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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд звітів про виконання планів діяльності з надання безоплатної правової допомоги у 
Житомирській області регіональним та місцевими центрами за 2020 рік.
2. Пріоритетні напрямки роботи системи безоплатної правової допомоги на 2021 рік
3. Розгляд та затвердження кошторисних призначень та штатної чисельності працівників 
Регіонального та місцевих центрів Житомирської області на 2021 рік, згідно витягів із 
розподілу показників на 2021рік, наданих Координаційним центром з надання правової 
допомоги.
4. Різне.

По першому питанню - заступниця директора Регіонального центр Наталія 
Радушинська розповіла про виконання планів діяльності центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за 2020 рік. В умовах запровадження карантину Регіональний 
та місцеві центри переорієнтувалися на надання правової допомоги в онлайн форматі.

Також зауважила, що у 2020 році 5 тис. 428 громадян скористалися послугами 
адвокатів системи безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області.

21 тисяч 832 громадянина звернулися до центрів та бюро правової допомоги 
Житомирської області за юридичною консультацією.

Протягом 2020 року більше 16 тис.209 громадян отримали кваліфіковані юридичні 
консультації в місцевих центрах та бюро правової допомоги Житомирської області. 
Фахівцями центрів та бюро правової допомоги Житомирської області було проведено майже



750 правонросвітницьких заходів, здійснено 312 виїздів мобільних пунктів та 178 прийомів 
громадян при роботі дистанційних пунктів, на яких проконсультовано 1145 громадян, надано 
701 послугу з доступу до електронних сервісів.

Працівниками відділів правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в тому числі працівниками бюро правової допомоги місцевих центрів 
було здійснено 168 представництв громадян в судах та складено 2498 процесуальних 
документів.

Слухали звіти директорів місцевих центрів:
- Ковальчук Н.В. (директора Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги;
- Коваль С.О. (директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги);
Грищенко Т.Г. (директора Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги);

- Пелешка П.Г. (директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги).

Вовнюк О.В. -  начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
та розвитку інфраструктури провела аналіз виконання Регіонального плану діяльності за рік 
працівниками Регіонального та місцевих центрів та довела до відома присутніх.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Житомирській області:

Із запланованих 60 правопросвітницьких заходів проведено -  107 заходів, що 
становить 178%.

Із запланованих 60 виступів у ЗМІ, шляхом розміщення публікацій у друкованих та 
електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах організовано -  254 розміщення 
інформації, що становить 423%.

В цілому виконання плану становить 300 %.
Нрвоград-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги:
Із запланованих 135 правопросвітницьких заходів проведено -  266 заходів, що

становить 197 %.
Із запланованих 61 виступів у ЗМІ, шляхом розміщення публікацій у друкованих та 

електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах організовано -  162 розміщення 
інформації, що становить 266%.

В цілому виконання плану становить 218 %.
Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги:
Із запланованих 190 правопросвітницьких заходів проведено -  348 заходів, що 

становить 180%.
Із запланованих 54 виступів у ЗМІ, шляхом розміщення публікацій у друкованих та 

електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах організовано -  126 розміщення 
інформації, що становить 233%.

В цілому виконання плану становить 194 %.
Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги:
Із запланованих 234 правопросвітницьких заходів проведено -  193 заходи, що 

становить 82%.
Із запланованих 80 виступів у ЗМІ, шляхом розміщення публікацій у друкованих та 

електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах організовано -  167 розміщення 
інформації, що становить 209%.

В цілому виконання плану становить 115 %.



Коростенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги:

Із запланованих 153 правопросвітницьких заходів проведено -  175 заходів, що 
становить 114%.

Із запланованих 68 виступів у ЗМІ, шляхом розміщення публікацій у друкованих та 
електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах організовано -  639 розміщення 
інформації, що становить 940%.

В цілому виконання плану становить 368 %.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги.
Звіт по виконанню плану діяльності за 2020 рік Регіонального центру та річні звіти 

діяльності Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 2020 рік взяти до
відома.

Вовнюк О.В. -  начальниці відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та 
розвитку інфраструктури узагальнити інформацію отриману від місцевих центрів про хід 
виконання річних планів діяльності, підготовлений звіт про виконання регіонального плану 
згідно додатку 9 до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 
17.03.2017 №130 та розмістити на сайті Регіонального центру до 21 січня 2020 року.
Голосували -  «за» одноголосно.
По другому питанню - директор Регіонального центру Олександр Гербеда ознайомив 

директорів з пріоритетними напрямками Міністерства юстиції на 2021 рік:
Посилення правової спроможності громадян шляхом реалізації правопросвітницьких

програм;
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги окремим категоріям осіб; 
Спрощення процедур підтвердження права на безоплатну вторинну правову

допомогу;
Продовження реалізації проекту «Програма «Прискоренім приватних інвестицій у 

сільське господарство» та досягнення запланованих показників;
Поширення пілотного проекту Волонтер БПД» та «Радник БПД» на всю територію

України.
Олександр Гербеда наголосив, що цілями системи, за словами заступниці міністра юстиції 
Валерії Коломієць, залишаються:

підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей; 
мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий 

спосіб, зокрема за допомогою сервісів системи БПД;
забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою наявних 

механізмів та сервісів (забезпечення якості надання правової допомоги, посилення співпраці 
з партнерськими організаціями, запровадження комплексної допомоги).

розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень 
прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом.

Далі слухали коментарі та пропозиції директорів місцевих центрів:
- Ковальчук Н.В. (директора Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;
- Коваля С.О. (директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);
- Грищенко Т.В. (директора Коростенського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);
- Пелешка II.Г  (директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги).
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та використання в роботі.

Голосували -  «за» одноголосно.



По третьому питанню -  головний бухгалтер Регіонального центру Ольга Березовська 
доповіла про те, відповідно листа Координаційного центру з надання правової допомоги від 
14.01.2021 № 001/09.1-08/36 отримано витяг із розподілу показників зведених кошторисів на 
2021 рік. Ольга Березовська наголосила на необхідності розгляду та погодження 
кошторисних призначень та штатної чисельності працівників Регіонального та місцевих 
центрів Житомирської області на 2021 рік, відповідно доведених до місцевих центрів 
показників.

Слухали пропозиції директорів місцевих центрів:
- Ковальчук Н.В. (директора Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;
- Коваля С.О. (директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);
- Грищенко Т.В. (директора Коростенського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);
- Пелешка П.Г. (директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги).
Головний бухгалтер Ольга Березовська акцентувала увагу директорів місцевих 

центрів, щодо недостатнього фінансування на І квартал 2021 року за КЕКВ 2210 та 
наголосила про забезпечення раціонального та економного використання паперу, інших 
канцелярських товарів з метою безперебійної роботи від ділів бюро та місцевих центрів.

Також Ольга Березовська повідомила, що протягом першого кварталу 2021 року 
планується внесення змін в постанову 552 «Про умови оплати праці працівників 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень» а 
також може бути змінена структура та штатна чисельність центрів і відповідно 
перерозподілений ФОП між регіонами.

Зауважень та пропозицій від членів Керівної Ради не було. Інформацію взяли до
уваги.
ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити проект зведеного кошторису на 2021 рік та розрахунки до нього, 
помісячного плану асигнувань загального фонду державного бюджету Регіонального та
місцевих центрів на 2021 рік.

2. Схвалити проекти штатних розписів Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік.
3. Директорам місцевим центрів:

- подати штатні розписи на 2021 рік на затвердження директору Регіонального центру до 
22.01.2020року;
- затвердити кошториси та помісячний план асигнувань на 2021рік згідно витягу з річного 
розпису асигнувань Державного бюджету України на 2021 рік, наданого Регіональним 
центром, узгоджені з Координаційним центром з надання правової допомоги;
- відповідно до листа Координаційного центру з надання правової допомоги від 14.01.2021 
№ 001/09.1-08/36 надати інформацію на погодження розрахунки (деталізовані за видами та 
кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю) за кожним КЕКВ , в 
т.ч. бюро правової допомоги, що обґрунтовують показники видатків, які включаються до 
проекту кошторису до 25.01.2021року.

4.Головному бухгалтеру Регіонального центру Березовській О.М.,:
- надіслати на погодження до Координаційного центру з надання правової допомоги 
розрахунки за кожним кодом економічної класифікації видатків і кожним місцевим, в т.ч. 
бюро правової допомоги, що обґрунтують показники додатків до 25.01.2021 року;
- надіслати на погодження до Координаційного центру з надання правової допомоги проект 
зведеного кошторису на 2020 рік до 25.01.2021;
- надіслати штатний розпис Регіонального центру на 2021 рік на погодження до 
Координаційного центру з надання правової допомоги до 25.01.2020 року
Голосували: «за» - одноголосно.



Виступила заступниця директора Регіонального центру Радушинська Н.В., зазначила 
що планом заходів з реалізації Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у 
сільське господарство в Україні до 2023 року, затвердженим розпорядженням Кабінетом 
Міністрів України від 05.07.2019 визначено показник «Посилено потенціал системи надання 
безоплатної правової допомоги з надання БПД з питань земельного права» та індикативний 
графік досягнення цілей системи надання БПД щодо Програми прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство. Зокрема, на 2020 рік зазначено такі ц ілі:

1. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом надання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги

2. Посилення правової спроможності громадян та громад у сфері земельних відносин.
З метою реалізації поставлених завдань виникає необхідність підвищення кваліфікації та 
практичних знань працівників місцевих центрів та бюро правової допомоги в галузі 
земельного права. Тому і надалі працівники системи мають працювати в цьому напрямку.

Виступив начальник відділу забезпечення якості та підвищення кваліфікації її 
надавачів Тимур Кашапов та звернув увагу директорів місцевих центрів на розроблені нової 
форми контракти та алгоритм дій уповноважених осіб щодо прийняття, реєстрації, перевірки 
актів надання безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування витрат, пов’язаних 
з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. Обговорили процедуру внесення 
договорів в електронну систему РКОХСЖО, реєстрацію в державних органах казначейства 
та оплату адвокатам винагороди за надання БВПД і відшкодування понесених витрат 
адвокатом.

Виступила начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Дар’я Гончарова та 
наголосила директорам про удосконалення системи звітності щодо публічного інформування 
громадськості про діяльність системи надання безоплатної правової допомоги, механізми 
захисту прав та інтересів громадян.

Обговорили питання виконавської дисципліни, вчасне виконання контрольних 
доручень Координаційного центру з надання правової допомоги та Регіонального центру.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Директорам місцевих центрів забезпечити 
надання інформації по відповідальним / уповноваженим особам місцевих центрів за різні
напрямки діяльності до 29.01.2021 року.

СЛУХАЛИ: Вовнюк О.В. яка визначила, що питання порядку денного розглянуто у 
повному обсязі та запропонувала засідання Керівної ради вважати закритим.

ВИРІШИЛИ: засідання Керівної ради вважати закритим.
Голосували -  «за» одноголосно.

Г олова

Секретар

О.Й.Г ербеда

О.В.Вовнюк


