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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області 

річного плану діяльності на 2019 рік у І кварталі 

 

ЗМІСТ 

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

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

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги.  

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

реалізації своїх прав. 

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

ефективною. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 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 

вторинної 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 

більшість заходів були проведені онлайн. 

8 травня фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Житомирській області Дар’я Гончарова 

взяла участь у відкритій онлайн-дискусії «Роль громадських моніторів НПМ 

і їхнього місця у моделі Омбудсмена». 

30 червня відбулась презентація щорічної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захист прав 

і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік. До заходу долучилась і 

працівниця Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Дар’я Гончарова. Під час заходу 

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ 

з прав людини і Житомирській області Олена Коваленко навела приклади 

зафіксованих порушень прав люди, які були виявлені під час 

моніторингових візитів у місця несвободи. Нагадаємо, завдяки співпраці 

системи безоплатної вторинної 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. 

03 червня 

моніторинговою 

групою здійснено 

візит НПМ до 

Бердичівського 

геріатричного 

пансіонату 

Житомирської обласної ради з метою перевірки забезпечення 

протиепідемічних заходів щодо недопущення поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

а також дотримання прав та законних інтересів підопічних. 

Незважаючи на карантин продовжуємо розширювати коло партнерів. 15 

травня відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській 

області та 

Громадською 

організацією 

«Союз 

переселенців 

«Мир на долоні». 

Співпраця з громадськими організаціями, які опікуються проблемами 

внутрішньо переміщених осіб важлива, адже дозволяє посилити роботу в 

напрямку інформування таких осіб про можливість отримати безоплатну 

правову допомогу. 



Після підписання Меморандуму директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Житомирській області Олександр Гербеда та голова 

громадської організації «Союз переселенців «Мир на долоні» Ірина Гладка 

обговорили низку актуальних питань, зокрема, проведення спільних 

правопросвітницьких заходів. 

В умовах карантину у багатьох країнах фіксуються зростання випадків 

домашнього насильства. Заступниця директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

Наталія Радушинська 10 квітня підготувала відеолекторій «Система БПД на 

захисті від домашнього насильства». Вона розповіла, які існують механізми 

захисту від домашнього насильства в Україні, хто може винести терміновий 

заборонний припис та 

як в умовах 

карантину отримати 

онлайн консультацію 

щодо захисту своїх 

прав? 

30 квітня 

заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська провела 

відеолекторій «Протидія домашньому насильству». Захід відбувся в рамках 

загальної професійної програми підвищення  кваліфікації "Формування 

професійних компетентностей державних службовців" для державних 

службовців апарату структурних підрозділів Житомирської обласної 

державної адміністрації, районних державних адміністрацій, які займають 

посади державної служби категорії "Б" та "В". 



 До кого звертатись 

по допомогу, якщо вас 

цькують у навчальному 

закладі? В яких формах 

проявляється булінг? 

Як відрізнити булінг 

від конфлікту? На ці та 

інші питання відповіла заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія 

Радушинська 4 травня у відеолекторії на тему «Запобігання та протидія 

булінгу».  

29 травня заступниця директора Наталія Радушинська підготувала 

відеолекторій на тему «Тютюнопаління. Факти, реалії, відповідальність». Під 

час лекції вона розповіла де заборонено курити та яка відповідальність за це 

передбачена чинним законодавством. 

20 травня під час 

онлайн-лекції 

заступниця директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Житомирській області 

Наталія Радушинська 

розповіла про 

ефективні способи 

надання правової допомоги постраждалим від домашнього насильства та 

поділилась практичними порадами з свого досвіду. 

- Проблема домашнього насильства може вибухнути в суспільстві в 

будь-який час. Від неї не можна відмежовуватись стінами власної домівки, 

адже загальне негативне ставлення оточуючих до проявів агресії в родині, 

може вплинути на поширеність цього явища. Для ефективного надання 

правової допомоги важливо не тільки якісно проконсультувати особу в 



контексті юридичних наслідків, які тягнуть випадки домашнього насильства, 

але й налагодити комунікацію з клієнтом та враховувати психологічні 

особливості такої категорії осіб,” – наголосила пані Наталія Радушинська. 

Скорочення штату: що потрібно знати роботодавцю та працівнику? Хто 

має переваги 

залишитись на роботі 

під час скорочення? 

Коли роботодавець 

має попередити 

працівника про 

скорочення? На ці та 

інші питання 30 квітня відповіла заступниця директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській 

області Наталія Радушинська під час відеолекторію на тему «11 кроків 

правомірного скорочення чисельності або штату працівників». 

Продовжуємо розповідати про систему безоплатної правової допомоги. 

Черговий відеолекторій на цю тему 30 квітня провела заступниця директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Наталія Радушинська. Захід відбувся в рамках загальної професійної 

програми підвищення кваліфікації "Формування професійних 

компетентностей державних службовців" для державних службовців апарату 

структурних підрозділів ЖОДА, РДА, які 

займають посади державної служби 

категорії "Б" та "В". 

Про проблеми з якими стикаються 

внутрішньо переміщені особи 16 квітня 

говорили спільно з партнерами під час 

вебінару "ВПО+карантин=?". Захід був 

організований ГО «Мир на долоні». 



Наталія Радушинська заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області розповіла, 

як отримати безоплатну правову допомогу дистанційно і закликала 

внутрішньо переміщених осіб у разі порушення їх прав звертатись до 

фахівців системи безоплатної правової допомоги. З якими питаннями можуть 

звернутись внутрішньо переміщенні особи до Регіональних представників 

Уповноважених Верховної Ради України з прав людини розповіла Олена 

Коваленко. До обговорення долучились і представники Альянсу ГО ВПО 

України, ГО КРИМSOS, лідери ГО ВПО м. Київ та Луцьк. 

У Житомирі 24 червня відкрилась мандрівна виставка «На зламі» про 

зміни в житті цивільного населення внаслідок війни на Донбасі. До заходу 

долучились і фахівці системи безоплатної правової допомоги Житомирщини. 

- На жаль, багато 

внутрішньо 

переміщених осіб 

стикаються з 

порушенням їх прав. 

Важливо, що є 

громадські ініціативи, 

які фіксують свідчення очевидців про злочини проти цивільного населення. 

Сьогодні ми хочемо нагадати присутнім, що вони мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Скористатись послугами адвокатів та 

працівників системи просто. Достатньо завітати до одного з місцевих центрів 

чи бюро правової допомоги. Адресу найближчого центру ви зможете 

дізнатись за телефоном 0800213103, – розповіла фахівчиня Регіонального 

центру з надання БВПД у Житомирській області Дар’я Гончарова. 



30 червня заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД 

у Житомирській області Наталія Радушинська провела відеолекторій на тему 

«Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – 

особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І». Вона розповіла, яка 

тривалість такої відпустки та кому вона надається.  

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги неможливо 

уявити без роботи мобільних та дистанційних точок доступу до системи 

БПД. 

Вирішення сімейних спорів у правовий спосіб та протидія домашньому 

насильству. Про це 

говорили 03 червня під 

час правопросвітницької 

лекції з клієнтами пробації 

та їх батьками. У заході 

взяли участь директор 

Житомирського місцевого 

Центру БВПД Олександр 

Коваль та головний 

спеціаліст Регіонального 

Центру БВПД в Житомирській області Наталія Ярошенко. Вони детально 

розповіли, як отримати безоплатну правову допомогу дітям, постраждалим 

від домашнього насильства. Серед спікерів були працівники Центру 

ювенальної пробації Житомира, фахівець із соціальної роботи 

Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

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 ІІ -му кварталі 

2020 було розміщено 19 публікація в друкованих та інтернет ЗМІ та 9 

публікації на сайтах ОДВ, ОВВ, ОМС, здійснили 10 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 Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області та 

на офіційній сторінці в соцмережі facebook та instagram. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

11 червня у Житомирі відбувся другий етап конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Засідання конкурсної комісії пройшло на базі Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській 

області. 

Очолив конкурсну комісію 

директор Регіонального центру 

з надання БВПД у 

Житомирській області 

Олександр Гербеда. Нагадаємо, 

що перший етап конкурсу 

пройшов без персональної 

участі адвокатів. Конкурсна 

комісія розглянула документи адвокатів та оцінила за критеріями стажу 

адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до них 

дисциплінарних стягнень, а також результати проходження дистанційного 

курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги». 

Участь у другому етапі конкурсу взяли 29 кандидатів. На жаль, з 17 

березня через запровадження карантину, було призупинено конкурс з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. І лише 9 червня конкурс відновлено, – наголосив директор 



Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області Олександр Гербеда. 

На другому етапі конкурсу комісія провела індивідуальні співбесіди з 

адвокатами. Конкурсна комісія оцінювала адвокатів за критеріями мотивації 

до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної 

врівноваженості, вміння представити приклади надання правової допомоги. 

За результатами конкурсу 29 адвокатів Житомирщини були внесенні до до 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

[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. 5 травня 

заступниця директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Наталія 

Радушинська провела відеолекторій на тему 

«Право осіб з інвалідністю на безоплатний 

проїзд». Під час заходу вона розповіла про те 

хто має право на безоплатний проїзд та що 

робити, коли відмовляють у безоплатному 

перевезенні. 

[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 короно вірусу 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 право просвітницьких заходів 

у режимі онлайн. 

Прозорість та відкритість – важливі принципи у роботі системи 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04. по 30.06. 2020 року 

Регіональним центром з надання БВПД у Житомирській області було 

видано 490 дорученнь адвокатам для надання БВПД, зокрема:  

 4 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;  

 262 – для здійснення захисту за призначенням;  

 42 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 28 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 49 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 7 – 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 ІI кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 10 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях; 

 проведено 222 перевірки достовірності наданої адвокатами 

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД; 

 

 

 


