
 

Додаток 8 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Житомирським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у І кварталі 

 

ЗМІСТ 

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

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової 

допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. Посилення незалежності системи 

надання БПД. 

[1.4.] Розбудова і впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

Ефективне функціонування системи безоплатної правової допомоги передбачає 

проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії та правопросвітницьких заходів 

різного формату. Ця кампанія має бути орієнтована як на тих, хто має право на 

отримання безоплатної правової допомоги, так і на фахівців органів місцевого 

самоврядування, громадські організації тощо. 

Серед ключових завдань інформаційно-роз’яснювальної кампанії варто 

виділити наступні: 

 підвищення рівня поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову 

допомогу, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під 

варту осіб, органів місцевого самоврядування та НУО щодо відповідних прав та 

обов’язків; 

 інформування зазначених суб’єктів про загальні засади формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги; 

 проведення тренінгів для представників громадських формувань, що 

працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу тощо.  

Відповідно до вищевказаного, місцеві центри розповсюджують інформацію у 

сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної 

правової допомоги; проводять тематичні семінари, лекції, з метою підвищення 

правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності. 

Фахівці Житомирського місцевого центру та бюро правової допомоги також 

активно долучаються та беруть участь у різноманітних заходах. 

Правопросвітницькі заходи, які проводять фахівці Житомирського місцевого 

центру та бюро правової допомоги орієнтовані на різні цільові категорії громадян. 

Першочергово правопросвітницькі заходи проводяться для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати 

або стали жертвами насильства в сім’ї, дітей з інвалідністю.  



 
 

Формування високого рівня правової свідомості є необхідною умовою 

ефективної реалізації прав, свобод і обов’язків громадянина для виховання у нього 

почуття відповідальності за 

виконання своїх обов’язків перед 

державою. 

16 січня, 5 лютого, 7 лютого, 

19 лютого та 12 березня відбулись 

правопросвітницькі заходи для 

учнів загальноосвітніх шкіл м. 

Житомир. Основна тема - протидія 

булінгу. Фахівці місцевого центру 

та бюро проводили заходи не лише 

для учнів, а й для педагогічних колективів. 

24 січня в приміщенні 

Житомирського місцевого центру 

відбувся «День відкритих 

дверей» для студентів 

Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

з метою ознайомлення з роботою 

та порядком отримання безоплатної правової допомоги. 

Працівники бюро правової допомоги в межах районів також проводять 

правопросвітницькі заходи різного характеру (інтерактивні уроки, семінари та 

лекції). 

14 лютого у Морозівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Брусилівської селищної ради 

керівник Брусилівського бюро правової допомоги провів правопросвітницький урок. 

Головний спеціаліст Коростишівського бюро правової допомоги Олександра 

Гарманчук 26 лютого провела інтерактивний захід у Коростишівському 

професійному аграрному ліцеї. 



 
 

6 лютого проведено 

інтерактивне заняття на тему 

«Твої права - твій захист» для 

учнів 9-го класу Черняхівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

13 березня головний 

спеціаліст Радомишльського 

бюро правової допомоги 

Оксаною Дзюбенко провела 

лекцію для учнів Радомишльського ЗОШ №1. 

З метою підвищення обізнаності населення про механізми реалізації та захисту 

прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище, фахівці 

місцевого центру та бюро правової допомоги долучились до реалізації 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!». Завданнями даної кампанії є 

інформування батьків щодо: 

- розміру, підстав та порядку нарахування аліментів; 

- нових правил виїзду з дитиною за кордон; 

- порядку отримання податкової знижки на навчання, інших стимулів та 

гарантій; 

- порядку отримання послуги «Муніципальна няня». 

Особлива увага приділяється 

проведенню інформаційно-

просвітницьких заходів для людей 

з інвалідністю. Такі заходи 

передбачають забезпечення 

максимальної зручності (виїзні 

прийоми, надання адресної 

правової допомоги та ін.) 

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. 

З огляду на несприятливу ситуацію в країні, правопросвітницькі заходи активно 

проводяться для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону «Про 

статус ветеранів війни…» (в тому числі учасників АТО), для внутрішньо 

переміщених осіб та осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового 

захисту». 

9 січня, 13 лютого та 13 березня у 

Житомирському військовому шпиталі 

працював дистанційний консультативний 

пункт. Консультування проводять фахівці 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Житомирській області та Житомирського місцевого центру. Під час роботи 

мобільного пункту фахівцями були надані консультації всім охочим. Окрім цього, 

фахівці центрів безоплатної правової допомоги розповсюдили інформаційні 

матеріали серед військовослужбовців, які перебувають у шпиталі. 

Фахівці Житомирського місцевого центру спільно з Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області 

проводять інформаційно-просвітницькі заходи у місцях несвободи, які спрямовані на 

запобігання злочинності. У Житомирі знаходяться дві установи – Виправна колонія 

№4 та Установа виконання покарань №8. У І кварталі відповідні заходи відбулись 31 

січня та 12 березня.  



 
 

Фахівці бюро правової допомоги проводять інформаційно-просвітницькі заходи 

у районних секторах та відділах філії Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

5 лютого працівники 

Коростишівської бюро 

правової допомоги провели 

виїзний прийом громадян та 

робочу зустріч у 

Черняхівському районному 

секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Житомирській області.  

Під час виїзного прийому 

громадяни зверталися з таких питань, як порядок погашення заборгованості по 

сплаті аліментів, підстави звільнення з ініціативи роботодавця, підстави 

відстрочення від призову до військової служби, строки накладення 

адміністративного стягнення тощо. 

Досить ефективно налагоджена співпраця з районними центрами зайнятості. 

Фахівці бюро правової допомоги мають змогу не тільки проводити семінари для 

працівників центрів зайнятості та осіб, які стоять на обліку, а і надавати всім 

охочим юридичні консультації. Постійно працюють дистанційні пункти доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

У Житомирі дистанційний пункт у 

міському центрі зайнятості працює 

кожного останнього вівторка місяця. В І 

кварталі 2019 року консультування 

громадян відбувалось 29 січня, 26 лютого 

та 26 березня.  

На виконання Меморандуму про 

співпрацю між Координаційним центром з 

надання правової допомоги, Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої 



 
 

служби України, Державної установою «Центр пробації», яким передбачено 

надання безоплатної правової допомоги засудженим, зокрема шляхом забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщеннях уповноважених органів з питань пробації та їх залучення до роботи в 

установах виконання покарань для реалізації пенітенціарної пробації, працюють 

пункти консультування, точку доступу до безоплатної правової допомоги для 

засуджених. 

Робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

відбуватиметься згідно розробленого графіку на базі Житомирської виправної 

колонії (№4). Співробітники Центрів з надання БВПД та соціальні працівники 

регулярно зустрічатимуться із засудженими колонії для надання їм безкоштовних 

правових консультацій та допомоги з вирішення питань їх побутового влаштування 

після звільнення, вирішення певних освітніх, психологічних, медичних та інших 

питань. 

Фахівцями Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги налагоджена співпраця з районними відділами Центру пробації 

у Житомирській області. 

Згідно затвердженого графіку, тричі на квартал фахівці Житомирського 

місцевого центру забезпечуватимуть роботу дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги: 

- 1-й вівторок 1-го місяця кварталу - Корольовський районний відділ ДУ 

«Центр пробації» у Житомирській області; 

 - 1-й четвер 1-го місяця кварталу - Богунський районний відділ ДУ «Центр 

пробації» у Житомирській області; 

 - 4-та середа 3-го місяця кварталу - сектор ювенальної пробації м. Житомира 

Корольовського районного відділу ДУ «Центр пробації» у Житомирській області. 

З метою всебічного поширення інформації щодо функціонування системи 

безоплатної правової допомоги здійснюється налагодження контактів із ЗМІ, 

зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 



 
 

 Так, протягом звітного періоду 

Житомирським місцевим центром було 

розміщено 2 публікації в друкованих 

засобах масової інформації, 17 публікацій 

в інтернет-виданнях, 2 сюжети на 

телебаченні та 41 публікація на сайтах (в 

тому числі громадські приймальні) ОДВ, 

ОМС, ГО та інших інформаційних 

партнерів. 

Важливим та ключовим етапом 

проведення інформаційної кампанії 

серед населення є розміщення на 

офіційних сайтах органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських 

організацій публікацій про систему 

безоплатної правової допомоги. 

З метою забезпечення доступу 

громадян до безоплатної правової 

допомоги, розширення можливостей для отримання первинної та вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах, пріоритетним напрямом роботи 

Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги є утворення та розвиток мережі мобільних та 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-

незахищених категорій населення, а саме малозабезпечених осіб, людей з 

інвалідністю, людей похилого віку, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з обмеженими можливостями, ветеранів війни, учасників АТО та 

їх сімей, внутрішньо переміщених осіб. 

З огляду на це, фахівці місцевого центру та бюро правової допомоги протягом I 

кварталу брали участь у роботі 26-ти виїзних мобільних пунктів консультування та 



 
 

консультували у 38-ми дистанційних пунктах у м. Житомирі, віддалених селищах 

та селах. 

 Представники центрів безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 

правової допомоги проводили виїзди (відповідно до затвердженого графіку). 

Мобільні пункти консультування працювали у таких населених пунктах як с. 

Головино Черняхівського району 

(24.01.2019), с. Козіївка 

Коростишівського району (25.01.2019), 

с. Осівці Брусилівського району 

(31.01.2019), с. Ставки 

Радомишльського району (05.02.2019), 

с. Глибочиця Житомирського району 

(12.02.2019), с. Очеретянка 

Черняхівського району (19.02.2019),  с. 

Карабачин Брусилівського району 

(21.02.2019), с. Кам’янка 

Житомирського району (27.02.2019), с. 

Дивин Брусилівського району 

(04.03.2019), с. Висока Піч 

Житомирського району (05.03.2019), с. Високе Черняхівського району (12.03.2019), 

с. Минійки Коростишівського району (12.03.2019), с. Лутівка Радомишльського 

району (12.03.2019), с. Стрижівка Коростишівського району (20.03.2019),  с. Дениші 

Житомирського району (21.03.2019). 

Варто зауважити, що працівники Житомирського місцевого центру з надання 

БВПД та бюро правової допомоги забезпечують роботу дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги. Такі пункти відкриті у районних центрах 

зайнятості та у Житомирському міському центрі зайнятості. У Брусилівському, 

Коростишівському, Радомишльському районних центрах зайнятості консультативні 

пункти працюють щомісяця за попереднім повідомленням, а у Черняхівському 

районному центрі зайнятості – двічі на місяць згідно попередніх оголошень. 



 
 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу системи надання безоплатної правової 

допомоги, правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З огляду на важливість залучення до системи БПД юристів на перспективу, 

працівниками центру та бюро періодично проводяться зустрічі з студентами 

юридичних факультетів, а також проводяться «Дні відкритих дверей». Окрім цього, 

студентів запрошують проходити практику в центрі та бюро. 

24 січня «Дні відкритих дверей» 

відбулись у Житомирському 

місцевому центрі, 15 січня, 15 лютого 

у Брусилівському бюро правової 

допомоги, 30 січня – у 

Радомишльському бюро правової 

допомоги, 26 березня – у 

Черняхівському бюро правової 

допомоги. 

Ключовими партнерами місцевих центрів є адвокати, які надають безоплатну 

правову допомогу. На виконання плану роботи Житомирського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом І кварталу 2019 року 

фахівцями відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами спільно з Регіональним центром проводились робочі зустрічі з 

адвокатами. Завдяки таким робочим зустрічам та семінарам адвокати завжди 

оперативно дізнаються новини, які стосуються організації роботи у системі 

безоплатної правової допомоги, а також мають змогу обмінятись досвідом зі своїми 

колегами та обговорити всі актуальні питання. 

 [1.3.] Децентралізація системи БПД. Посилення незалежності системи 

надання БПД. 

 



 
 

Задля ефективного вирішення актуальних питань, обговорення та 

оперативного планування протягом кварталу проводились оперативні наради 

керівництва РЦ з директорами МЦ у тому числі, шляхом IP-конференцій. 

20 березня моніторингова група у складі представників Житомирського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили 

виїзний моніторинг роботи Черняхівського бюро правової допомоги. 

Під час моніторингу було проведено спостереження стосовно відповідності 

якості, повноти та своєчасності надання працівниками бюро правової допомоги, 

зокрема якісне консультування, своєчасність підготовки процесуальних документів. 

[1.4.] Розбудова і впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Для забезпечення результативного показника діяльності Житомирського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно 

ведеться робота над розвитком інституційної спроможності центру виконувати 

покладені на нього функції, зокрема через впровадження та використання сучасних  

технологій та запровадженню нових підходів, зокрема через впровадження ІР-

телефонії, впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних). 

Протягом І кварталу 2019 відбувався збір, аналіз та узагальнення інформації, 

заходи з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової 

допомоги та адвокатів на офіційних сторінках Facebook. 

 



 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01 січня по 30 березня 2019 року Житомирським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1455 звернення клієнтів, 1006 

особам було надано правову консультацію, 449 із них  написали письмову заяву про 

надання БВПД і 5-ть звернень направлено за належністю. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
437 84 353 

2 Відділ «Брусилівське бюро 

правової допомоги» 
281 270 11 

3 Відділ «Коростишівське 

бюро правової допомоги» 
224 205 19 

4 Відділ «Радомишльське 

бюро правової допомоги» 
210 182 28 

5 Відділ «Черняхівське бюро 

правової допомоги» 
303 265 38 

6. Разом по МЦ 1455 1006 449 

      

    У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 419 

рішень про надання БВПД та надано 374 доручень  адвокатам та 88 штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По  12-ти письмовим зверненням було надано відмову у наданні 

БВПД. 

     В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

права 295 (22%), цивільного права 217 (16%), з інших питань 196 (13%), спадкового  

права 164 (12%), земельного права 164 (12%), житлового права 148 (10%), 



 
 

адміністративного права 85 (5%), трудового права 60 (4%), пенсійного 55 (3%), 

кримінального 54 (3%),  податкового права 17 (%). 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів місцевих центрів з надання БВПД за 

статтю 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання БВПД за віком 

 

          За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було 

зареєстровано від   малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї 

нижчий суми прожиткового мінімуму) 193 (55%), інвалідів - 84 (23%), ветеранів 

війни - 46 (13%),  внутрішньо-переміщених осіб 19 (5%), засуджені особи 7 (2 %), 

які постраждали від домашнього насильства 3 (1%), отримання статусу УБД – 2 (1 

%). 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією осіб. 

 

          



 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 193 (76%) інвалідам 79 

(24%).  

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було: 

 здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та 38 дистанційних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 222 особи: 95 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів, а 127 осіб – до дистанційних пунктів; 

 методична допомога органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги не надавалась; 

 опрацьовано 371 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 132 правопросвітницьких заходів; 



 
 

 розміщено у ЗМІ 20 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД та 42 

публікації на сайтах партнерів; 

 надано 73 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

№ з/п 
Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
26/95 

 

38/127 

 

0 132 73 62 

2 Житомирський МЦ 6/31  11/47  0 43 5 5 

3 Відділ 

«Брусилівське бюро 

правової допомоги» 

6/11  10/16  0 29 17 25 

4 Відділ 

«Коростишівське 

бюро правової 

допомоги» 

5/21  5/33  0 28 14 11 

5 Відділ 

«Радомишльське 

бюро правової 

допомоги» 

3/7  3/13  0 16 11 5 

6 Відділ 

«Черняхівське бюро 

правової допомоги» 

6/25  9/18  0 16 26 16 

 
 


