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

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

Розширення доступу громадян до якісної безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги стратегічне завдання для системи безоплатної 

правової допомоги. Фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області (далі – Регіональний 

центр) співпрацюють з представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

правоохоронних органів, судів, органів пробації. Проведені спільні 

правопросвітницькі заходи сприяли поширенню інформації про можливість 

отримати правову допомогу від держави. Під час карантинних обмежень 

запровадженні у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19 чимало заходів 

були проведені онлайн. Згодом, у зв’язку з пом’якшенням карантинних 

обмежень, частина заходів проходили онлайн із дотриманням вимог 

протиепідемічних заходів. 

Житомирщина долучилася до проєкту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Перше засідання 

міжвідомчої робочої групи відбулось 14 липня в Регіональному центрі з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Житомирській області. 

До робочої групи увійшли: 

заступниця директора 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Житомирській області 

Наталія Радушинська, 

начальники відділів Олег Врублевський та Тимур Кашапов, прокурор відділу 

ювенальної юстиції прокуратури Житомирської області Людмила Кучер, 

фахівчиня сектору ювенальної пробації Державної установи «Центр пробації» 

Ольга Корсакова, адвокатка-медіатор Наталія Нагорна. 



Важливо аби діти, які вперше вчинили злочин невеликої або середньої 

тяжкості мали право на другий шанс. Ми повинні об’єднати наші зусилля та 

допомогти їм усвідомити наслідки свого вчинку, пройти програму 

ресоціалізації та повернутись у суспільство, – наголосила Наталія Радушинська. 

Під час заходу присутні обговорили основні напрямки співпраці в рамках 

реалізації вказаного проекту та механізми взаємодії. 

"Комфортне місто 

безпечний простір". 23 

вересня фахівчиня 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Житомирській області 

Дар’я Гончарова взяла 

участь в онлайн – проєкті 

"Майстерні міста 2020. Захід відбувся у приміщенні Агенції розвитку міста 

Житомирської міської ради. Ідейними засновниками проєкту, який об’єднав 

фахівців у сфері безпеки стала громадська організація "Мир на долоні". До 

онлайн-проєкту долучилися поліцейські, рятувальники та правозахисники. 

Завдяки співпраці системи безоплатної правової допомоги з 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини проводяться спільні 

моніторингові візити до місць несвободи. Це дозволяє попереджувати випадки 

неналежного поводження з особами, які перебувають у місцях несвободи та 

застосування до них катувань або жорстокого поводження. 

15 липня начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва 

Регіонального центру Дар’я Гончарова взяла участь у моніторинговому візиті 

до Корольовського та Богунського районних судів у місті Житомир. 



Незважаючи на карантин продовжуємо розширювати коло партнерів. 01 

вересня директор Регіонального центу з надання БВПД у Житомирській 

області Олександр Гербеда та начальник Філії ДУ “Центр пробації” в 

Житомирській області Анатолій Бобриньов підписали меморандум про 

співпрацю в рамках проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину». 

Головна мета Меморандуму є 

співробітництво і консолідація 

зусиль, спрямованих на 

забезпечення реалізації проєкту 

«Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

злочину» на базі системи надання 

безоплатної правової допомоги 

Житомирської області, також отримання Регіональним центром 

консультативної підтримки. 

- Ви наші надійні партнери протягом багатьох років. Наша співпраця 

довела свою ефективність. Сподіваємось на вашу підтримку і в реалізації 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину», – наголосив Олександр Гербеда. 

Під час заходу сторони домовились забезпечувати одна одній всебічну 

підтримку для розвитку співпраці згідно з положеннями цього Меморандуму та 

інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його реалізацію. 

10 вересня начальниця відділу Регіонального центру Дар’я Гончарова 

взяла участь у зустрічі родин учасників АТО на базі ГО «Сучасний формат». 



Під час лекції вона розповіла, як отримати безоплатну правову допомогу 

учасникам АТО. 

Навчаємо школярів розпізнавати булінг, протистояти булерам та 

розповідаємо, де шукати допомогу, якщо потерпаєте від цькування 

однокласників. Правопросвітницьку лекцію для учнів 8-го класу 22 вересня 

провела заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська. 

В умовах карантину 

доводиться проводити 

правопросвітницькі заходи  

онлайн. У цьому нам 

допомагають і наші 

партнери. Лекцію на тему 

«Булінг – перший крок до 

злочину» ми провели на базі Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва. 

Жертвою булінгу може стати будь-хто. Булеру може не сподобатись колір 

вашого волосся, зріст, вага, одяг, успіхи у навчанні. Важливо пам’ятати, що 

якщо ви стикнулись з таким явищем у своєму шкільному житті, то ви не 

повинні замовчувати ці факти. Важливо не проходити повз, коли булять ваших 

однокласників. Адже це може стати причиною трагедії, – підкреслила Наталія 

Радушинська. 

Під час лекції школярам розповіли реальні історії, коли булінг призводив 

до життєвих трагедій. І навіть провели віртуальну фотоекскурсію місцями 

несвободи. 

Наталія Радушинська також розповіла про адміністративну 

відповідальність за вчинення булінгу. Якщо порушення було зафіксовано 

вперше, то штраф становить від 850 до 1 700 гривень або громадські роботи від 



20 до 40 годин. Якщо булінг вчинено повторно протягом року або групою осіб, 

то сума штрафу становить 1700 – 3400 або громадські роботи від 40 до 60 

годин. 

Вона також нагадала, що усі діти можуть отримати безоплатні правові 

консультації у місцевих центрах та бюро правової допомоги. Ба більше, діти 

мають право скористатись послугами безоплатного адвоката чи юриста центру. 

Вони допоможуть правильно скласти позовну заяву та представлятимуть 

інтереси у суді. 

Говоримо зі 

студентами про юридичні 

професії. Вчимося 

розвивати навички soft 

skills та розповідаємо чому 

це важливо. Лекцію для 

студентів Житомирської 

політехніки прочитала 

заступниця директора 

Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська. 

Правові підстави та 

порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

особам, засудженим до 

покарання у вигляді 

позбавлення волі. Про це та 

інше 23 вересня засудженим, 

які перебувають в державній 

установі виконання покарань № 8, розповіли начальник відділу Регіонального 



центру Олег Врублевський та директор Житомирського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Коваль. Крім 

того вони проконсультували з питань отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги з питань умовно-дострокового звільнення, касаційного 

оскарження вироку, можливості засудженої особи вирішити питання отримання 

спадщини в умовах ізоляції. 

Додаткові витрати на утримання дитини. Про це у відеолекторії 20 серпня 

розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська. 

Способи реалізації 

конституційного права на житло в 

Україні. Про це 28 серпня у 

відеолекторії розповіла заступниця 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська. 

- Що таке безоплатна правова допомога? Як отримати безоплатні 

консультації онлайн? Як працює мобільний додаток системи безоплатної 

правової допомоги. Про це та багато іншого, під час правопросвітницької лекції 

15 вересня, розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія 

Радушинська. Навчання пройшло на базі центру підвищення кваліфікації 

державних службовців в режимі zoom- конференції.  

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги неможливо уявити 

без роботи мобільних та дистанційних точок доступу до системи БПД. 

23 вересня проконсультували засуджених з установи виконання покарань 

№ 8 з питань отримання безоплатної вторинної правової допомоги, умовно-

дострокового звільнення, касаційного оскарження вироку, можливості 

засудженої особи вирішити питання спадщини в умовах ізоляції. 



25 вересня начальник 

відділу Регіонального 

центру Олег Врублевський 

спільно з фахівцем 

Житомирського МЦ 

провели онлайн 

консультування, за допомогою Skype, з засудженими, які знаходяться у 

Житомирській виправній колонії №4. 

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 ІІІ-му кварталі 

2020 було розміщено 65 публікація в друкованих та інтернет ЗМІ та 29 

публікації на сайтах ОДВ, ОВВ, ОМС, також здійснили 4 виступів на радіо та 

телебаченні. Постійно здійснюється висвітлення діяльності Бердичівського, 

Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського місцевих центрів з 

надання БВПД та бюро правової допомоги на сайті системи безоплатної 

вторинної правової допомоги та на офіційній сторінці в соцмережі facebook та 

instagram. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги. 

Проводимо зустрічі та наради із питань якості надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги, адвокатської етики з представниками органів 

місцевого самоврядування, комісії з оцінювання якості повноти та своєчасності 

надання адвокатами БПД та громадських організацій об’єднань адвокатів 

регіону. 

09 вересня начальник відділу Регіонального центру Тимур Кашапов провів 

робочу зустріч з головою Комісії з оцінки якості, повноти і своєчасної 

безоплатної правової допомоги Олегом Маковієм. 

Провели моніторинг якості надання БВПД працівниками місцевих центрів, 

в тому числі бюро. Протягом звітного періоду моніторинг провели у: 



Баранівське, Олевське, Черняхівське, Хорошівське, Пулинське бюро правової 

допомоги. 

 [1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

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. 

Не маючи змогу здійснити виїзні прийоми у новостворених громадах 

надаємо правові роз’яснення онлайн. Що таке шлюб та фактичні шлюбні 

відносини? Які є 

особливості та «підводні 

камені» фактичних 

шлюбних відносин? Чи 

можна укласти шлюб з 

неповнолітньою особою? 

Що таке шлюбний 

договір? Про це та інше 08 липня у відеолекторії розповіла заступниця 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська. 

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

та ефективною. 

Клієнтоорієнтованість та інноваційність для системи безоплатної правової 

допомоги це не просто мета, а чітка стратегія розвитку. Це не лише надання 

якісних послуг, а комплексний підхід до вирішення різноманітних задач. 

Запровадження карантину в Україні через поширення короновірусу та 

призупинення особистого прийому громадян у Регіональному центрі, місцевих 

центрах та бюро продемонструвала, що система здатна в стислі терміни 

запровадили нові підходи комунікації з клієнтами. Фахівці активно 

користуються такими каналами комунікації як Viber, Zoom, Slack, Telegram, 

Skype тощо. Це дозволяє комунікувати як з колегами, так і клієнтами. Фахівці 



чергової частини працюють у звичайному режимі. У Регіональному центрі 

розміщені оголошення, а також встановлено скриньку для клієнтів. Фахівці 

опановують нові формати проведення правопросвітницьких заходів у режимі 

онлайн. 

Прозорість та відкритість – важливі принципи у роботі системи 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07. по 30.09. 2020 року 

Регіональним центром з надання БВПД у Житомирській області було 

видано 576 доручень адвокатам для надання БВПД, зокрема:  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – 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;  

 319 – для здійснення захисту за призначенням;  

 41 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 36 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 26 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 15 – 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.  

 

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 

упродовж ІIІ кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 16 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях; 

 проведено 2 бесіди з клієнтами; 

 проведено 131 перевірка достовірності наданої адвокатами 

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 

 


