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у Житомирській області ( Zoom -  конференція)

22.04.20201 № 2 м. Житомир
Голова: Гербеда О.Й. -  директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області (далі - Регіональний центр).
Секретар: Вовнюк О.В. -  секретар, начальник відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру.
Члени ради: Ковальчук Н.В. (директор Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги), Коваль О. С. ( директор Житомирського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги), Грищенко Т.В. 
(директор Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги), Пелешок П. Г. (директор Новоград-Волинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги).

Присутні: Радушинська Н. В. (заступниця директора Регіонального центру), Кашапов Т О. 
(начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів), Гончарова Д.В. (начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд звітів про виконання планів діяльності з надання безоплатної правової допомоги у 
Житомирській області регіональним та місцевими центрами за 1 квартал 2021 року.
2. Пріоритетні напрямки роботи системи безоплатної правової допомоги на 2021 рік та 
критерії оцінки директора Регіонального центру, а також перспективи оцінювання роботи 
директорів місцевих центрів при визначенні розміру премії за місяць.
3. Реалізація програм: «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та 
«Волонтери системи БПД».
4. Різне.

По першому питанню - заступниця директора Регіонального центр Наталія 
Радушинська доповіла про виконання квартальних планів діяльності центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за 1 квартал 2021 року. В умовах запровадження 
карантину та «червоної зони» в Житомирській області Регіональний та місцеві центри 
переорієнтувалися на надання правової допомоги та проводять більшість заходів в онлайн 
форматі.

Також зауважила, що за перший квартал 2021 року 5 тис. 253 громадянина отримали 
консультації центрів безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області.

б тисяч 842 громадянина звернулися до центрів та бюро правової допомоги 
Житомирської області за юридичною допомогою.

Фахівцями центрів та бюро правової допомоги Житомирської області за 1 квартал 
було проведено 212 правопросвітницьких заходів, здійснено 48 виїздів мобільних пунктів та



88 виїздів дистанційних пунктів, на яких проконсультовано 278 громадян, надано 241 
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 61 представництво громадян в судах та складено 755 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 1 
квартал працівниками Регіонального та місцевих центрів та довела до відома присутніх.

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

Із запланованих 10 правопросвітницьких заходів проведено -  23 заходів, що становить
230%.

Із запланованих 15 виступів в засобах масової інформації щодо діяльності центрів 
БПД та висвітлення інших актуальних питань шляхом розміщення публікацій у друкованих 
та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; виступів на радіо та телебаченні; 
розміщення інформації правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших 
інформаційних партнерів організовано -  51 розміщення інформації, що становить 340%.

Новоград-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги:

Із запланованих ЗО правопросвітницьких заходів проведено -  41 заходів, що становить
137%.

Із запланованих 15 виступів в засобах масової інформації щодо діяльності центрів 
БПД та висвітлення інших актуальних питань шляхом розміщення публікацій у друкованих 
та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; виступів на радіо та телебаченні; 
розміщення інформації правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших
інформаційних партнерів організовано -  83 розміщення інформації, що становить 553 %.

Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги:

Із запланованих 25 правопросвітницьких заходів проведено -  92 заходів, що становить
368%.

Із запланованих 13 виступів в засобах масової інформації щодо діяльності центрів 
БПД та висвітлення інших актуальних питань шляхом розміщення публікацій у друкованих 
та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; виступів на радіо та телебаченні; 
розміщення інформації правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших
інформаційних партнерів організовано -  96 розміщення інформації, що становить 738%.

Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги:

Із запланованих 39 правопросвітницьких заходів проведено -  36 заходів, що становить
92%.

Із запланованих 20 виступів в засобах масової інформації щодо діяльності центрів 
БПД та висвітлення інших актуальних питань шляхом розміщення публікацій у друкованих 
та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; виступів на радіо та телебаченні;



розміщення інформації правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших
інформаційних партнерів організовано 42 розміщення інформації, що становить 210%.

Коростенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги:

Із запланованих ЗО правопросвітницьких заходів проведено -  40 заходів, що становить
133%.

Із запланованих 17 виступів в засобах масової інформації щодо діяльності центрів 
БПД та висвітлення інших актуальних питань шляхом розміщення публікацій у друкованих 
та електронних ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах; виступів на радіо та телебаченні; 
розміщення інформації правового характеру на сайтах ОДВ, ОМС, ГО та інших
інформаційних партнерів організовано 350 розміщення інформації, що становить майже 
2058%.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги.
Звіт по виконанню плану діяльності Регіонального центру та річні звіти діяльності 

Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 1 квартал 2021 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 22 квітня 2021 року.
Голосували -  «за» одноголосно.

По другому питанню - директор Регіонального центру Олександр Гербеда ще раз 
наголосив директорам місцевих центрів на пріоритетних напрямках 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; 
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, пояснення та пропозиції директорів місцевих центрів:
- Ковальчук НВ. (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).
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та використання в роботі. Директорам місцевих 
центрів забезпечити підвищення рівня правової свідомості та обізнаності громадян. 
Директору Новоград-Волинського місцевого центру Пелешку П.Г., звернути увагу на роботу



відділів Олевське та Пулинське бюро правової допомоги в частині збільшення кількості 
звернень громадян та надання письмових консультацій.

Щодо зміни підходів оцінювання роботи директора РЦ та директорів місцевих 
центрів при визначенні розміру премії за місяць, директор Регіонального центру Олександр 
Гербеда зазначив, що наказом КЦ від 19.03.2021 № 35 «Про внесення змін до Положення про 
встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам територіальних відділень Координаційного центру з надання правової 
допомоги, затверджено Методику розрахунку розміру премії керівника РЦ за місяць. Розмір 
премії керівника РЦ залежить від показників результативності роботи центру за місяць. 
Директор РЦ звернув увагу директорів МЦ на необхідності підвищення якості надання 
правової допомоги.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та використання в роботі.
Голосували -  «за» одноголосно.

По третьому питанню -  заступниця директора Наталія Радушинська звернула увагу 
директорів на продовження реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та досягнення запланованих показників.
Наголосила на підвищені якості надання усних та письмових консультацій. Роз’яснила 
керівникам місцевих центрів про необхідність якісного проведення виїзних правопросвітніх 
заходів та консультувань з метою ефективної реалізації заходів, спрямованих на досягнення 
цілі Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Що стосується реалізації проекту «Волонтер» - необхідно проводити інформаційну 
компанію серед молоді, юридичних клінік, організацій, які є партнерами центрів, щодо 
залучення волонтерів. Проводити облік волонтерів, співбесіди з ними та звітувати щодо 
волонтерської діяльності у сфері надання БПД до Координаційного центру відповідно до 
доручення КЦ від 23.02.2021 № 001/20-09/317.

Інформацію взяли до відома та виконання. Зауважень та пропозицій від членів 
Керівної Ради не було.
ВИРІШИЛИ: Працівникам місцевих центрів особливу увагу слід сконцентрувати на 
якісному виконанні заходів програм: «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та «Волонтери системи БПД». Директорам місцевих центрів забезпечити 
вчасне надання звітної інформації по реалізації Програм.

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 О.Й.Гербеда
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Секретар О.В.Вовнюк


