КУ “Олевський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради” провів «гарячу 

телефонну лінію». 

25 червня працівник Пулинського БПД провів мобільну точка доступу до 

безоплатної правової допомоги на тему ‘‘ Захист прав осіб з інвалідністю‘‘ на 

базі Пулинської районної державної адміністрації. 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги. 

Продовжується робота з залучення юристів та параюристів до системи 

БПД на перспективу. З цією метою фахівець Олевського БПД Максим 

Завірський провів 03 червня зустріч зі стажером адвоката та адвокатом який 

співпрацює з МЦ. Під час заходу були обговорення питання надання первинної 

та вторинної правової допомоги громадянам. 



 

 

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

З метою покращення правової обізнаності громадян у територіальних 

громадах, проводяться правопросвітницькі заходи спрямовані на запобігання 

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

людьми, забезпечення гендерної рівності та інші актуальні теми.  

11 червня Олексій Невмержицький провів зустріч з головою Пулинської 

РДА. Під час заходу розглянули найважливіші питання громади щодо надання 

безоплатної правової допомоги. 

24 червня працівниця Ємільчинського БПД Алла Садурська зустрілась з 

головою Зеленицької сільської ради та обговорила найголовніші питання, які 

турбують громадян. 

Проводяться правопросвітницькі заходи з найактуальніших питань життя 

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

21 травня фахівець Баранівського бюро правової допомоги Юрій Мельник 

провів відеолекторій на тему: «Державна реєстрація змін до актових записів 

цивільного стану». 

22 червня фахівечиня Ємільчинського БПД Алла Садурська провела 

відеолекторій на тему: «Підстави виникнення обов’язку утримувати 

повнолітніх дітей». 

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. 

3 червня Олексієм Невмержицьким було надано 

безоплатну первинну правову допомогу за місцем 

проживання громадянки Войтенко Н.О. Роз’яснено 



 

 

можливість отримання безоплатної вторинної допомоги та які документи 

потрібні для її отримання. 

В ІI кварталі 2020 року підтримується в актуальному стані карта правових 

потреб територіальних громад. 

 [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 ІI кварталі 2020 року продовжується 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 квітня по 30 червня 2020 року Новоград-Волинським місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 925 звернень 

клієнтів, 692 особам було надано правову консультацію, 233 із них написали 

письмову заяву про надання 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 
Новоград-

Волинський 

МЦ 

398 236 162 

2 Баранівське БПД 110 97 13 

3 Ємільчинське БПД 180 

63 51 12 
 

155 25 

4 Олевське БПД 63 51 12 

5 Пулинське БПД 174 153 21 

6 Разом по МЦ 925 692 233 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  

233 рішення про надання БВПД та надано 132 доручення адвокатам, видано 

102  накази про надання БВПД штатним працівникам (представництво клієнта 

в суді або оформлення процесуальних документів), посвідчено 67 

довіреностей на представництво інтересів.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

спадкове право — 52(5,62%), сімейне право — 239 (25,84%), соціальне 

забезпечення — 45 (4,86%), трудове право — 42 (4,54%), житлове право — 39 

(4,22%), пенсійне право — 35 (3,78%), цивільне право — 97 (10,49%), 

цивільний процес — 36 (3,89%),  земельне право — 43 (4,65%), 

адміністративне право — 68 (7,35%), адміністративне правопорушення — 39 

(4,22%), виконання судових рішень  — 28 (3,03%), податкове право — 11 

(1,19%), кримінальне право — 17 (1,84%), кримінальний процес — 49 (5,30%), 

інші питання — 85 (9,19%). 

 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал 

за категорією питань 



 

 

 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

 

 

 

 

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

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)- 

117 (50,21%) та  ветеранам війни — 49 (21,03%), інвалідам — 40 (17,17%),  

дітям - 23 (9,87%), постраждалим від домашнього насильства  - 3 (1,29%), 

внутрішньо переміщені особи — 1 (0,43%).    

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 



 

 

 

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

квартал 2020 року було: 

- здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 7 

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 25 осіб, в тому числі 10 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 15 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 7 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 38 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 52 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/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/ 

осіб,що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ -  

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопрос

вітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по 

МЦ 

7/10 7/15 7 38 28 52 

2 Новоград-

Волинський 

МЦ 

1/3 5\11 1 15 13 9 

3 Баранівське 

БПД 

1/1 0\0 0 9 3 14 

4 Ємільчинське 

БПД 

0/0 0\0 2 5 7 23 

5 Олевське 

БПД 

2/2 0\0 1 4 5 0 

6 Пулинське 

БПД 

3/4 2\4 3 5 0 6 

 


