
Додаток 8 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Житомирським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності 

на 2020 рік у ІІ кварталі 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

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

Інформаційно-роз’яснювальні кампанії, правопросвітницькі та комунікативні 

заходи різного формату є невід’ємною частиною системи безоплатної правової 

допомоги. Правопросвітництво є одним з ключових механізмів доступу до якісної 

правової інформації, як громадян так і  фахівців органів місцевого самоврядування, 

громадські організації тощо. Підвищення правової культури і обізнаності населення 

сприяє збільшенню кількості випадків вирішення проблеми в досудовому порядку. 

Дана робота безумовно впливає на інші показники діяльності місцевих центрів та 

підвищує рівень упізнаваності системи безоплатної правової допомоги серед 

населення. 

Відповідно до вищевказаного, місцеві центри та бюро правової допомоги 

розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян та порядку отримання безоплатної правової допомоги. Постійно 

проводяться тематичні семінари, лекції, інтерактивні уроки з метою підвищення 

правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності. 

Фахівці Житомирського місцевого центру та бюро правової допомоги також 

активно долучаються до різноманітних заходів організованих спільно з партнерами 

та стейкхолдерами системи безоплатної правової допомоги. 

Правопросвітницькі заходи, які проводять фахівці Житомирського місцевого 

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

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19 більшість 

правопросвітницьких заходів були проведені у режимі онлайн. 

15 квітня директор Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр Коваль провів круглий стіл з учасниками 

юридичної клініки «Правосвіт» Житомирського Державного Університету ім. 

Івана Франка. З молодими юристами та викладачами поспілкувались на тему 

«Особливостей надання безоплатної правової допомоги в умовах карантину». 



Кожен мав змогу отримати відповіді на свої питання відносно змін, які відбулися 

в системі правової допомоги в умовах карантину.  

24 квітня аналогічний онлайн семінар було проведено і для студентів  

Житомирського торгівельно-економічного коледжу. 

Онлайн правопросвітництво у системі безоплатної правової допомоги лише 

починає розвиватись. На час карантину дистанційне навчання це можливість 

отримати нові знання у безпечних умовах. 

Зокрема протягом травня — червня фахівцями Житомирського місцевого 

центру було здійснено запис та публікацію тематичних відеолекторіїв, що 

стосувалися наступних правових питань: 

 Відеолекторій “Грошова компенсація за невикористані дні додаткової 

відпустки учасникам бойових дій” (дата публікації 07 травня); 

 Відеолекторій “Порядок стягнення аліментів на утримання 

неповнолітньої дитини” (дата публікації 18 травня); 

 Відеолекторій “Відповідальність за порушення законодавства в сфері 

інтелектуальної власності” (дата публікації 25 травня); 

 Відеолекторій “Домашнє насильство. Де шукати допомогу?” (дата 

публікації 01червня); 



 Відеолекторій “Захист прав споживачів при купівлі товару в інтернеті” 

(дата публікації 05 червня); 

 Відеолекторій “Відповідальність за втягнення дітей у жебракування” 

(дата публікації 15 червня); 

 Відеолекторій “Пункти тимчасового розміщення біженців” (дата 

публікації 18 червня); 

 Відеолекторій “Хто може оформити права на земельну ділянку під 

багатоквартирним будинком” (дата публікації 23 червня); 

 Відеолекторій “Право на безоплатну правову допомогу” (дата публікації 

30 червня). 

 

Завдяки пом'якшенню карантинних заходів почали працювати деякі 

дистанційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема в 

структурних підрозділах Державної установи “Центр пробації”. З дотриманням 

усіх заходів індивідуального захисту проводилися особисті прийоми та 



правопросвітницькі заходи для осіб, які перебувають на обліку в секторі 

ювенальної пробації м. Житомира 03 червня та Черняхівському районному 

секторі 09 червня. 

 

 

Формування високого рівня правової свідомості є необхідною умовою 

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

почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків перед державою. 

З метою посилення правової спроможності територіальних громад у травні 

було розроблено методичні рекомендації для Оліївської ОТГ та Тетерівської ОТГ 

на тему “Надання первинної правової допомоги в умовах карантину”. 

Крім цього, протягом звітного періоду Житомирським місцевим центром 

було розміщено, 6 сюжетів на телебаченні та 29 публікацій на сайтах (в тому 

числі громадські приймальні) ОДВ, ОМС, ГО та інших інформаційних партнерів. 

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

Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги щодо 

захисту прав дітей, малозабезпечених сімей, осіб, які стали жертвами домашнього 



насильства та способів їх захисту. Фахівці системи безоплатної правової 

допомоги організували консультування в умовах карантину. Клієнти можуть 

звернутися до спеціаліста за консультацією як через чати Facebook Messenger, 

Telegram, Viber, так і через відео- або аудіодзвінок. 

Для залучення юристів та параюристів до системи БПД на перспективу 24 

червня директор Житомирського місцевого центру  Олександр Коваль провів 

зустріч зі студентами Поліського національного університету, які здобули освітрій 

рівень “бакалавр” з напрямку підготовки “Право”. 

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

реалізації своїх прав. 

Під час реформи децентралізації важливим напрямком роботи є підвищення 

правової обізнаності мешканців новостворених громад. Фахівці Житомирського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно 

відслідковують зміни в чинному законодавстві. При проведення інформаційно-

просвітницьких заходів для різних категорій населення висвітлюються найбільш 

актуальні зміни у сфері земельного законодавства, соціального захисту, освіти, 

охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, безробіття, тощо. 

17 червня був проведений семінар на тему «Договір довічного утримання 

(догляду)» у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Черняхівського району для працівників центру до Дня захисту 

людей похилого віку. Під час семінару було розкрито поняття договору довічного 

утримання (догляду), зазначено про форму договору, сторони, особливості 



укладення договору щодо майна, що є у спільній сумісній власності, обов’язки 

набувача, порядок заміни набувача, заміни майна, забезпечення виконання 

договору, припинення договору, тощо.  

05 червня директор Житомирського місцевого центру з надання БВПД 

Олександр Коваль провів відеолекторій на тему “Права багатодітної сім`ї” для 

органів ОМС та партнерів Центру. 

 

Також, 18 червня начальник Черняхівського бюро правової допомоги 

Дарина Павлова в режимі відеоконференції взяла участь у засіданні робочої групи 

з громадської безпеки та соціальної згуртованості Високівської ОТГ. Під час 

зустрічі обговорили можливість отримання мешканцями громади правової 

допомоги дистанційно, а також розробку та прийняття програми отримання 

правової допомоги. 

Громадяни, які не мають можливості самі звернутись до центрів чи бюро 

правової допомоги, у зв’язку з хворобою чи неможливістю пересуватись 

самостійно, фахівці БПД надають адресну правову допомогу. 

16 червня адресну правову допомогу надали фахівці Житомирського 

місцевого центру з надання БВПД. Вони проконсультували жінку стосовно 

процедури скасування договору довічного утримання. 

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

та ефективною.  



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 у роботі.  

Для вчасного повідомлення громадян про впровадження дистанційної 

роботи та призупинення особистого прийому в місцевому центрі та бюро 

правової допомоги розміщені оголошення, а також встановлено скриньку для 

клієнтів. Фахівці активно послуговуються такими каналами комунікації як Viber, 

Zoom, Slack, Telegram, Skype тощо, за допомогою яких надають правові 

консультації та проводять правопросвітницькі заходи онлайн  

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. 

Проводиться постійна робота з наповнення актуальною інформацією 

порталу системи безоплатної правової допомоги та сторінки Житомирського 

місцевого центру у Facebook.  

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Житомирським місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 904 звернень клієнтів, 677 

особам було надано правову консультацію, 227 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД. Звернення за належністю не надсилались. 

 

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 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

477 290 187 

2 Відділ «Брусилівське 

бюро правової допомоги» 
150 144 6 

3 Відділ «Коростишівське 

бюро правової допомоги» 
51 45 6 

4 Відділ «Радомишльське 

бюро правової допомоги» 
90 86 4 

5 Відділ «Черняхівське 

бюро правової допомоги» 
136 112 24 

6 Разом по МЦ 904 677 227 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

221 рішення про надання БВПД та надано 108 доручень адвокатам та 85 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 32-ох письмовому зверненню було надано 

відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного права 169 (19%), інше цивільне 169 (19%), адміністративне право  91 



(10%), житлове 89 (10%), інше 82 (9%), спадкове 72 (8%), земельне 66 (7%), 

пенсійне 61 (6%), трудове 32 (3%), соціальне забезпечення 23 (3%), кримінальне 

право 21 (2%), виконання судових рішень 17 (2%), податкове 4 (0.5%), неправове 

1 (0.5%). 

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) - 89 (44%), інвалідів - 44 (21%), 

ветеранів війни - 36 (18%), засуджені особи - 12 (6%), діти без окремих категорій 

– 10 (5%), особи, які постраждали від домашнього насильства - 9 (4%) 

внутрішньо переміщені осіби - 5 (2%).  

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

осіб.  

 
 



Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період: 

 не здійснювалося виїздів мобільних пунктів та працювали дистанційних 

пунктів у двох випадках; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 3 

особи; 

 методична допомога органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю не надавалася; 

 опрацьовано 159 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 16 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД,  15 

публікацій на сайтах партнерів та 6 виступів в прямому ефірі на телебаченні; 

 надано 33 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційни

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі 

0/0 2/3 0 14 33 35 

2 Житомирськи

й МЦ 

0/0 1/1 0 10 1 7 

3 
Відділ 

«Брусилівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 1 5 12 

4 
Відділ 

«Коростишівськ

е бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 0 2 0 



5 
Відділ 

«Радомишльськ

е бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 1 6 2 

6 
Відділ 

«Черняхівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 1/2 0 2 19 14 

 


