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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 ІІІ кварталу фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області, у межах реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проєкту 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 

проєкту Міністерства юстиції України «Я маю право!», реалізуються три 

правопросвітницькі кампанії «Я маю право голосу», «Чесна платіжка» та 

«Відповідальне батьківство». 

Як тимчасово змінити місце 

голосування? Як не стати 

жертвою політичних маніпуляцій 

і зробити свідомий вибір? Хто 

такі мажоритарні депутати? Що 

робити, якщо права виборців 



порушені? Відповіді на ці та інші запитання, 5 липня, під час 

правопровітницької лекції надали фахівчиня 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. Захід провели для 

клієнтів Житомирського міського територіального центру соціального 

обслуговування.  

15 липня директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда на засіданні 

оперативного штабу з координації, моніторингу та контролю за станом 

виконання органами ДВС рішень про стягнення заборгованості із виплати 

аліментів та зарплати під головуванням заступниці міністра юстиції з питань 

виконавчої служби Світлани Глущенко, розповів про здобутки системи 

безоплатної правової допомоги. 

Олександр Гербеда 

наголосив, що у І півріччі до 

центрів та бюро правової 

допомоги звернулось майже 10 

тисяч осіб, з низ 3200 

скористались послугами 

адвокатів. А спільно з 

представниками ГТУЮ було 

здійснено 60 виїзних прийомів 

у села та об’єднані 

територіальні громади. Він також нагадав, що завдяки законодавчим змінам усі 

діти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. І завдяки фаховій 

правовій допомозі батькам, з якими фактично проживають діти, призначають 

аліменти, переглядають їх розмір тощо. 

Як перевірити себе у списках виборців? Куди звертатись для включення у 

виборчі списки? Які основні права засуджених? Про це та інше говорили із 

засудженими та ув’язненими. 18 липня заступниця директора Регіонального 



центру з надання БВПД у Житомирській області Наталія Радушинська, 

фахівчиня Регіонального центру Дар’я Гончарова, спеціаліст Житомирського 

місцевого центру з надання БВПД Андрій Мілютін та громадський омбудсмен 

із захисту виборчих прав «Громадської мережі ОПОРА» у Житомирській 

області Світлана Пантюхіна, відвідали Житомирську установу виконання 

покарань (№8) та Житомирську виправну колонію (№4). Під час 

правопросвітницьких лекцій вони роз’яснили основні норми виборчого 

законодавства засудженим та ув’язненим. 

Світлана Пантюхіна детально розповіла про процедуру виборів, 

облаштуванні виборчих дільниць, уточнення списків виборців, заповненню 

бюлетенів, кримінальну відповідальність у разі погроз, обману, підкупу чи 

будь-яких інших дій, які перешкоджають вільному формуванню та вільному 

виявленню волі виборця та інше. Додатково для засуджених було передано 

пам'ятки щодо процедури голосування та механізмів захисту виборчих прав 

засуджених. 

Фахівці системи БПД Житомирщини надали засудженим і ув’язненим 

роз’яснення щодо 

порядку отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги, а 

також надали правові 

консультації. 

Пояснили порядок 

звернення до 

Регіонального та 

місцевого центрів з 

надання БВПД, зміни запобіжного заходу, перегляду судових рішень, тощо. 

Допомогти посилити правову спроможність територіальних громад, надати 

правову допомогу внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО/ООС. Ці 

та інші питання обговорювали 26 липня під час робочої зустрічі директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомогу у 



Житомирській області Олександр Гердеба та радниця з питань ВПО у 

Житомирській області Юлія Бодашевська. За попередньою домовленістю були 

визначенні пріоритетні напрямки співпраці: надання правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО/ООС, проведення спільних 

правопросвітницьких заходів та навчань. 

За часів незалежності України від торгівлі людьми постраждали понад 230 

000 українців. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на автовокзалі 

«Житомир» фахівці системи БПД Житомирщини спільно з представниками 

органів влади, громадськими організаціями поширювали інформаційно-

просвітницькі матеріали щодо протидії торгівлі людьми. 

Хто може постраждати 

від торгівлі людьми? Як 

вербують торгівці людьми? 

Які характерні ознаки торгівлі 

людьми? Як подбати про 

власну безпеку перед виїздом 

за кордон? Про це говорили 

30 липня з пасажирами 

міжнародних автобусних 

рейсів. 

Окрім того, надавали інформаційні консультації з питань безпечного 

працевлаштування, навчання за кордоном, а також щодо можливостей 

отримати необхідну допомогу в ситуаціях, пов’язаних з торгівлею людьми 

громадянам України, які перетинають кордон. 

Увечері за участі організаторів заходу відбудеться безкоштовний показ і 

обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні» в кінотеатрі «Україна». 

Ще у 2018 році у резолюції 2198 ПАРЄ закликала органи влади в Україні 

забезпечити механізм реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб 



на всіх виборах, зокрема на місцевому рівні. Адже досі ВПО в Україні 

позбавлені конституційного права обирати депутатів місцевих рад. Привернути 

увагу до цієї проблеми вирішили 20 серпня ГО «Мир на долоні» спільно з 

фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у 

Житомирській області. 

 «Переселенці - 

ВиБорці», 

«КоженГолосВпливає», 

«Кожен має право на 

вибори», «Спочатку 

право голосу, потім 

місцеві вибори», 

«Відновіть конституційне 

право обирати» саме з такими плакатами під стіни Житомирської міської та 

обласної рад прийшли ВПО. 

Подібною нестандартною акцією ми спільно з партнерами ГО «Мир на 

долоні» хочемо привернути увагу влади, мешканців Житомира до однієї з 

проблем з якою стикаються внутрішньо переміщені особи. В Україні склалась 

парадоксальна ситуація, коли ВПО можуть балотуватися до місцевих рад, а ось 

права обирати вони позбавлені, - підкреслила фахівчиня Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській області Дар’я Гончарова. 

День відкритих дверей відбувся 22 серпня в Житомирській обласній 

універсальній бібліотеці ім. Олега Ольжича. Напередодні Дня Незалежності, 

юристки системи Безоплатної правової допомоги спільно з колежанками 

Головного територіального управління юстиції у Житомирській області 

презентували на цьому заході Виставку офіційних видань Міністерства юстиції 

України» та надавали правові консультації усім охочим. Правові знання 

користуються чималим попитом у пересічних громадян. Як зареєструвати 



земельну ділянку за рішенням суду? Який порядок посвідчення довіреностей? 

Як виїхати з дитиною за кордон на 

відпочинок без згоди батька? Який 

порядок стягнення аліментів та що таке 

судовий наказ? На ці та інші питання 

надали відповіді фіхівчині системи БПД 

Житомирщини. 

А в межах правопросвітницької кампанії 

“Чесна платіжка” розповіли про рішення 

Уряду, яким встановлено граничні тарифи 

на опалення та гарячу воду на 

опалювальний сезон 2019/2020 років. 

Спеціалісти пояснили, що потрібно 

зробити, щоб зменшити свої комунальні 

витрати. 

Право з тобою. У новому 

навчальному році продовжуємо 

говорити зі школярами про права. В 

межах правопросвітницького проєкту 

"Я маю право" на Житомирщині 

стартував цикл тематичних уроків для 

учнів закладів загальної середньої 

освіти області. Інтерактивний урок для 

учнів 6 класу ліцею №3 міста Житомира 2 вересня провели фахівці системи 

безоплатної правової допомоги спільно зі спеціалістами Головного 

територіального управління юстиції. Приклади порушених прав брали з 

відомих казок. Діти шукали відповіді на правові загадки. Ми говорили зі 

школярами не лише про їх права, а й про обов’язки. 

Кожна дитина повинна знати свої права та вміти їх відстоювати. Учні 

Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів №1 

під час інтерактивного уроку 4 вересня дізнались найважливіші права дитини 



та історію прийняття “Конвенції з прав 

дитини”. В ігровій формі діти 

визначали як реалізуються їх права в 

повсякденному житті. Фахівчині 

системи БВПД Житомирщини, під час 

гри “Правове дерево”, обговорили 

правила поведінки в суспільстві та 

взаємоповаги одне до одного. 

Фахівчині системи безоплатної 

правової допомоги долучились до Всеукраїнського тижня протидії булінгу. 

Що таке булінг? До кого звертатись по допомогу, якщо вас цькують у 

навчальному закладі? Про це 16 вересня зі студентами Житомирського ДНЗ 

«Центр сфери обслуговування» говорили спеціаліст Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області 

Наталія Ярошенко та фахівчині 

Головного територіального управління 

юстиції у Житомирській області. 

Відразу два заняття для учнів 8-х 

класів Житомирського міського ліцею 

при ЖДТУ провели фахівчині системи 

БПД Житомирщини. Разом з учнями 

вони створили дерево толерантності та 

поговорили про відповідальність, яка 

чекає на кривдника. 

Щорічно в Україні близько 1500 жінок помирають від рук власних 

партнерів. А 3000000 дітей стають свідками різних проявів домашнього 

насильства. Як допомогти постраждалим і які механізми покарання для 

«домашніх тиранів» існують? Про це та інше говорили у Житомирі під час 

круглого столу 10 вересня на тему «Механізм якісної протидії. Впровадження 

гендерно чутливого менеджменту». 



Фахівці системи безоплатної правової допомоги Житомирщини Дар’я 

Гончарова та Андрій Мілютін долучились до обговорення цієї важливої теми. 

Українське законодавство суттєво змінилось. І постраждалі від 

домашнього та гендерно 

обумовленого насильства 

отримали більше можливостей 

для захисту, - наголосила 

фахівчиня Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Житомирській області Дар’я 

Гончарова. – Важливо пам’ятати, 

що ті, хто страждають від домашнього насильства або насильства за ознакою 

статі можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Достатньо 

звернутися до найближчого місцевого центру або бюро правової допомоги. 

Учасники круглого столу обговорили шляхи попередження таких злочинів; 

взаємодію державних органів та громадянського суспільства в цьому напрямку, 

а також розглянули статистику по домашньому насильству за перше півріччя 

2019 року. 

Право на захист іноземцям та 

особам без громадянства. 

Працівники Секретаріату 

Уповноваженого під час 

моніторингових візитів до 

пунктів тимчасового перебування 

іноземців та осіб без 

громадянства у Чернігівській та 

Волинській областях фіксували 

факти, які могли свідчити про порушення права іноземців та осіб без 

громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення примусового 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/veresen-2019/pravo-na-zakhyst-inozemtsiam-ta-osobam-bez-hromadianstva
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/veresen-2019/pravo-na-zakhyst-inozemtsiam-ta-osobam-bez-hromadianstva


видворення, на безоплатну вторинну правову допомогу. Для попередження 

таких фактів на території Житомирщини за ініціативи Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

відбулась міжвідомча робоча зустріч. 

До обговорення долучились представники Регіонального та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Житомирської 

області, Північного регіонального управління Державної прикордонної служби 

України, регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

Житомирській області, регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

уповноваженого ВРУ з прав людини у Житомирській області та поліцейський 

омбудсмен. 

У випадках затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, іноземці та особи без 

громадянства мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 - Важливо, аби права іноземців та осіб без громадянства, затриманих з 

метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, на безоплатну 

вторинну правову допомогу не були порушені. Завдяки нашій плідній співпраці 

подібні факти не були зафіксовані на теренах Житомирщини, - розповів 

директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда. 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Житомирській області Петро Грибан відзначив, що існує 

неоднозначність у тлумаченні вимог законодавства у сфері надання безоплатної 

правової допомоги, зокрема, порядку інформування центрів з надання БВПД 

про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в частині призначення 

захисника іноземцям та особам без громадянства, затриманим з метою 

ідентифікації та забезпечення примусового видворення, у випадку їх 

адміністративного затримання. 



У Житомирській області, за словами старшого лейтенанта – старшого 

офіцера відділення адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу 

Житомирського прикордонного загону Наталії Вербової факти порушення 

права іноземних громадян та осіб без громадянства на безоплатну вторинну 

правову допомогу не було. 

Після жвавої дискусії учасники міжвідомчої робочої зустрічі домовились 

продовжити співпрацю між представниками центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, регіональним представником Уповноваженого 

Верховної ради України у Житомирській області та представниками органів 

Національної поліції України з метою вжиття спільних заходів для 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги іноземцям та особам без 

громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення примусового 

видворення. Забезпечення підвищення обізнаності щодо права на безоплатну 

правову допомогу. Обговорили питань механізму співпраці в частині обміну 

інформацією між сторонами щодо прав іноземців та осіб без громадянства, 

затриманих з метою ідентифікації, забезпечення примусового видворення на 

безоплатну правову допомогу. 

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. 

До Дня Незалежності України 22 

серпня у Житомирі відкрилась 

фотовиставка «Герої нашого сьогодення». 

Більше 100 фотопортретів захисників 

України, які боронять нашу незалежність 



на сході, представлені у Житомирській обласній універсальній бібліотеці ім. 

Олега Ольжича. На відкритті виставки побували і фахівчині системи БПД 

Житомирщини Наталія Ярошенко та Наталія Поліщук. Вони нагадали 

учасникам АТО та їх родинам про те, що вони можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу та надали правові консультації усім охочим. 

Дистанційний консультативний пункт у Житомирському військовому 

шпиталі працював тричі протягом кварталу. 10 липня та 14 серпня 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. 

Рівний доступ до безоплатної правової допомоги для кожного. Ми 

прагнемо надати якісні правові консультації, як мешканцям міст, так і 

маленьких сіл. Регулярні виїзні прийоми вже довели свою ефективність. 29 

серпня, під час роботи мобільної 

точки доступу до БПД, могли 

отримати юридичні консультації 

мешканці села Левків. Безоплатні 

правові консультації надавали: 

директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській 

області Олександр Гербеда, 

перший заступник начальника 

Головного територіального 

управління юстиції у 

Житомирській області Ірина 

Волошина та директор 

Житомирського місцевого центру 



з надання БВПД Олександр Коваль. Як оскаржити наказ про звільнення з 

роботи? Який порядок перерахунку пенсій за віком? Чи можливо продовжити 

роботу у разі припинення строкового трудового договору? 

- Виїзні прийоми громадян вже давно довели свою ефективність, - 

впевнений Олександр Гербеда. – Люди мають змогу отримати індивідуальні 

консультації не витрачаючи час та гроші на дорогу. Завдяки підвищенню їх 

правової обізнаності ми демонструємо, що багато життєвих проблем можна 

вирішити у правовий спосіб. 

У ІІІ 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 ІІІ -му кварталі 

2019 було розміщено 32 публікація в друкованих та інтернет ЗМІ та 9 

публікації на сайтах ОДВ, ОВВ, ОМС, здійснили 5 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. 

Продовжуємо підвищувати кваліфікацію працівників системи безоплатної 

правової допомоги 

Житомирщини.  

У Житомирі 19 липня 

відбувся перший з п’яти 

семінар-практикум 

«Гендерна дискримінація: 

ідентифікація та механізм 

надання правової 

допомоги». Що таке 

дискримінація? Які гарантії гендерної рівності та заборони дискримінації 

існують у міжнародному та національному законодавстві? Які існують 

механізми захисту від гендерної дискримінації? Про це та інше говорили під 

час навчання з адвокатами та фахівцями системи БПД Житомирщини. 

Нагадаємо, що у березні цього року були затверджені «Методичні 

рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм 

надання правової допомоги», розроблені Асоціацією жінок-юристок України 

«ЮрФем» за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні». На семінарі-практикумі відбулась презентацію та впровадження 

застосування методичних рекомендацій. 

Головними спікерами заходу були: голова Асоціації жінок-юристок 

України «ЮрФем» Христина Кіт та заступниця директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Житомирській області Наталія Радушинська. 

Учасники семінару детально розглянули гендерні стереотипи, кейси по 

ідентифікації дискримінації. Наталія Радушинська розповіла про практики 

Європейського суду з прав людини. - Ці реальні справи допоможуть вам у 



подальшій діяльності допомогти тим, хто потерпає від гендерної дискримінації, 

- зазначила Наталія Радушинська. 

[1.3] Децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних 

справах. Посилення незалежності системи надання БПД. 

Протягом ІІІ 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: 

«Підготовка до здачі звітності. Аналіз виконання кошторисів»; 

«Удосконалення інформування громадян про діяльність системи БПД та 

надання правових консультацій шляхом оприлюднення на офіційних 

інформаційних ресурсах»; 

«Призначення адвокатів по заявах засуджених осіб»; 

«Порядок надання правової допомоги працівниками МЦ. Питання 

перевірки документів на оплату послуг адвокатів, правильність розрахунку 

розміру винагороди адвоката за надання БВПД». 

Одна з важливих форм роботи - моніторинг. Завдяки його проведенню 

спостерігається чи забезпеченні високі стандарти якості надання правової 

допомоги місцевими центрами та бюро. 

Протягом ІІІ кварталу був проведений моніторинг Андрушівського, 

Любарського, Попільнянського, Ружинського, Чуднівського, Романівського 

бюро правової допомоги. 

[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. 

У Житомирі 19 вересня 

відбулася регіональна 

пресконференція, присвячена 

питанням ролі системи 

безоплатної правової допомоги 

в Україні, обговоренню 

тенденцій її розвитку та 

кращого досвіду. Початком 

дискусії стала перша Київська 

міжнародна конференція з безоплатної правової допомоги, яка відбулася 10-12 

вересня за участі експертів та представників систем безоплатної правової 

допомоги з різних країн. Тема конференції — «Безоплатна правова допомога як 

інструмент соціальної справедливості». 

Під час конференції презентований український та регіональний досвід з 

надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним категоріям 

громадян. 

Регіональна пресконференція стала продовженням дискусії щодо тенденцій 

та перспектив розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в 

Україні, правових інновацій та кращого досвіду. «Правова держава починається 

з рівного доступу до правосуддя для кожного. Починаючи з 2013 року і до 

середини вересня 2019 фахівці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області видали 11600 доручень у 



кримінальних провадженнях. За цей час завдяки адвокатам системи БПД 

Житомирщини вдалося довести невинуватість 37 клієнтів. Центри та бюро 

правової допомоги допомагають вирішувати людям багато життєвих проблем у 

правовий спосіб. З 01 липня 2015 до 15 вересня 2019 до місцевих центрів та 

бюро звернулося майже 69000 осіб. З них у 13079 випадках надано доручення 

адвокатам та у 4344 справах інтереси клієнтів у суді представляли працівники 

системи безоплатної правової допомоги», - наголосив директор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській 

області Олександр Гербеда. 

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 вебсайту Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській області та офіційної сторінки у соцмережі 

facebook та instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07. по 30.09. 2019 року 

регіональним центром з надання БВПД у Житомирській області було 

видано 499 доручення адвокатам для надання БВПД, зокрема:  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 102 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою;  

 287– для здійснення захисту за призначенням;  

 38 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 32 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 20 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 18 – 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.  

 

 Показники

адміністративне затримання 1

адміністративний арешт 1

затримані за підозрою/ або обрано тримання під вартою102

захист за призначенням 287

окрема процесуальна дія 38

екстрадиція 0

щодо виконання вироків відп. До ст. 537 КПК20

засуджені 18

примусові заходи медичного характеру 0

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 

упродовж ІІІ кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 24 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 проведено 157 перевірки достовірності наданої адвокатами 

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 

 


