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Дана інфографіка представляє собою аналіз результатів онлайн-тестування Інтернет-порталу prozoro-bpd.rv.ua  щодо рівня якості та доступності 

безоплатної правової допомоги громадянам Рівненської області. Опитування проводилось впродовж вересня 2016 року.       

Дослідження проведено Громадською організацією «Рівненська федерація малого та середнього бізнесу «Єдність» в рамках проекту «Наскільки 

доступною є безоплатна правова допомога громадянам?» за підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 

впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» 

Міжнародного фонду «Відродження»». 

 

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» – проект міжнародної технічної допомоги, що 

впроваджується протягом 2014 – 2018 рр. Проект фінансується Міністерством закордонних справ 

Канади, впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром 

з надання правової допомоги. 

 

 

Канадський Уряд 

 

 

 

Міжнародний фонд «Відродження» є однією з найбільших благодійних фундацій в Україні. Фонд 

засновано фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. 

 

 

Інфографіка призначена для місцевих органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, громадських організацій та всіх громадян, зацікавлених у покращенні якості та підвищенні рівня доступності безоплатної 

правової допомоги громадянам. 

 

Інфографіка розроблена за підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»». 

Погляди, висловлені в цій публікації, належать виключно авторам і можуть не співпадати з позицією попередніх.  

http://www.irf.ua/
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ - ПОРТАЛУ  ЩОДО ЯКОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 

Організація онлайн - тестування Інтернет - порталу  prozoro-bpd.rv.ua 

 

Розробка Інтернет-порталу 

ІТ - спеціалістом проекту 

 
 

 

Обробка результатів опитування та написання 

                          Аналітичного звіту 

 Опитування респондентів 

 

 

 

 

Всього в  он-лайн тестуванні Інтернет-порталу в період з 1 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року взяло 

участь 917 громадян Рівненської області.    

 

Проведення 

PR-кампанії 

 

Розсилка запрошень та 

посилань на портал 

цільовій аудиторії через  

мережу Інтернет 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 

Інтерфейс Інтернет-порталу prozoro-bpd.rv.ua  
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 
 

Сторінка результатів опитування станом на 12.10.2016 року  
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 
 

Сторінка результатів опитування в режимі авторизації  
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

1. Оцінка обізнаності громадян з поняттям безоплатної правової допомоги 

 
 

Чи достатньо, на Вашу думку, Ви ознайомленні з поняттям безоплатної правової 

допомоги? 

Відповіді Кількість респондентів Відсоток 

Так  393 43 

Ні 524 57 

Всього 917 100 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

Порівняльний аналіз:   результати опитування, проведеного в березні - квітні 2016 року 

 

 

Чи знайомі Ви з поняттям «безоплатної правової допомоги»? 

Відповіді Кількість респондентів Відсоток 

Так  187 57,54 

Ні 135 41,54 

Ні, за все треба платити 1 0,31 

Ні, вперше про це чую 2 0,62 

Всього 325 100 
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Ні, за все треба платити  

Ні, вперше про це чую 

Ні 

Так 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Чи знайомі Ви з поняттям «безоплатної правової 
допомоги»? 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 

2. Оцінка громадської думки щодо доступності безоплатної правової допомоги у Рівненській області 

 

Чи є, на Вашу думку, доступною безоплатна правова допомога у Рівненській області?  

Відповіді Кількість респондентів Відсоток 

Так  357 39 

Ні 560 61 

Всього 917 100 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 

Порівняльний аналіз:   результати опитування, проведеного в березні - квітні 2016 року 

 

На Вашу думку інформація про безоплатну правову допомогу є достатньо доступною для громадян? 

Відповіді Кількість 

респондентів 

Відсоток 

Без відповіді 7 2,15 

Ні 187 57,54 

Так 96 29,54 

Ні. Замало інформації 6 1,85 

Ні. Потрібно більше реклами 3 0,92 

Ні. Більшість як і я нічого не знають 3 0,92 

Ні. Потрібно більше інформувати громадян про таку можливість 3 0,92 

Ні. Вперше про це чую 2 0,62 

Ні. Дізнався про це завдяки даному опитуванню 1 0,31 

Ні. На жаль, громадянам вона не доступна 1 0,31 

Ні. Зовсім нічого не відомо 1 0,31 

Ні. Не достатнім є висвітлення даної можливості 1 0,31 

Ні. Крім Інтернету ніде не зустрічав 1 0,31 

Ні. Потрібно розповсюджувати у поштові скриньки 1 0,31 

Ні. Більше надавати інформацію через соц. мережі 1 0,31 

Ні. Громадянам про БПД в Рівному невідомо абсолютно нічого 1 0,31 

Ні. Про це тільки говориться, а не надається 1 0,31 

Не враховані люди старшого віку, їм потрібно більше уваги, роз'яснень 1 0,31 

Потрібна єдина гаряча лінія для юридично неосвідчених осіб 1 0,31 

Ні. Анонсування має відбуватись у доступній формі 1 0,31 

Ні. Потрібно проводити більше інформаційних кампаній щодо БПД 1 0,31 

Ні. Люди знають лише поверхнево про неї 1 0,31 

Ні. Люди мало інформовані 1 0,31 

Ні. Можливо потрібно на всіх сайтах адвокатів почепити банер БПД. 1 0,31 

Ні. Мало інформації, перелік осіб, які можуть отримати БПД є обмеженим 1 0,31 

Ні. Така інформація ніде не надається, а якщо і є то, напевно, дуже довго 1 0,31 

Всього 325 100 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

3. Аналіз цільової аудиторії за територіальним розподілом респондентів  

 

Вкажіть, будь ласка, ваше місто або район 

Відповіді Кількість респондентів Відсоток 

м. Острог 25 2,7 

м. Вараш (Кузнецовськ) 27 2,9 

м. Дубно 65 7,1 

м. Рівне 174 19,0 

Сарненський р-н 60 6,6 

Рокитнівський р-н 31 3,4 

Радивилівський р-н 36 3,9 

Острозький р-н 40 4,4 

Млинівський р-н 49 5,3 

Костопільський р-н 52 5,7 

Корецький р-н 49 5,3 

Здолбунівський р-н 50 5,5 

Зарічненський р-н 62 6,8 

Дубровицький р-н 44 4,8 

Демидівський р-н 37 4,0 

Гощанський р-н 42 4,6 

Володимирецький р-н 37 4,0 

Березнівський р-н 37 4,0 

Всього 917 100 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

Порівняльний аналіз:   результати опитування, проведеного в березні - квітні 2016 року 

 

Ваш населений пункт 

Відповіді Кількість 

респондентів 

Відсоток 

м. Острог 13 4,00 

м. Кузнецовськ 2 0,62 

м. Дубно 27 8,31 

м. Рівне 72 22,15 

Сарненський р-н 34 10,46 

Рокитнівський р-н 9 2,77 

Рівненський р-н 18 5,54 

Радивилівський р-н 13 4,00 

Острозький р-н 5 1,54 

Млинівський р-н 14 4,31 

Костопільський р-н 13 4,00 

Корецький р-н 12 3,69 

Здолбунівський р-н 12 3,69 

Зарічненський р-н 13 4,00 

Дубровицький р-н 14 4,31 

Дубенський р-н 8 2,46 

Демидівський р-н 10 3,08 

Гощанський р-н 14 4,31 

Володимирецький р-н 9 2,77 

Березнівський р-н 13 4,00 

Всього 325 100 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

4. Аналіз проблем та труднощів, з якими громадяни зіштовхуються при отриманні свого права на БПД 

 

З якими проблемами Ви зіштовхнулися при отриманні свого права на безоплатну правову 

допомогу? 

Відповіді Кількість респондентів Відсоток 

Без відповіді 750 81,8 

Проблем не виникало 57 6,2 

Не звертався(ась) 63 6,9 

Власний варіант відповіді 47 5,1 

Всього 917 100 

 

Серед зазначених респондентами проблем можна виділити наступні: 

 Низький рівень поінформованості населення. 

 Особисто я вперше дізналась про такий вид допомоги. 

 В нашій місцевості про цю допомогу мало хто і ознайомлений. 

 В нашому регіоні мало хто про це чув. 

 Більшість людей навіть не чула про таку допомогу. 

 Щось я навіть не чув про таке своє право. 

 Не зверталась, тому що не вірю. Я проста людина без великих коштів, а таким дороги закриті скрізь. 

 Дізнався про це з даного опитування 

 Незнання своїх прав щодо можливості отримання безкоштовної правової допомоги, некомпетентність в даній 

області. 

 Майже нічого не відомо про цю допомогу. 

 Тяжко розмірковувати про доступність чогось, коли зовсім нічого не чув про це. 

 Поки що мало відомо про дане право. 

 Про яку доступність можна говорити, коли і не відомо практично нічого про цю допомогу? 

 Потрібно більше інформації доносити до простих громадян про безоплатну правову допомогу. 

 Я не зіштовхуюсь з подібними проблемами, оскільки працюю в правозахисній організації. Однак для жителів 

малих населених пунктів області кваліфікована правова допомога (в тому числі і платна) не є повністю доступною. 

 Головна проблема - відсутність інформації, де її можна отримати. 

 Я і не знав що вже на протязі такого довгого часу у місті функціонує центр правової безкоштовної допомоги. 

 Про це дізналась з даного опитування 

 Не знаю де її надають. 

 Населення погано проінформоване. 

 Недоступність такої послуги в селі. 

 Звертався за допомогою, проте свого питання так і не вирішив. 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

 

Порівняльний аналіз:   результати опитування, проведеного в березні - квітні 2016 року 

 

Які труднощі виникли у Вас при зверненні з питань безоплатної правової допомоги? 

Відповіді Кількість 

респондентів 

Відсоток 

Без відповіді 275 84,61 

Жодних 38 11,69 

Явка персоналу 3 0,92 

Наданий мені працівник не приклав зусиль на 

вирішення мого питання 
1 0,31 

Написання заяви 1 0,31 

Куди звертатись, що писати? 1 0,31 

Некомпетентність фахівців з права 1 0,31 

Не знаю куди звертатись та за якими питаннями 

можна звертатись 
1 0,31 

Я з інвалідністю 1 групи, колясочник і мені дуже 

треба професійна юридична підтримка і я знаю, 

що вона мені має надаватись безкоштовно, але 

влада та інші інстанції мені відмовляють у 

допомозі. 

1 0,31 

Мало інформації 1 0,31 

Безоплатне не завжди якісне. Брак знань і прав. 1 0,31 

Було б добре, щоб необхідні довідки (пенсійний, 

податкова, інші) отримувались у електронному 

вигляді. Держава ніяк не хоче виходити з купи 

паперів за якими потрібно добряче побігати. 

1 0,31 

Всього 325 100 
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Які труднощі виникли у Вас при зверненні з питань 
безоплатної правової допомоги? 
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Оцінка якості та доступності БПД громадянам Рівненської області згідно результатів тестування Інтернет-порталу  

 

5. Зауваження, пропозиції, рекомендації опитаних респондентів з питань, пов’язаних з БПД 

 

Ваші зауваження, пропозиції, рекомендації: 

Хотілося б більше дізнатись про такі послуги. 

Створення єдиної бази організацій, які надають правову допомогу. 

Висновки роботи з реальних даних роботи системи. Якось так. 

Більше інформації. 

Хотілось більше чути про це по радіо, тв. 

Удосконалитись. 

Пропозиція частіше приїжджати в місто і проводити прийом громадян. 

Людям потрібно більше розповідати про дану допомогу. 

Більше реклами. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Висновки Рекомендації 

Населення Рівненської області досі залишається недостатньо 

поінформоване щодо законного права громадян на отримання 

безоплатної правової допомоги. 

Забезпечити достатнє інформування населення Рівненської 

області щодо безоплатної правової допомоги. 

Більшість опитаних респондентів (57 відсотків) визнали, що 

вони недостатньо ознайомленні з поняттям безоплатної 

правової допомоги. 

Проводити більше інформаційних кампаній щодо БПД в 

тому чисті в мережі Інтернет, за допомогою соціальних 

мереж. 

Серед населення проводиться мало інформаційних кампаній. 

Частина опитаних громадян про можливість отримання 

безоплатної правої допомоги навіть не чули, деякі з них про 

БПД дізнались завдяки тестуванню Інтернет-порталу. 

Давати більше реклами щодо безоплатної правової 

допомоги в ЗМІ, на зовнішніх рекламних носіях. Особливо 

це стосується невеликих населених пунктів. 

61 відсоток опитаних громадян не вважають доступною 

безоплатну правову допомогу у Рівненській області. 

Основною проблемою в сфері надання безоплатної правової 

допомоги респонденти виділили недостатню 

поінформованість населення щодо можливостей її 

отримання, особливо в невеликих населених пунктах. 

Рекомендації та пропозиції опитаних громадян також 

стосуються більш ефективних рекламних кампаній щодо 

безоплатної правової допомоги серед населення. 

 

Впровадити Інтернет-портал prozoro-bpd.rv.ua в роботу 

Інтернет-сервісів державних органів влади, місцевого 

самоврядуванні, Центрів  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги та забезпечити його функціонування, з 

метою постійного моніторингу задоволеності потреб 

населення Рівненської області в послугах з безоплатної 

правової допомоги. 

Даний Інтернет-додаток допоможе відслідковувати рівень 

обізнаності населення щодо БПД, виявляти реальні 

проблеми громадян у даній сфері, а також брати до уваги 

рекомендації, пропозиції та зауваження громадськості. 

 

 

 


