
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Координаційний центр з надання правової допомоги

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Житомирській області

П Р О Т О К О Л
засідання Керівної ради

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Житомирській області ( Zoom -  конференція)

15.04.2022 № 2 м. Житомир
Голова: Гербеда О.Й. -  директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області (далі - Регіональний центр).
Секретар: Ярошенко Н.В. -  секретар, головний документознавець 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), Мілютін А.В. ( в.о. директора 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 Я  А (заступниця директора Регіонального центру), Кашапов ТО. 
(начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів), Гончарова Д.В. (начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва), 
Вовнюк О. А (начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та 
розвитку інфраструктури).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз та підбиття підсумків звітів про виконання планів діяльності з надання безоплатної 

правової допомоги у Житомирській області регіональним та місцевими центрами за І 
квартал 2022 року;

2. Обговорення та затвердження планів діяльності регіонального та місцевих центрів на II 
квартал 2022 року з урахуванням введення в Україні воєнного стану.

3. 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 2022 року. В умовах запровадження в 
країні військового стану Регіональний та місцеві центри деякі із запланованих заходів 
недовиконано. Це можна обгрунтувати тим, що більшіть із запланованих заходів мали бути 
виконані в третій декаді лютого та в березні місяці.

Також зазначила, що за перший квартал 2022 року :
- 4 тис. 449 громадянина отримали консультації центрів безоплатної вторинної 

правової допомоги у Житомирській області;
- 5 тисяч 621 громадянина звернулися до центрів та бюро правової допомоги 

Житомирської області за юридичною допомогою;



- фахівцями центрів та бюро правової допомоги Житомирської області було 
проведено 105 правопросвітницьких заходів, здійснено 83 виїзди консультаційних пунктів, 
на яких проконсультовано 273 громадян, надано 292 послуги 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 14 представництв громадян в судах та складено 529 процесуальних 
документів.

Слухали звіти директорів місцевих центрів:
Ковальчук Н.В. (директора Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги;
Мілютіна А.В. (в.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).

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

Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 1 квартал 2022 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 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 20 квітня 2022 року.
Голосували -  «за» одноголосно.
По другому питанню - директор Регіонального центру Олександр Гербеда ще раз 

наголосив директорам місцевих центрів на пріоритетних напрямках роботи в наступному 
кварталі 2022 року у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану:
- посилення правової спроможності громадян шляхом реалізації правопросвітницьких 
програм в онлайн форматі;
- розширення доступу до безоплатної правової допомоги окремим категоріям осіб, а саме 
ВПО, біженцям, особам які найбільш постраждали в наслідок воєнної агресії Російської 
Федерації;
- підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей;
- допомога людей до вирішення правових проблем у правовий спосіб, зокрема за 
допомогою сервісів системи БПД;
- посилення співпраці з партнерськими організаціями, запровадження комплексної 
допомоги;
- розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень прав 
людини;
- сприяння до співпраці з прокурорами для збору відомостей від осіб, які були очевидцями 
або потерпілими від воєнних злочинів на території України з 24 лютого 2022 року.

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

вторинної правової допомоги;
- Мілютіна А.В. ( в.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, звернути увагу на роботу відділів бюро правової допомоги та виконання 
всіх запланованих заходів на наступний квартал, а також на необхідності підвищення якості 
надання правової допомоги.

Голосували -  «за» одноголосно.

По третьому питанню -  різне - директор Регіонального центру Олександр Гербеда 
наголосив директорам місцевих центрів, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану 
відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні, від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ внаслідок воєнної агресії 
Російської Федерації (далі РФ) проти України», дотримуватись всіх рекомендацій сектору з 
охорони праці, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Координаційного центру з 
надання правової допомоги згідно листа від 07.04.2022 №001/14.1-8/659;

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.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та виконання. Зауважень та пропозицій від 
членів Керівної Ради не було. Керівникам центрів - забезпечувати реалізацію Програми 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», дотримуватись всіх 
рекомендацій сектору з охорони праці, мобілізаційної роботи та цивільного захисту 
Координаційного центру з надання правової допомоги.

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.

Голова О.Й.Гербеда

Секретар Н.В.Ярошенко


