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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Житомирським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності 

на 2020 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. 

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. Співпраця з представниками Національної поліції та 

органів пробації є важливим напрямком у нашій роботі.  

11 лютого заступниця начальника Коростишівського бюро правової 

допомоги Наталія Кропивницька спільно з працівниками Коростишівського РС 

Філії Центру пробації у Житомирській області провела семінар для 

підоблікових на тему «Запобігання вчинення засудженими повторних 

кримінальних правопорушень». 



Заступниця начальника Радомишльського бюро правової допомоги Тамара 

Флейшер 26 лютого провела семінар для підоблікових Радомишльського РС 

Філії Центру пробації у Житомирській області на тему «Зміни в законодавстві». 

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. 

13 січня начальник Брусилівського бюро правової допомоги Юрій 

Ободзінський провів робочу зустріч з фахівцями відділу освіти та спорту 

Брусилівської селищної ради щодо здійснення заходів протидії насильству у 

сім’ї на тему «Кого і за що карає закон?» та «Стоп булінг в учнівському 

середовищі навчальних закладів громади». 

У Коростишівській РДА 28 лютого відбувся семінар-практикум на тему: 

«Примусове виконання судових рішень через органи Державної виконавчої 

служби (ДВС) чи приватного виконавця», який проводила заступниця 

начальника Коростишівського бюро правової допомоги Наталія Кропивницька 

спільно з неурядовою організацією «Сучасний Формат» у співпраці із 

Адвокатським бюро Сергія Хоменка, Житомирським регіональним відділенням 

ВАОМС Асоціації міст України. 

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.  

18 лютого директор 



Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександр Коваль взяв участь у круглому столі, організованому 

Житомирським районним центром соціальних служб та прийомними батьками і 

батьками-вихователями на тему «Актуальні питання діяльності прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу на території Житомирського 

району». 

Начальник відділу Правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Андрій Мілютін 21 лютого провів «Гарячу лінію» в Житомирському 

обласному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді на тему «Порядок 

укладення та розірвання шлюбу». 

Начальник Брусилівського бюро правової допомоги Юрій Ободзінський 10 

лютого провів правопросвітницький захід для педагогічного колективу 

Морозівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Брусилівської селищної ради  на тему 

«Протидія насильству у сім’ї та запобіганні булінгу в учнівському середовищі». 

З метою реалізації ефективної державної політики у сфері захисту прав 

громадян та розширення можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги відбувається «перезавантаження» відносин з існуючими партнерами.  

15 січня було укладено додаткову угоду про співпрацю з Черняхівською 

філією Житомирського обласного центру зайнятості. 

Також 28 січня укладено додаткову угоду про співпрацю з Житомирським 

міським центром зайнятості. 

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. 

Виховання правової 



культури, високого рівня правової свідомості є необхідною умовою ефективної 

реалізації прав, свобод і обов’язків громадян. За звітний період для дітей 

проведено 14 інформаційно-просвітницьких заходів. 

11 лютого директор Житомирського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Коваль спільно з 

фахівцями Обласної бібліотеки для юнацтва провів інтерактивний захід на тему 

«Агресія поза законом!» для студентів Житомирського технологічного 

коледжу. 

У Черняхівській районній філії Житомирського обласного центру 

зайнятості 18 лютого відбувся круглий стіл на тему «День кар’єри для дітей 

сиріт». У заході взяла участь начальниця Черняхівського бюро правової 

допомоги Дарина Павлова. 

20 лютого заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія 

Радушинська спільно з фахівчинею Житомирського місцевого центру з надання 

БВПД Наталією Поліщук провела інтерактивний урок для учнів 7-9 класів 

Троянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему «Булінг та юридична відповідальність 

неповнолітніх». 

Для студентів 

Будівельного коледжу 

ЖНАЕУ директор 

Житомирського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Олександр Коваль 25 

лютого провів лекцію на 

тему «Пільги та державні 

гарантії для дітей сиріт».  

04 березня заступниця начальника відділу Правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Поліщук спільно з фахівчинею 



Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області провела 

правопросвітницький захід для 

студентів ДНЗ «Центру сфери 

обслуговування м. Житомира» 

на тему «Булінг та грумінг – 

відповідальність та протидія». 

 

10 березня у Йосипівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів начальник 

Брусилівського бюро правової 

допомоги Юрій Ободзінський 

провів відкритий урок для 

учнів 1-4 класів на тему «Знай 

свої права та обов’язки». 

Особи з інвалідністю є 

досить вразливою категорією 

громадян. Тому даній категорії 

осіб приділяється особлива увага при проведенні інформаційно-просвітницьких 

заходів. Такі заходи передбачають забезпечення максимальної зручності виїзні 

прийоми, надання адресної правової допомоги та інше. 

Загалом за звітний період 

працівниками Житомирського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги було 

проведено 5 інформаційно-

просвітницьких заходів для 

осіб з інвалідністю. Також, 

надано адресну правову 

допомогу 5-ти особам з інвалідністю. 



19 лютого начальниця 

Черняхівського бюро 

правової допомоги Дарина 

Павлова у Територіальному 

центрі соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Черняхівського району для 

осіб з інвалідністю 

проведено семінар на тему 

«Правове регулювання сімейних відносин в Україні». 

Заступниця начальника Радомишльського бюро правової допомоги Тамара 

Флейшер 25 лютого провела семінар у Радомишльській філії Житомирського 

обласного центру зайнятості для осіб з інвалідністю на тему «Забезпечення осіб 

з інвалідністю засобами реабілітації». 

02 березня начальник Брусилівського бюро правової допомоги» Юрій 

Ободзінський надав адресну правову допомогу жителям с. Соловіївка 

Брусилівського району, які мають обмежені можливості в пересуванні. 

Зростає кількість 

осіб, що відносяться до 

таких категорій 

громадян, як учасники 

бойових дій та 

внутрішньо переміщені 

особи. Постійно 

відбуваються зміни в 

чинному законодавстві, 

яке регулює соціальні 

гарантії даних категорій 

осіб. З метою підвищення обізнаності громадян про свої права, постійно 

проводяться правопросвітницькі заходи для ветеранів війни та осіб, на яких 



поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни…» (в тому числі 

учасників АТО) та для внутрішньо переміщених осіб та осіб, на яких 

поширюється дія ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту».  

Начальник Брусилівського бюро правової допомоги Юрій Ободзінський 

провів 2 інформаційно-просвітницьких заходи для учасників бойових дій та їх 

сімей: 

- 27 лютого для членів ГО «Атошник» правопросвітницький захід на тему 

«Порядок надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій»; 

- 18 березня правопросвітницький захід для членів ГО «Ветеран» на тему 

«Захист соціальних прав осіб на яких розповсюджується дія ЗУ «Про статус 

ветеранів війні та їх  соціальні гарантії». 

Працівники Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги постійно взаємодіють 

з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Беруть участь в зустрічах, круглих столах та семінарах. З 

звітний період проведено 2 інформаційно-просвітницьких заходи. 

17 січня заступниця начальника 

Радомишльського бюро правової 

допомоги Тамара Флейшер провела 

семінар для відвідувачів 

Радомишльського відділу сім’ї, молоді 

та спорту спільно з працівниками 

Радомишльського відділу національної 

поліції на тему «Відповідальність за 

неналежне виконання батьківських 

обов’язків».  

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. 

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. 

Так, протягом звітного 

періоду Житомирським 

місцевим центром було 

розміщено у ЗМІ 29 

інформаційних матеріалів з 

питань надання БВПД, 18 

публікацій на сайтах партнерів ОДВ, ОМС, ГО та 7 виступи в прямому ефірі 

на телебаченні та радіо. 

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. 

Фахівці місцевого центру та бюро правової допомоги протягом I кварталу 

2020 року брали участь у роботі 8-ми виїзних мобільних пунктів 

консультування та консультували у 24-ох 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 смт. Біла 

Криниця Радомишльського району (22.01.2020); с. Бежівка Черняхівського 

району (22.01.2020); с. Морозівка Брусилівського району (10.02.2020); с. Стирти 

Черняхівського району (12.02.2020); с. Троянів Житомирського району 

(20.02.2020); с. Ставки Радомишльського району (24.02.2020); с. Соловіївка 

Брусилівського району (02.03.2020); с. Йосипівка Брусилівського району 

(10.03.2020).  

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. 

Вже не перший рік функціонує дистанційна точка доступу до безоплатної 

правової допомоги для військовослужбовців та учасників бойових дій у 

Житомирському обласному шпиталі. Кожної другої середи місяця фахівці 

Житомирського місцевого центру з надання БВПД спільно з представниками 

Регіонального центру з надання БВПД у Житомирській області надають 

консультації військовослужбовцям, які перебувають у шпиталі на лікуванні. У 

звітному періоді дистанційний консультативний пункт у Житомирському 

військовому шпиталі працював 08 січня, 11 лютого та 10 березня. 

Фахівці 

Житомирського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та 

бюро правової допомоги 

регулярно проводять 

інформаційно-

просвітницькі заходи у 

районних секторах та 

відділах філії Державної установи “Центрів пробації” у Житомирській області.  

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.  



15 січня, 13 лютого та 12 березня забезпечувалась робота 

консультативного пункту в Черняхівській районній філії Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

10 лютого дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги працював у Радомишльській районній філії Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

20 лютого та 05 березня у Коростишівській районній філії 

Житомирського обласного центру зайнятості відбувся виїзний прийом 

громадян. 

У Житомирі 

дистанційний пункт 

у міському центрі 

зайнятості працює 

кожного останнього 

вівторка місяця. В І 

кварталі 2020 року 

консультування 

громадян відбувалось 29 січня та 26 лютого. 

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. 

Під час забезпечення роботи мобільної точки доступу до безоплатної 

правової допомоги найчастіше засуджені звертаються з питань, що стосуються 

стягнення аліментів, порядку призначення субсидії, порядку приватизації 



земельної ділянки, трудового законодавства, отримання нового паспорта у 

випадку втрати старого. 

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 забезпечують 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. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

Ведеться постійний моніторинг правових потреб жителів м. Житомира та 

Житомирського, Брусилівського, Коростишівського, Радомишльського та 

Черняхівського районів. Аналізуються найбільш актуальні питання в певних 

районах з метою вирішення конкретних правових проблем. 

З метою ознайомлення юристів з роботою фахівців системи безоплатної 

правової допомоги, працівниками центру та бюро періодично проводяться 



зустрічі з студентами юридичних факультетів, а також «Дні відкритих дверей». 

Окрім цього, студентів запрошують проходити практику в центрі та бюро. 

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 2020 року фахівцями відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 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.] 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. 

Заступниця начальника Радомишльського бюро правової допомоги Тамара 

Флейшер 16 січня 

провела семінар для 

секретарів сільських та 

селищних рад 

Радомишльського 

району на тему 

«Порядок оформлення 

права власності на 

земельну ділянку, що перебуває у користуванні». 



30 січня та 04 лютого директор Житомирського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Коваль проводив 

семінари-практикуми спільно з працівниками Центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ організацій для 

працівників ОМС. 

05 березня спільно з громадським радником Валентиною Присяжнюк 

директор Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Коваль провів семінар-практикум для соціальних 

педагогів шкіл міста Житомира на тему «Права людини/дитини в освітньому 

просторі: соціально-захисна та просвітницько-профілактична діяльність 

соціального педагога». 

12 лютого начальниця Черняхівського бюро правової допомоги Дарина 

Павлова у Стиртівській сільській раді Черняхівського району провела семінар 

на тему «Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян».  

27 лютого заступниця начальника Радомишльського бюро правової 

допомоги Тамара Флейшер спільно з представниками Радомишльської 

об’єднаної територіальної громади провела семінар на тему «Порядок 

присвоєння кадастрових номерів». 

 [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 підвищення правової обізнаності громадян, фахівці системи 

безоплатної правової допомоги постійно складають та розміщують юридичні 

консультації до довідково-інформаційної платформи «WikiLegalaid». 

На час введення карантину та надзвичайної ситуації в нашій країні, 

система безоплатної правової допомоги перейшла на дистанційну роботу. 



Довелось швидко відповідати на виклики сьогодення та надавати онлайн 

консультацій шляхом використання існуючих мобільних додатків. 

Проводиться постійна робота з наповнення актуальною інформацією 

порталу системи безоплатної правової допомоги та сторінки Житомирського 

місцевого центру у Facebook. 

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. 

06 лютого спільно з фахівцями Регіонального центру було проведено 

публічну презентацію результатів діяльності за 2019 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Житомирським місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1609 

звернень клієнтів, 1146 особі було надано правову консультацію, 463 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

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 

722 391 331 

2 Відділ «Брусилівське 

бюро правової допомоги» 
248 236 12 

3 Відділ 

«Коростишівське бюро 

правової допомоги» 

151 124 27 

4 Відділ 

«Радомишльське бюро 

правової допомоги» 

207 169 38 

5 Відділ «Черняхівське 

бюро правової допомоги» 
281 226 55 

6 Разом по МЦ 1609 1146 463 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

416 рішень про надання БВПД та надано 261 доручень адвокатам та 146 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 53-м письмовим зверненням було надано 

відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного права 306 (19%), цивільного права 252 (16%), інше 206 (13%), 

житлове 152 (9%), спадкове 139 (8%), адміністративне право 130 (8%), 



земельне 128 (8%), цивільний процес 69 (4%), трудове 58 (3%), пенсійне 41 

(2%), соціальне забезпечення 36 (2%), виконання рішення суду 28 (2%), 

кримінальний процес 24 (1%), адміністративне правопорушення 18 (1%), 

кримінальне право 18 (1%), податкове 4 (1%). 

 

 

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) -222 (48%), інвалідів - 93 (20%), 

ветеранів війни - 59 (13%),  діти без окремих категорій – 50 (11%), які 

постраждали від домашнього насильства – 17 (4%), засуджені особи - 9 (2%), 

іноземці – 6 (1%), внутрішньо-переміщених осіб - 4 (1%), власники земельних 

ділянок – 3 (1%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

осіб.  

 
Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 

період було: 

 здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та 24 дистанційних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 94 особи: 30 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів, а 

64 особи – до дистанційних пунктів; 

 методична допомога надана 8 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги: с. Троянів Житомирського 

району; с. Морозівка Брусилівського району; с. Соловіївка Брусилівського 

району; с. Йосипівка Брусилівського району; смт Біла Криниця 



Радомишльського району; с. Ставки Радомишльського району; с. Бежівка 

Черняхівського району; с. Стирти Черняхівського району. 

 опрацьовано 274 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 66 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 29 інформаційний матеріал з питань надання БВПД, 

18 публікація на сайтах партнерів та 7 виступи в прямому ефірі на 

телебаченні та радіо; 

 надано 77 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 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі 

8/30 24/64 8 66 77 54 

2 Житомирський 

МЦ 

1/3 8/21 1 19 22 17 

3 Відділ 

«Брусилівське 

бюро правової 

допомоги» 

3/10 3/12 3 16 7 11 

4 Відділ 

«Коростишівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 ½ 0 9 9 1 

5 Відділ 

«Радомишльське 

бюро правової 

допомоги» 

2/6 3/2 2 11 11 1 

6 Відділ 

«Черняхівське 

бюро правової 

допомоги» 

2/11 8/27 2 10 29 24 

 

 

 

 


