
Додаток 8 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Житомирським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності 

на 2020 рік у ІІІ 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. 

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. За можливості 

фахівці проводили подібні заходи і офлайн. 

Правопросвітницькі заходи, які проводять фахівці Житомирського 

місцевого центру та бюро правової допомоги орієнтовані на різні цільові категорії 



громадян. Співпраця з представниками Національної поліції та органів пробації є 

важливим напрямком у нашій роботі. 

20 серпня фахівчині Черняхівського бюро правової допомоги розповіли 

підобліковим Черняхівського районного сектору філії «Центр пробації» про 

мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога». 

28 серпня фахівчиня Радомишльського бюро правової допомоги провела 

семінар на тему «Відновне правосуддя» для представників органів поліції 

Радомишльского району. 

Підтримується постійна взаємодія з громадськими організаціями, 

комунальними установами, юридичними клініками, органами місцевого 

самоврядування, державної влади з метою розвитку партнерських мереж. 

Основним завданням взаємодії з партнерами є консолідація зусиль сторін, 

спрямованих на сприяння наданню правової допомоги та юридичних соціальних 

послуг в інтересах осіб, які потребують безоплатної правової допомоги. 

14 липня директор Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр Коваль провів семінар для студентів 

юридичної клініки «Правоосвіт» Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 

Начальниця Черняхівського бюро 

правової допомоги Дарина Павлова 17 

вересня взяла участь у засіданні робочої 

групи з громадської безпеки та соціальної 

згуртованості Високівської ОТГ. Під час 

зустрічі обговорили механізм надання 

безоплатної вторинної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення. 

23 вересня начальник відділу “Брусилівське бюро правової допомоги” Юрій 

Ободзінський прийняв участь у засіданні Брусилівської районної координаційної 

ради з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, протидії 



торгівлі людьми та домашньому насильству. Він розповів присутнім про те, як 

діяти у випадку, якщо особа є постраждалою від домашнього насильства 

 

Вуличне інформування 28 липня 

провели фахівчині Житомирського 

місцевого центру з надання БВПД 

Котвицька Ірина та Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Житомирській області Дар’я 

Гончарова спільно з представниками 

поліції охорони розповіли громадянам, як отримати правову допомогу.  Кому вона 

надається? Які права на захист є у підозрюваних у вчиненні злочину? 

До дня Незалежності України, 21 

серпня фахівчині Черняхівського бюро 

правової допомоги Дарина Павлова та 

Руслана Краснобока спільно з працівниками 

районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Житомирській області 

провели вуличне інформування. Вони 

розповіли перехожим про те, як діяти коли 

порушують їхні права та як отримати 

безоплатні юридичні консультації. 

Онлайн правопросвітництво у системі безоплатної правової допомоги лише 

починає розвиватись. На час карантину правові відеолекторії - це можливість 

отримати нові знання у безпечних умовах. Зокрема протягом липня — вересня 

фахівцями Житомирського місцевого центру та бюро записали тематичні 

відеолекторії, що стосувалися наступних правових питань: 



 Відеолекторій  “Порядок та 

підстави встановлення факту 

родинних відносин” (дата 

публікації 09 липня); 

 Відеолекторій “Пільги та 

компенсації за шкідливі умови 

праці”  (дата публікації 20 

липня); 

 Відеолекторій “Встановлення 

факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу” (дата 

публікації 31 липня); 

 Відеолекторій “Пільги для ВПО Особливості вступу до вищих 

навчальних закладів” (дата публікації 18 серпня); 

 Відеолекторій “Шлюбний договір” (дата публікації 25 серпня); 

 Відеолекторій“Визнання шлюбу недійсним” (дата публікації 28 

серпня) 

 Відеолекторій “Правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які 

видавалися в роки 

незалежності України” (дата публікації 11 вересня) 

 Відеолекторій “Порядок та випадки 

встановлення фактів належності особі 

правовстановлюючого документу” 

(дата публікації 11 вересня 

2020) 

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 Центрі пробації у Житомирській області. Зокрема в 



Корольовському РВ філії Центру пробації у Житомирській області 18 серпня 

директор Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Коваль та фахівчиня Регіонального центру з надання 

БВПД у Житомирській області Дар’я Гончарова розповіли про те, як змінити 

виборчу адресу. 

Продовжуючи правопросвітницьку діяльність, 28 липня фахівчиня 

Житомирського МЦ з надання БВПД Котвицька Ірина спільно з фахівчинею 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Житомирській області Дар’єю Гончаровою 

провели захід для осіб, які перебувають на 

обліку в Житомирському районному відділі 

філії «Центр пробації» у Житомирській 

області. Лекція була присвячена питанню 

протидії домашнього насильства. 

Працівники Житомирського місцевого центру постійно беруть участь у 

заходах, що проводяться структурними підрозділами держадміністрацій, 

підвідомчими установами органів влади, органів місцевого самоврядування та 

територіальними громадами з метою координації зусиль. 

3 вересня начальник відділу 

“Брусилівське бюро правової допомоги” 

Юрій Ободзінський провів робочу 

зустріч з представниками відділу освіти та 

спорту Брусилівської селищної ради 

Брусилівського району Житомирської 

області. Під час зустрічі представники 

обговорили  план правопросвітницьких 

заходів у навчальних закладах 

Брусилівської селищної ради на 2020- 2021 

навчальний рік. 



Для поширення інформації щодо функціонування системи безоплатної 

правової допомоги та формування відповідного іміджу, здійснюється 

налагодження контактів із ЗМІ. Зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи 

на радіо і телебаченні, та розміщення інформаційних матеріалів в мережі 

Інтернет. Протягом звітного періоду Житомирським місцевим центром було 

розміщено, 3 сюжети на радіо та телебаченні та 28 публікацій на інформаційних 

сайтах та офіційних сторінках ОДВ, ОМС, ГО. 

Для 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, 

осіб з інвалідністю, людей похилого віку, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ветеранів війни, учасників АТО та 

їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, осіб, що постраждали від домашнього 

насильства. 

Начальниця Черняхівського бюро 

правової допомоги Житомирського МЦ з 

надання БВПД Павлова Дарина 11 

серпня провела онлайн-консультування 

громадян у Черняхівському районному 

секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській області щодо 

питань житлового та цивільного 

законодавства. 

22 вересня консультації засудженим, які відбувають покарання у ДУ 

«Установа виконання покарань №8», надавали директор Житомирського МЦ з 



надання БВПД Олександр Коваль спільно з начальником відділу Регіонального 

центру з надання БВПД у Житомирські області Олег Врублевський. 

[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, директор 

Житомирського місцевого центру з 

надання БВПД Олександр Коваль, 

17 серпня провів онлайн-зустріч зі 

студентами юридичної клініки Поліського національного університету.  

Для залучення юристів та параюристів до системи БПД на перспективу, 

директор Житомирського місцевого центру з надання БВПД Олександр Коваль, 

17 серпня провів онлайн-зустріч зі студентами юридичної клініки Поліського 

національного університету.  

[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.  



31 серпня директор Житомирського місцевого 

центру з надання БВПД Олександр Коваль, провів 

онлайн-лекцію для представників Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Зокрема темою 

для обговорення стало питання реалізації права на БВПД викривачів корупції та 

які для цього необхідні надати документи. 

Фахічині Черняхівського бюро 

правової допомоги Дарина Павлова 

та Руслана Краснобока 26 серпня 

провели семінар на тему 

«Правовстановлюючі документи на 

земельні ділянки, які видавалися в роки 

Незалежності України» у 

Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Черняхівського району для соціальних 

працівників. Під час семінару вони розповіли 

про порядок оформлення права власності на 

землю, процедуру присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці, підстави для 

виготовлення технічної документації на 

земельні ділянки, на які видано державні акти 

про право власності, проведення реєстрації 

права власності на земельні ділянки, на які видано державні акти "старого" 

зразку, перевірка наявності інформації про земельні ділянки на публічній 

кадастровій карті тощо. Проведено презентацію мобільного додатку "Безоплатна 

правова допомога". 

від домашнього насильства. 



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

та ефективною. 

З першого вересня 2016 року в 

Україні почали працювати бюро правової 

допомоги. На Житомирщині свої двері 

відкрили 19 бюро. 

 Директор Житомирського місцевого 

центру із надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Коваль та 

начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру із 

надання БВПД у Житомирській області Дар’я Гончарова 2 вересня провели 

публічну презентацію результатів діяльності. 

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. 

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. 

У зв’язку з продовженням карантину фахівці активно послуговуються 

такими каналами комунікації як Viber, Zoom, Slack, Telegram, Skype тощо, за 

допомогою яких надають правові консультації та проводять правопросвітницькі 

заходи онлайн. 

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 липня по 30 вересня 2020 року Житомирським місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 1378 звернень клієнтів, 918 

особам було надано правову консультацію, 460 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 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги 

531 199 332 

2 Відділ «Брусилівське бюро 

правової допомоги» 
279 260 19 

3 Відділ «Коростишівське 

бюро правової допомоги» 
101 87 14 

4 Відділ «Радомишльське 

бюро правової допомоги» 
211 179 32 

5 Відділ «Черняхівське бюро 

правової допомоги» 
256 193 63 

6 Разом по МЦ 1378 918 460 

 



У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

411 рішення про надання БВПД та надано 254 доручень адвокатам та 167 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 28-ми письмових зверненнях було надано 

відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного права 453 (33%), інше цивільне 164 (12%), адміністративне право  42 

(3%), житлове 40 (3%), інше 137 (10%), спадкове 29 (2%), земельне 261 (19%), 

пенсійне 123 (9%), трудове 70 (5%), соціальне забезпечення 26 (2%), 

кримінальне право 21 (1%), виконання судових рішень 7 (0,5%), податкове 3 

(0.5%), неправове 0 (0%). 

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) - 183 (40%), інвалідів - 82 (18%), 

ветеранів війни - 73 (16%), засуджені особи - 4 (1%), діти без окремих категорій 



– 44 (20%), особи, які постраждали від домашнього насильства - 13 (3%) 

внутрішньо переміщені осіби - 9 (2%). 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

осіб. 
 

 

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань 

 

№ з/п Категорія питань звернення Кількість опрацьованих звернень за ІІІ 

квартал 

1 соціальне забезпечення 26 

2 житлового права 40 

3 сімейного права 453 

4 спадкового права 29 

5 земельного права 261 

6 податкового права 3 

7 трудового права 70 

8 адміністративного права 42 

9 іншого цивільного права 164 

10 виконання судових рішень 7 

11 інші питання 137 

12 неправове питання 0 

13 кримінальне право 23 

14 пенсійне 123 

Разом: 1378  



 

 

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

не здійснювалося виїздів мобільних пунктів та працювали дистанційні пункти у 9 

випадках; 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 

під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 37 осіб; 

методична допомога надана 1 органу місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю: Станишівська ОТГ  

Житомирського району; 

опрацьовано 202 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

проведено 32 правопросвітницьких заходи; 

розміщено у ЗМІ 18 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 11 

публікацій на сайтах партнерів та 2 виступи в прямому ефірі на телебаченні та 

радіо; 

надано 57 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 

здійснени

х виїздів 

мобільни

х 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому числі 0/0 10/37 1 32 57 31 

2 Житомирський МЦ 0/0 4/21 1 16 11 7 

3 
Відділ «Брусилівське бюро 

правової допомоги» 0/0 2/5 0 4 10 8 

4 
Відділ «Коростишівське бюро 

правової допомоги» 0/0 0/0 0 2 7 1 



5 
Відділ «Радомишльське бюро 

правової допомоги» 0/0 0/0 0 1 3 0 

6 
Відділ «Черняхівське бюро 

правової допомоги» 0/0 4/11 0 9 26 15 

 


