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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1.] Забезпечення ефективних механізмів доступу громадян до БПД. 

В умовах децентралізації та посилення правової спроможності громад 

зростає попит на правові знання. Задоволення потреб громадян в одержанні 

правових знань, може бути забезпечено насамперед шляхом посилення 

роботи з організації правової освіти населення. Довіра до закону, принципу 

верховенства права не може виникнути миттєво. Формування в окремого 

громадянина та суспільства в цілому поваги до права, сприйняття його 

демократичних засад, підвищення рівня поваги до правового порядку в 

суспільстві, все це необхідні складові у подоланні правового нігілізму. Саме 

тому фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області дотримуються принципів системного 

підходу до підвищення рівня правової культури населення. 

Протягом І кварталу фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області, у межах реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я маю право!» та з метою підвищення правової обізнаності 

громадян про свої права та надання їм правової допомоги, провели низку 

правопросвітницьких лекцій та виїзних прийомів громадян. Важливо не лише 

підвищувати правову освіченість українців, a формувати нову правову 

культуру в суспільстві. У 2019, в межах загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю 

право!», реалізуються дві правопросвітницькі кампанії «Я маю право голосу» 

та «Відповідальне батьківство». 

За офіційною статистикою 1,1 мільйон українок щорічно стикаються з 

фізичною та сексуальною агресією в сім’ї. Кожного дня поліція фіксує 348 

випадків домашнього насильства, в 70-80 % його жертвами стають жінки. У 

поліцію звертається тільки 10-15 % потерпілих. Чи можна змінити ситуацію? 

Як допомогти? Ці та інші питання обговорювали під час «Форуму єдності та 



розуміння», який проходив у Житомирі. 10-11 січня представники 

громадських об’єднань, поліції, Регіонального центру з надання БВПД у 

Житомирській області, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

представниці потерпілих жінок та 

засобів масової інформації 

обговорювали низку питань 

пов’язаних з домашнім 

насильством. Розроблялись 

варіанти розв'язання різноманітних 

проблем. Спільними зусиллями 

учасників форуму відпрацьовано 

алгоритми дій, ефективність яких 

була перевірена під час практичних занять. 

Медики одними з перших стикаються з постраждалими від домашнього 

насильства. Тому важливо, аби лікарі надавали не лише медичну допомогу, а 

могли розповісти, куди звернутись, аби отримати правову допомогу. Адже з 

11 січня 2019 року вступили в силу зміни до Кримінального Кодексу та 

Кримінально Процесуального Кодексу. Ці нововведення надають більше 

можливостей для захисту людини від домашнього насильства. А у місцевих 

центрах та бюро правової допомоги постраждалі від домашнього насильства 

можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Про це 24 січня 

розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська 

під час лекції для лікарів Центральної міської лікарні № 2 Житомира. 

Подолати булінг у школі можливо лише об’єднавши зусилля батьків, 

педагогів, психологів, учнів. Ми маємо виробити нульову толерантність до 

цього ганебного явища. Тому фахівці системи безоплатної правової допомоги 

Житомирщини проводять лекції для вчителів. 



Заступниця директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській 

області Наталія Радушинська 

прочитала такі лекції для 

педагогічних колективів 

житомирського ліцею № 25 та 

ЗОШ № 21. Останній захід фахівці системи БПД провели спільно з 

партнерами Головним територіальним управлінням юстиції. 

Загалом за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), із булінгом у колі 

однолітків в Україні стикалися близько 67% дітей. А близько 40% із тих 

дітей, які зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це 

своїм батькам. 

Як тимчасово змінити місце 

голосування без зміни виборчої 

адреси? Чи можна подати заяву до 

відділу ведення державного реєстру 

виборців без довідки ВПО? Куди 

звертатися у разі порушення 

виборчих прав? Ці та інші питання 

піднімались 10 лютого, під час 

правопросвітницької лекції для 

внутрішньо переміщених осіб. 

Корисні поради надавали 

фахівчині Регіонального та 

Житомирського місцевого центрів 

з надання БВПД. 



З порушенням прав людини у повсякденному житті може стикнутися 

кожен. Особливо страждають незахищені верстви населення, зокрема люди 

похилого віку. Саме тому директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Олександр 

Гербеда 26 лютого провів правопросвітницьку лекцію для членів обласної 

громадської організації «Асоціація пенсіонерів, інвалідів Житомирщини». 

Він надав практичні поради пенсіонерам для захисту своїх прав. 

26 лютого під керівництвом 

голови обласної ради Володимира 

Ширми відбулося засідання 

Житомирської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення (далі – 

МКМР). У центрі уваги – підсумки 

реалізації в області 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право» у 2018 

році, який продовжено й у 2019 році. 

У межах реалізації проекту на території Житомирщини за 2018 рік лише 

фахівцями системи БПД було проведено більше 2000 правоосвітніх заходів, 

під час яких розповсюджено більше 20000 екземплярів друкованої продукції 

правового змісту. 

У Житомир 1 березня пройшов семінар-тренінг «Інклюзивний суд: 

основні поняття і шляхи розвитку». Організаторами цього заходу є 

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка 

інвалідів», громадська організація «Інститут судового менеджменту» та 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з 

інвалідністю України». До заходу долучились фахівці системи БПД 



Житомирщини. Говорили про забезпечення доступності суду та судової 

процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

Алгоритмом дій виборця до, під час та після виборів: як перевірити себе 

в реєстрі виборців, які документи 

потрібні для внесення (зміни) 

інформації в реєстрів виборців, як 

змінити місце голосування, які 

документи потрібні для голосування 

внутрішньо переміщеним. Ці та інші 

питання обговорювались 18 березня 

під час круглого столу. На захід 

завітали представники громадських організацій. Правові консультації з 

питань виборів надали фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Житомирській області та Головного 

територіального управління юстиції у Житомирській. 

У Житомирі 19 березня відбувся вебінар для представників 

психологічних служб закладів професійної освіти Житомирщини на тему: 

«Інформаційно-просвітницька та профілактична робота психологічної 

служби по запобіганню та протидії насильству». Що таке домашнє 

насильство? Куди звертатись за допомогою постраждалим від домашнього 

насильства? Яке покарання чекає на кривдника? На ці та інші питання, у 

своєму виступі, надала відповіді заступниця директора Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська. 



Люди похилого віку, часто за станом здоров’я не можуть відвідати 

виборчі дільниці та 

проголосувати. Але поважний 

вік чи стан здоров’я не 

повинні бути перешкодою для 

вільного волевиявлення. Тому 

фахівці Регіонального центру 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

у Житомирській області 

спільно з громадською омбудсменкою із захисту виборчих прав 

Громадянської мережі "ОПОРА" у Житомирській області Світланою 

Пантюхіною провели правопросвітницьку лекцію на тему «Виборчі права та 

їх захист» для спеціалістів Житомирського міського територіального центру 

соціального обслуговування. Як допомогти людям похилого віку 

проголосувати вдома? Як діяти у випадку намагання підкупу виборця? Ці та 

інші питання піднімались під час заходу. Варто зазначити, що право голосу 

на виборах – це основоположне політичне право громадян. На державу 

покладається беззаперечний обов’язок забезпечити вільне й прозоре 

волевиявлення та доступ до виборчої процедури для всіх громадян, які мають 

на це право 

Системна робота – запорука успіху. Саме тому фахівці Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській 

області регулярно проводять чимало заходів правопросвітницьких та 

консультативних для військовослужбовців та учасників АТО, щодо 

гарантованих державою прав та можливостей їхнього захисту. 

Дистанційний консультативний пункт у Житомирському військовому 

шпиталі працював тричі протягом кварталу. 13 лютого спільні консультації 

надавали консультації фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги у Житомирській області та Житомирського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Військовослужбовців, які потребували юридичні консультації, прийшло 

чимало. Переважна більшість питань стосувались соціального забезпечення 

та земельного законодавства. 

Об'єднуємо зусилля для захисту прав осіб із інвалідністю зі слуху, аби 

спростити їх доступ до безоплатної правової допомоги. 20 лютого між 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області, Житомирською обласною організацією Українського 

товариства глухих та Житомирським місцевим центром з надання БВПД був 

підписаний Меморандум про співпрацю. Серед основних напрямів співпраці 

– взаємодія між центрами з надання БВПД та регіональною організацією 

УТОГ, залучення 

перекладачів жестової 

мови для надання БВПД, 

проведення спільних 

заходів. 

За словами директора 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у Житомирській 

області Олександра Гербеди фахівці системи БПД Житомирщини готові 

надавати правову допомогу людям з вадами слуху. – Завдяки залученню 

перекладачів жестової мови, ще більше громадян зможуть вирішити свої 

питання у правовий спосіб, – впевнений Олександр Гербеда. 

Під час зустрічі було обговорено питання подальшої практичної 

співпраці з питань захисту прав осіб з інвалідністю. 



Правопросвітницьку лекцію для неповнолітніх 27 березня у Центрі 

ювенальної пробації провели начальник відділу Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в Житомирській області 

Олег Врублевський та 

виконуючий обов’язки 

директора Житомирського 

місцевого центру з надання 

БВПД Олександр Коваль. 

Вони розповіли, що кожна 

дитина має право на 

безоплатну вторинну правову 

допомогу та у разі потреби 

може звернутися до місцевого центру або зателефонувати та 

проконсультуватися у фахових юристів. 

Потреба у правовій допомозі щороку зростає. Ми хочемо надати її 

якомога більшій кількості людей. Саме тому фахівці системи безоплатної 

правової допомоги проводять регулярні виїзні прийоми. Завдяки таким 

фаховим юридичним консультаціям люди мають змогу вирішити 

різноманітні питання у правовий спосіб, заощаджуючи свої гроші та час. 

Надати професійні юридичні консультації 22 лютого у село Ворсівка 

приїхали: директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда та начальник 

Головного територіального управління юстиції у Житомирській області 

Олександр Грабар. 



Під час заходу люди цікавились, як оформити право власності на 

будинок та землю, як 

оформити спадщину та ін. 

Окрім консультацій усіх 

присутніх проінформували 

про проект «Я маю право», 

систему безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

категорію осіб, які мають 

право на отримання такої 

допомоги, проблеми насильства у сім’ї та куди звертатись, якщо ви 

постраждали від сімейного тирана, а також про посилення відповідальності 

за несплату аліментів. 

21 березня директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській 

області Олександр Гербеда, 

начальник Головного 

територіального управління 

юстиції у Житомирській 

області Олександр Грабар та в. 

о. директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр Коваль здійснили виїзний прийом 

громадян в с. Дениші Житомирського району. 

Громадянам розповіли про можливість отримання правових 

консультацій, порядок примусового стягнення аліментів та алгоритм подачі 

звернень до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 



Окрема увага була зосереджена на процедурі виборів, облаштуванні 

виборчих дільниць, уточнення списків виборців, заповненню бюлетенів, 

кримінальній відповідальності у разі погроз, обману, підкупу чи будь-яких 

інших дій, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню 

волі виборця та інше. 

У І кварталі 2019 року начальником відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Тимуром 

Кашаповим було проведено моніторинг дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 

процесі у 24 судових засіданнях. Моніторинг проводився у судах 

розташованих у м. Житомирі, зокрема: у Богунському районному суді м. 

Житомира, Корольовському районному суді м. Житомира, Житомирському 

районному суді Житомирської області та Житомирському апеляційному суді. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

Житомирській області, зокрема результатів діяльності Регіонального центру 

здійснюється публікування в газетах, виступи на радіо та телебаченні. 

Інформаційні матеріали розміщуються в мережі Інтернет. У І -му кварталі 

2019 було розміщено 31 публікація в друкованих та інтернет ЗМІ та 20 

публікації на сайтах ОДВ, ОВВ, ОМС, здійснили 9 виступів на радіо та 

телебаченні. Крім цього постійно здійснюється висвітлення діяльності 

Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського 

місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги на сайті 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області та на офіційній сторінці в соцмережі facebook та 

instagram. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД. 



У Житомирі 12 лютого 

відбувся тренінг з працівниками 

Регіонального, місцевих центрів 

та бюро правової допомоги на 

тему «Виборчі права та їх 

захист». Модераторка заходу - 

громадська омбудсменка із 

захисту виборчих прав 

Громадянської мережі ОПОРА» 

у Житомирській області Світлана Пантюхіна. Вона детально зупинилась на 

правах виборців та правових наслідках, які настають у випадку їх порушення. 

У своїй презентації Світлана Пантюхіна розповіла про судову практику та 

найпоширеніші правопорушення під час виборчого процесу (незаконна 

агітація, тиск на виборців або спроба підкупу). 

Адвокати, які вперше 

уклали угоди з центрами з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Житомирській області, 

вчилися тонкощам 

спілкування з вразливими 

категоріями клієнтів. 

Черговий тренінг 

відбувся 22-23 лютого. 

Навчитись слухати, говорити, домовлятися, позбуватись стресу – ці та 

інші навички потрібні у щоденній роботі адвокатів системи БПД не менше, 

ніж професійні знання та вміння. Тренінги проводила тренерка та заступниця 

директора Регіонального центру з надання правової допомоги у 



Житомирській області Наталія Радушинська. Під час дводенного тренінгу 

учасники виконували практичні вправи та завдання, працювали в міні-

групах, аналізували та обговорювали кейси та відеоматеріалів, обмінювались 

досвідом. 

Тренінг з розвитку навичок (soft skills) є унікальним продуктом, що 

розроблений командою експертів проекту «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні», та спрямований на розвиток практичних навичок 

роботи з вразливими клієнтами, зокрема, налагодження ефективної 

комунікації, емпатичного слухання, інтерв’ювання та консультування тощо, а 

також врахування етичних та ціннісних аспектів під час роботи з клієнтами, 

які слугують підґрунтям для якісного надання правової допомоги та захисту 

прав людини. 

27 березня у Житомирі для 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомоги провели 

тренінг «Виборчі права та 

їх захист». Організували 

захід фахівці Регіонального 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно 

з громадською омбудсменкою із захисту виборчих прав Громадянської 

мережі ОПОРА» у Житомирській області Світланою Пантюхіною. 

Під час навчання Світлана Пантюхіна піднімала теми адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства. Вона 

також ознайомила з законодавством України стосовно прав виборців та 

правових наслідків, які настають у випадку їх порушення. 



На заході була присутня регіональна координаторка взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Житомирській області Олена Коваленко. Вона розповіла, що у випадку 

порушення прав виборці вони можуть повідомити про це на гарячу лінію 

Уповноваженого 0 800 50 17 20 або за допомогою електронного звернення, 

розміщеного на офіційному сайті. 

Усі місцеві центри з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 30 та 31 

березня працювали у черговому 

режимі, аби громадяни мали 

можливість отримати правову 

допомогу та захистити своє 

право вибору. Для працівників 

системи БПД, які були залучені 

до чергування у переддень та день виборів, проводили навчання. 

На базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області у режимі Skype-зв'язку 28 березня 

відбувся тренінг для працівників Бердичівського, Житомирського, 

Коростенського та Новоград-Волинського місцевих центрів. Модератором 

заходу була громадський омбудсмен із захисту виборчих права 

Громадянської мережі ОПОРА у Житомирській області Світлана Пантюхина. 

На початку навчального тренінгу до учасників звернувся директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області Олександр Гербеда. Він наголосив на важливості 

проведення таких навчань. Учасники тренінгу розглядали потенційно 

найбільш масові звернення виборців напередодні виборів і у день 

голосування та алгоритми реагування на них – зважаючи на 



швидкоплинність виборчого процесу та специфіку виборчого і 

процесуального законодавства в частині вирішення виборчих спорів. 

Під час навчання обговорили реальні кейси такі як: відсутність у списку 

виборців громадян, які виписалися і не отримали реєстрацію нового місця 

проживання, а також осіб, яким виповнилося 18 років, але до списку 

виборців вони не включені – необхідність у судовому порядку зобов’язати 

ДВК включити до уточненого списку виборців на цій дільниці; підкуп 

виборців та тактика дій у разі звернення потенційно підозрюваних осіб; 

порушення таємниці голосування і кримінальна кваліфікація та інші. 

[1.3] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних 

справах. Посилення незалежності системи надання БПД. 

Задля інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих 

центрів з надання БВПД, 11 січня, 28 лютого керівництво Регіонального 

центру з надання БВПД провело засідання Керівної ради. 

Протягом І кварталу 2019 з метою підвищення кваліфікації працівників 

системи БПД (місцевих центрів та бюро) фахівці Регіонального центру з 

надання БВПД провели навчальні тренінги та внутрішні навчання на такі 

теми: 

«Проблемні питання, що виникають при складанні бюджетної 

квартальної фінансової звітності»; 

«Я маю право обирати. Виборче право»; 

«Категорії справ до яких залучаються для надання БВПД»; 

«Порядок надання безоплатної правової допомоги працівникам МЦ. 

Формування справи клієнта за допомогою КІАС, конфіденційне побачення, 

оформлення документів для формування справи»; 

«Організація, проведення та висвітлення заходів, що пов’язані з 

виконанням проекту «Я маю право голосу»»; 

«Зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань 

військового обліку від 06.02.2019 №74»; 



«Електронний цифровий підпис»; 

Одна з важливих форм роботи - моніторинг. Завдяки його проведенню 

спостерігається чи забезпеченні високі стандарти якості надання правової 

допомоги місцевими центрами та бюро. 

Протягом І кварталу був проведений моніторинг Бердичівського, 

Житомирського, Коростенського, Новоград-Волинського місцевих центрів. 

[1.4] Розбудова та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

У Регіональному та місцевих центрах з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Житомирщини запроваджена та ефективно працює 

інноваційна Базу даних доручень адвокатів, яка розроблена відділом 

підтримки та розвитку інфраструктури. Завдяки цій базі спрощена робота 

оперативного збору, аналізу та узагальненню інформації стосовно кількості 

виданих доручень адвокатам, кількості актів надання БВПД та їх оплату. 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області постійно ведеться робота над розвитком інституційної 

спроможності центру виконувати покладені на нього функції, зокрема через 

впровадження та використання сучасних інформаційних та інтерактивних 

технологій та запровадженню нових підходів та рішень аналізу та 

представлення інформації широкому колу зацікавлених осіб. 

Окрім цього, постійно відбувався збір, аналіз та узагальнення 

інформації, заходи з регулярного висвітлення діяльності Регіонального 

центру з надання БВПД у Житомирській області, Бердичівського, 

Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського місцевих центрів 

з надання БВПД та бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ. 

Постійно проводиться наповнення веб-сайту Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській області та офіційної сторінки у соцмережі 



facebook та instagram. Також готуються матеріали для «Інформаційного 

дайджесту системи безоплатної правової допомоги в Україні». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01. по 31.03. 2019 року 

регіональним центром з надання БВПД у Житомирській області було 

видано 493 доручення адвокатам для надання БВПД, зокрема:  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 137 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 

або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;  

 280 – для здійснення захисту за призначенням;  

 22 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 31 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

 1– у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 17 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 3 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі.  



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний 

квартал.  
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З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 

упродовж І кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 24 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях; 

 проведено 9 бесіди з клієнтами; 

 проведено 42 перевірки достовірності наданої адвокатами 

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 

 


