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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 ІV 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. 

1 жовтня у Регіональному 

центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Житомирській області 

презентували фотовиставку 

«Правова допомога поруч». Це 

60 найкращих світлин обраних 

з поміж 400 фотографій з усіх 

областей України. Знімки 



зроблені у червні – липні 2019 року під час щоденної роботи фахівців системи 

безоплатної правової допомоги. Фотовиставка підготовлена за підтримки 

проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». 

«Кожна світлина – це історія правової допомоги. Захист у суді, юридичні 

консультації, правопросвітницькі заходи. Це лише частина важливої кропіткої 

роботи, яку щоденно виконують адвокати та фахівці системи безоплатної 

правової допомоги», - наголосив директор Регіонального центру з надання 

безоплатної правової допомоги Олександр Гербеда. 

Мета фотовиставки — привернути увагу до переваг створеного державою 

механізму захисту прав українців. Насамперед це вразливі категорії громадян 

— діти, учасники бойових дій на сході країни, літні люди та люди з 

інвалідністю, особи, які перебувають в місцях несвободи. 

«Назва фотовиставки «Правова допомога поруч» найточніше передає нашу 

роботу. Адвокати та фахівці системи БПД завжди там, де наша допомога 

потрібна найбільше. Адвокати чергують цілодобово аби усі затримані мали 

право на захист. Вони захищають права клієнтів у цивільних та 

адміністративних справах. Фахівці системи БПД проводять консультування у 

місцях несвободи, віддалених селах, геріатричних відділеннях, на лінії 

розмежування з тимчасово окупованими територіями», - розповіла заступниця 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Житомирській області 

Наталія Радушинська. Виставка триватиме з 01 до 08 жовтня. 

Попередження та протидія насильству в сім’ї та булінгу в освітньому 

процесі. Яка кримінальна та 

адміністративна відповідальність 

за вчинення насильству в сім’ї та 

булінгу? Ознаки домашнього 

насильства та булінгу та 

алгоритм дій, якщо ви стали 

жертвою насильства в сім’ї та 

булінгу. Саме на ці актуальні теми 3 жовтня говорили фахівчині системи 



БВПД Житомирщини Наталія Радушинська та Наталія Поліщук з учнями 

Житомирського вищого професійного училища-інтернату. 

Які є види домашнього насильства? Особливості притягнення до 

адміністративної та кримінальної відповідальності порушників та механізми 

застосування до них 

термінового заборонного і 

обмежувального приписів 

відповідно до законодавчих 

норм. Про це з 

поліцейськими говорили під 

час семінарського заняття 24 

жовтня заступниця 

директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Житомирській 

області Наталія Радушинська та уповноважений голови НПУ з питань 

контролю з дотримання прав людини в поліцейській діяльності Вікторія 

Сельська. 

24 жовтня у 

Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській 

області відбувся захід у 

форматі дня відкритих дверей. 

Як працює система безоплатної 

правової допомоги? Як та кому 

призначають адвокатів 

Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги? Що таке вторинна та первинна безоплатна правова допомога? Про 

це та інше студентам Житомирського національного агроекологічного 

університету розповів начальник відділу РЦ з надання БВПД у Житомирській 

області Тимур Кашапов. Під час екскурсії центром студенти дізнались, як 



працює чергова частина, який порядок інформування Регіонального центру з 

надання БВПД, котрий надає допомогу у кримінальному процесі затриманим, 

підозрюваним, обвинуваченим та засудженим до покарання, пов’язаного з 

позбавленням волі. Студентам розповіли і про правничу вікіпедію 

WikiLegalAid. Продемонстрували, як нею користуватися та відповіли на 

численні запитання. 

Який порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою? 

Про це 1 листопада  

поліцейським Житомирського 

відділу поліції ГУНП в 

Житомирській області на 

лекційному занятті з професійної 

підготовки розповіли начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Олег Врублевський та 

Уповноважена Голови НПУ з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Вікторія Сельська. Олег Врублевський нагадав, що у 

разі затримання особи, уповноважений орган (посадова особа), який здійснив 

затримання, зобов’язаний негайно повідомити про таке затримання 

регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Проект «Доступна та якісна 

правова допомога в Україні» 

протягом шести років підтримував 

систему безоплатної правової 

допомоги. Мета проекту - 

покращення рівного доступу до 



правосуддя для населення України, підвищення рівня обізнаності населення 

щодо їх прав на отримання безоплатної правової допомоги. 8 листопада до 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області завітали міжнародний експерт Карл Дефарія та 

національний експерт Юлія Седик. Вони обговорили з директором РЦ з 

надання БВПД у Житомирській області Олександром Гербедою та заступницею 

директора Наталією Радушинською результати діяльності проекту в Україні та 

його вплив на розвиток системи. 

Булінг та домашнє 

насильство. Говоримо про це не 

лише зі школярами та студентами, 

а й з їх батьками. Адже подолати 

ці явища зможемо лише 

об’єднавши наші зусилля. 

Заступниця директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська 9 листопада 

прочитала правопросвітницьку 

лекцію для батьків студентів ДНЗ 

«Центр легкої промисловості та 

побутового обслуговування». Що 

таке домашнє насильство? Куди звертатись по допомогу? Які види домашнього 

насильства існують? Що таке терміновий заборонний та обмежувальний 

приписи? Яке покарання чекає на кривдника за їх порушення? Булінгу не місце 

у навчальних закладах. Як захистити дитину від цькування ? Які існують 

механізми захисту? На ці питання батьки також отримали фахові правові 

консультації. 



В Україні про насильство у родині заявляють лише 10% постраждалих від 

домашнього насильства. А 22% жінок думають, що в окремих випадках 

заслужили насильство. Про те, що домашнє насильство – це кримінальний 

злочин, а не сімейна справа говоримо під час правопросвітницьких лекцій 11 

листопада. 

Які існують види домашнього насильства та механізми захисту 

постраждалих від домашніх тиранів. Про це студентам державного 

університету «Житомирська політехніка» розповіла заступниця директора 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

у Житомирській області 

Наталія Радушинська. - Не 

лише побої та стусани 

свідчать про домашнє 

насильство. На жаль це 

явище може набувати різних 

форм. Окрім фізичного, 

домашнє насильство буває психологічним, економічним та сексуальним, - 

розповіла Наталія Радушинська. Толерантність до насильства в нашому 

суспільстві ускладнює можливість протидіяти цьому ганебному явищу. Доволі 

часто жертва не усвідомлює, що над нею коїться насильство. Психологи 

називають це явище «колесо насильства». Коли після прояву насильства 

відбувається примирення. Згодом періоди примирення стають коротшими, а 

прояви агресії частішими. Закордоном навіть сусіди у випадках домашнього 

насильства негайно повідомляють про це поліцію. У нас же навпаки сусіді 

намагаються не втручатись у «сімейні справи». 

Домашнє насильство, як і будь-який злочин передбачає покарання для 

кривдника. З січня 2019 передбачена і кримінальна відповідальність. 

Серед видів покарання для кривдників терміновий та обмежувальний припис. 



Терміновий заборонний припис виносить Нацполіція за заявою постраждалої 

особи або з ініціативи своїх працівників за оцінкою ризиків дій кривдника на 

термін до 10 діб. Терміновий заборонний припис зобов'язує кривдника негайно 

залишити житло постраждалої особи. Забороняє заходити та перебувати там, а 

також контактувати з постраждалою від насильства, - наголосила Наталія 

Радушинська. Термін обмежувального припису від 1 до 6 місяців (за потреби 

його можуть продовжити ще на 6 місяців). – Обмежувальний припис 

встановлюється судом за заявою потерпілої особи. Цей припис забороняє 

кривднику перебувати в місці спільного проживання, наближатися на 

визначену відстань до її місця перебування. Крім того, забороняє розшукувати 

й переслідувати постраждалу особу. Не дозволяє у будь-який спосіб 

спілкуватися з нею та її дитиною особисто або через третіх осіб. І тут вам 

потрібна буде допомога адвоката. Варто пам’ятати, що всі постраждалі від 

домашнього насильства мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, тобто її інтереси в суді буде представляти адвокат, послуги якого 

оплатить держава. Аби скористатись своїм право потрібно завітати до 

місцевого центру чи бюро правової допомоги, - зазначила Наталія 

Радушинська. 

Забезпечення дотримання у відділах та відділеннях поліції прав 

затриманих осіб. Питання особистої безпеки при контакті з уразливими 

категоріями людей, зокрема наркозалежними, ВІЛ-інфекованими тощо. Про це 

19 листопада говорили під час семінару-тренінгу «Дотримання прав уразливих 

груп населення та підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ/СНІД та ЗПТ 

працівників поліції». Участь у заході взяли працівники відділів та відділень 

поліції Житомирщини. 

Організували тренінг представники Управління забезпечення прав людини 

НПУ. Про порядок інформування центрів БВПД про випадки затримання, 

адміністративного арешту, застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою учасникам тренінгу розповів начальник відділу 



Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області Олег Врублевський. 

Справедливість є, але їй 

потрібні адвокати. Як працює 

система безоплатної правової 

допомоги? Хто може 

скористатись послугами 

безоплатного адвоката? Які 

нові сервіси запроваджені в 

системи БПД? Про це та 

багато іншого 21 листопада 

говорили зі студентами-

правниками Житомирського національного агроекологічного університету. 

Головна спікерка заходу - заступниця директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська. Про секрети професії адвоката розповів Тимур Кашапов. 

Студенти дізнались про роботу центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, можливість отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

- Створення системи безоплатної правової допомоги дійсно важливий 

крок. Це покращує доступ до правосуддя. Усі затримані, підозрювані, 

обвинувачені та засуджені мають право скористатись послугами адвоката за 

рахунок держави. А кількість виправдувальних вироків більше 30 лише у 

Житомирській області надихає нас працювати далі. Адже це не просто цифри, а 

людські долі, - наголосила Наталія Радушинська. 

Під час зустрічі студентам презентовано такий важливий проєкт системи 

БПД, як українська правова Вікіпедія – довідково-інформаційна платформа 

правових консультацій WikiLegalaid. Наталія Радушинська розповіла студентам 

, що вони можуть долучиться до роботи в системі безоплатної правової 



допомоги та пройти практику у місцевих центрах та бюро. Студенти брали 

жваву участь у розмові, ставили багато запитань. 

Окрім цього Наталія Радушинська зупинилась на темі домашнього 

насильства та захисті прав постраждалих від домашніх тиранів. Вона навела 

приклади судової практики. За кількістю судових рішень по захисту потерпілих 

від домашнього насильства Житомирська область на другому місці в Україні. 

Про якість надання БПД адвокатами системи та секрети професії студентам 

розповів Тимур Кашапов. 

Минулого року до 

поліції, по всій Україні, 

надійшло більше 100 тисяч 

заяв і повідомлень про 

домашнє насильство. Але 

ці цифри лише верхівка 

айсберга. Про те які є 

механізми захисту для тих, 

хто страждає від домашніх тиранів? Які є види домашнього насильства? Що 

таке терміновий заборонний припис? Яка є судова практика розгляду справ про 

домашнє насильство? Про це та інше на семінарі 26 листопада для фахівців із 

соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

розповіла заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська. 

Ярмарок вакансій 27 листопада для людей з інвалідністю «Повір в себе!» 

відбувся у Житомирі. Під час заходу фахівчині системи безоплатної правової 

Дар’я Гончарова, Наталія Ярошенко та Наталія Поліщук надавали правові 

консультації усім охочим. Про вакансії для людей з інвалідністю розповіла 

заступник директора-начальник відділу взаємодії з роботодавцями 

Житомирського міського центру зайнятості Людмила Шевчук. Які є соціальні 

гарантії при працевлаштуванні осіб з інвалідністю? Можливість пройти 



навчання за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів. Про це та інше присутнім 

розказала заступник директора Житомирського 

обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів Тетяна Денисенко. Чимало правових 

питань було у осіб з інвалідністю. Як отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу? Чи 

передбачена додаткова відпустка особам з 

інвалідністю? Що робити, коли роботодавець 

повністю не розрахувався з працівником при 

звільненні? Усі хто звертався отримали вичерпні 

юридичні консультації. 

Домашнє насильство – це 

не справа родини, а злочин. 

Навчитись помічати 

насильство та розрізняти його 

види? Як зупинити насильство 

та допомогти тим, хто 

потерпає від домашніх 

тиранів? Про це говорили під 

час практично-теоретичний семінар з питань запобігання домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі. Захід ініційований Управлінням 

Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та ГО 

«Союз переселенців «Мир на долоні»», відбувся 28 листопада. У семінарі взяли 

участь фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у Житомирській 

області Дар’я Гончарова та адвоката системи БПД Наталія Нагорна. 

Правова допомога для учасників АТО/ООС. Розповідаємо про систему та 

консультуємо. У суботу 30 листопада фахівчині системи безоплатної правової 

допомоги Олена Герасименко та Дар’я Гончарова завітали на загальні збори ГО 



«Атошник». Присутніх цікавили питання видачі земельних ділянок та 

безоплатного санаторно-курортного лікування. 

2 грудня правопросвітницьку 

лекцію «Ми маємо право жити без 

насильства» для студентів 

Будівельного коледжу ЖНАЕУ 

прочитала заступниця директора 

Регіонального центру безоплатної 

вторинної правової допомоги в 

Житомирській області Наталія 

Радушинська. Захід відбувся в 

обласній бібліотеці для юнацтва. Аби виробити нульову толерантність до 

насильства вчимо розрізняти види насильства. Насильство в сім’ї може бути 

фізичним, психологічним, економічним або сексуальним. Діти – свідки 

насильства мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Наприкінці 

зустрічі фахівці зауважили, якщо хтось потерпає від насильства у сім`ї, можна 

звернутися по допомогу до єдиного контакт-центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги цілодобово за телефоном 0 800 213 103. Захід 

відбувся у межах Міжнародної щорічної акції «16 днів проти насильства». 

Перший показ фільмів, у 

межах роботи «Правового 

кінозалу», відбувся 5 грудня у 

Житомирському національному 

агроекологічному університеті. 

Стрічки «Послухай» та «Дівчина 

проти гравітації», які цього року 

демонструвались під час 

мандрівного міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, надані НУО 

«Сучасний формат». Після перегляду стрічок на запитання студентів відповіли: 



заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД У Житомирській 

області Наталія Радушинська та директор Житомирського місцевого центру з 

надання БВПД Олександр Коваль. Стрічки вразили студентів та викликали 

жваве обговорення. 

10 грудня 

відзначається День прав 

людини. Саме в цей день 

Генеральна Асамблея 

ООН у 1948 році 

прийняла Загальну 

декларацію прав людини. 

Цьогоріч в Україні 

вперше ініційовано 

проведення 

Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги. Чимало цікавих та різноманітних заходів у цей 

день відбулось і на Житомирщині. 

«Кава з директором» - новий формат зустрічі, який провели у 

Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області. На відверту розмову з директором Регіонального центру 

Олександром Гербедою прийшли наші партнери. Під час зустрічі обговорили 

вже реалізовані проекти та поділились планами на наступний рік. 

Дискримінація та ксенофобія. Як їм протидіяти? У Житомирському РВ 

філії Центру пробації у Житомирській області відбувся кінопоказ «Docudays 

UA» до Міжнародного Дня захисту прав людини. Клієнти пробації переглянули 

фільм режисера Романа Бондарчука «Ромська мрія». До перегляду та 

обговорення 10 грудня долучились фахівці Регіонального та Житомирського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Врублевський та Наталія Поліщук. 



Житомир долучився до акції «Дій проти насильства». На пішохідній вулиці 

Михайлівській працювало 6 локацій. Фахівці системи безоплатної правової 

допомоги долучились до заходу. 

 «Не мовчи», «Не 

залишайся байдужим», 

«Зипини насильство», 

такі та інші написи 

лишали містяни на 

локації «Долоньки проти 

насильства». Відкрито 

обговорювати цю 

болючу тему жертвам 

насильства непросто. 

Однак поліцейські закликають вголос говорити про це та не терпіти знущань. А 

фахівці системи БПД нагадують, що усі хто страждає від домашнього 

насильства мають право на 

безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

Славетна 95-а окрема десантно-

штурмова бригада відзначала 12 

грудня 27-у річницю з дня створення. 

У цей день військовослужбовці 

влаштували «День відкритих дверей». 

На день народження завітала 

фахівчиня Регіонального центра з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській 

області Олена Герасименко. На захід 

вона прийшла разом з учнями 



Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М. Очерета. У святковий 

день Олена Герасименко провела інформування для військовослужбовців. 

17 грудня провели навчання 

для прийомних батьків, батьків-

вихователів у Житомирському 

обласному центрі СССДМ . 

Серед запрошених спікерів 

заступник директора 

Житомирського Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 

Радушинська. Вона розповіла про правові механізми захисту від домашнього та 

гендерного насильства, а також булінгу. 

Дистанційний консультативний пункт 

у Житомирському військовому шпиталі 

працював тричі протягом кварталу. 16 

жовтня, 13 листопада та 11 грудня 

спільні консультації надавали 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. 

У ІV 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 ІV-му кварталі 

2019 було розміщено 43 публікація в друкованих та інтернет ЗМІ та 9 

публікації на сайтах ОДВ, ОВВ, ОМС, здійснили 14 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. 05 листопада проведено навчальний 

тренінг на тему «Впровадження пілотного модулю у  цивільних та 

адміністративних справах «кабінет адвоката БПД». 

 [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 квартальної звітності. Аналіз виконання 

кошторисів»; 

«Планування та проведення середніх і масштабних право просвітницьких 

заходів»; 

«Застосування відновного правосуддя для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального провадження»; 

«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 ІV кварталу був проведений моніторинг Бердичівського, 

Коростенського місцевих центрів, Овруцького, Народицького, Пулинського, 

Черняхівського, Хорошівського , Коростишівського 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. 



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; 

 

 

 


