
 
 

                   

 

 

 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання річного плану діяльності 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

на 2020 рік у ІV кварталі 



ЗМІСТ : 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

[1.3] Децентралізація системи БПД 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
  



оздОсновні за 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 
 
 

1.1.Проведення право просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України 
 

Упродовж кварталу Черкаським місцевим центром з надання БВПД включно із відділом  
“Чигиринське бюро правової допомоги” було проведено та взято участь у низці 
правопросвітницьких заходів, спрямованих на масове інформування населення щодо гарантованого  
Конституцією України права на безоплатну правову допомогу, щодо запобігання безробіттю, 
випадкам домашнього насильства,  дискримінації та злочинності, зокрема: 

01 жовтня 2020 року проведено 
правопросвітницький захід для осіб з 
інвалідністю, які перебувають на обліку 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Черкаського району на тему: "Захист прав людей 
похилого віку". 
07 жовтня 2020 року проведено 
правопросвітницький захід для жителів села 

Чорнявка Черкаського району на тему: “Порядок зняття арешту з земельної ділянки”. По 
завершенню заходу проведено анкетування учасників правопросвітницького заходу, щоб визначити 
рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного 
законодавства. 
 08 жовтня 2020 року відбувся 
правопросвітницький захід для працівників 
сільської ради та жителів села Думанці 
Черкаського району на тему: “Земельна реформа 
в Україні». Зокрема, йшлося про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо умов 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення. По завершені заходу проведено 
вуличне інформування мешканців села та розповсюджено інформаційні буклети і брошури на різну 
правову тематику. 

09 жовтня 2020 року проведено 
правопросвітницький захід для студентів 
юридичного факультету Черкаського інституту 
ДВНЗ "Університет банківської справи". 
Студенти отримали інформацію про механізми 
правового захисту своїх прав у повсякденному 
житті та мали нагоду дізнатись про законодавчі 

                   Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 



ініціативи уряду в сфері земельного та цивільного права. 
 13 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід для учасників АТО (ООС) на 
тему: «Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки». В ході заходу обговорено питання 
щодо порядку виділення у власність земельних ділянок. 
 16 жовтня 2020 року проведено семінар для учасників АТО на тему: "Права Захисників: як 
отримати земельну ділянку в приміщенні Черкаського міського центру зайнятості". 
 27 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають  на 
обліку Чигиринського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на тему: 
"Екологічні правопорушення та відповідальність за них". 

03 листопада 2020 року проведено інформаційно-
розяснювальний захід для осіб ромської 
національної меншини, які перебувають на обліку 
в Чигиринському районному секторі філії ДУ 
«Центр пробації» в Черкаській області на тему: 
"Запобігання та протидія домашньому 
насильству". 
05 листопада 2020 року проведено 
правопросвітницький захід для працівників 

Галаганівської сільської ради Чигиринського району. Присутнім роз’яснено питання, що стосуються 
земельної реформи в Україні відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який 
набуває чинності з 01.07.2021 року. 
 11 листопада 2020 року проведено правопросвітницький захід для працівників Стецівської 
сільської ради Чигиринського району на тему: “Земельна реформа в Україні”. 
 13 листопада 2020 року з метою 
підвищення правової обізнаності осіб, які 
перебувають на обліку в Черкаському міському 
центрі зайнятості, працівники центру  провели 
правопросвітницький захід на тему: “Земельна 
реформа в Україні”.В ході заходу присутні мали 
нагоду дізнатись про законодавчі ініціативи 
уряду в сфері земельного права та отримати  
консультації з різних правових питань.  
 16 листопада 2020 року в межах 
реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» для 
осіб, що перебувають на обліку в Соснівському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області 
проведено правопросвітницький захід на тему: “Порядок безоплатної приватизації земельних 
ділянок громадянами”. 

17 листопада 2020 року в рамках співпраці  із 
сектором превенції Чигиринського відділення 
поліції було проведено виховну годину для учнів 4 
класу Чигиринської ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Богдана 
Хмельницького на тему: «Діти мають право». 
З метою підвищення правової обізнаності осіб, які 
перебувають на обліку в Черкаському районному 
відділі філії Державної установи “Центр пробації” 
в Черкаській області. 



 17 листопада 2020 року проведено правопросвітницький захід на тему: “Запобігання 
злочинності серед осіб, які перебувають на обліку в органі пробації”. 
 25 листопада 2020 року в рамках  Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”  
проведено виховну годину на тему: «Стоп насильство!» для студентів Чигиринського економіко-
правового фахового коледжу. Метою заходу є привернення уваги студентів до різних проявів 
насильства в суспільстві. 

В рамках реалізації програми «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство» 
25 листопада 2020 року працівником центру 
проведено правопросвітницький захід для 
працівників Черкаської обласної бібліотеки для 
дітей на тему: “Земельні правовідносини”. Всі 
бажаючі отримали брошури та буклети на різну 
правову тематику,  в тому числі із земельних 
питань та з контактами Черкаського місцевого 

центру з надання БВПД. 
 25 листопада 2020 року проведено правопросвітницький захід для працівників Черкаської 
обласної бібліотеки для дітей на тему: “Доступ до публічної інформації”, в ході заходу обговорено 
відмінності запиту на інформацію від звернення громадян. 
 1 грудня 2020 року в рамках відзначення 
Міжнародного дня людей з інвалідністю 
працівники центру провели інформаційно-
роз’яснювальний захід для підопічних 
Територіального центру надання соціальних 
послуг міста Черкаси на тему: “Захист прав осіб 
з інвалідністю”. Метою заходу є сприяння у 
реалізації особами з інвалідністю своїх прав та 
гарантій, визначених чинним законодавством та 
забезпечення їх соціального захисту. 
 04 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід для працівників 
Красносільського старостинського округу на тему: “Захист прав осіб з інвалідністю”. 
 07 грудня 2020 року за допомогою Skyp-зв’язку проведено правопросвітницький захід для 
працівників Мошнівської сільської бібліотеки та жителів села на тему: “Безоплатна правова 
допомога”. 

 
08 грудня 2020 року для викладачів Черкаської 
загальноосвітньої школи № 8 проведено 
інформаційний захід на тему: “Земельна 
реформа в Україні”. Присутні на заході мали 
нагоду дізнатись про законодавчі ініціативи 
уряду в сфері земельного права.  
 
 
 
 



 10 грудня 2020 року в рамках 
відзначення Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства" проведено 
правопросвітницький захід для осіб, які 
перебувають на обліку в Черкаському 
міському центрі зайнятості на тему: 
“Запобігання та протидія домашньому 
насильству”. 
 Також, цього ж дня в рамках 
відзначення Дня прав людини проведено 
виховну годину для учнів 2-3 класів 
Чигиринського навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів № 3 на тему: «Кожна дитина має право знати свої права». Захід мав на меті 
проінформувати малечу про основні права дітей та їх обов’язки, тому, що дітки змалечку мають 
знати свої права, вміти їх захищати та не порушувати прав інших. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на 
обліку в Соснівському та Чигиринському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області на 
тему: “Адміністративне затримання”. 
 22 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід на базі громадської організації 
“Спільнота біженців з Донецька та Сходу України” для внутрішньо переміщених осіб на тему: 
“Пільги та гарантії внутрішньо переміщеної особи". 
 23 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб ромських національних 
меншин, які перебувають на обліку в Чигиринському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» 
в Черкаській області на тему: “Запобігання дискримінації ромських національних меншин ”. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 
 

Із метою посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, 
Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  співпрацює з 
органами місцевого самоврядування шляхом визначення першочергових правових потреб 
територіальних громад, проведення робочих зустрічей з посадовими особами ОМС,  під час яких 
обговорюються проблемні питання та окреслюються напрямки подальшої співпраці. Зокрема:  

 
07 жовтня 2020 року в рамках співпраці з 
органами місцевого самоврядування та 
Територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Черкаського району, працівниками Черкаського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги здійснено виїзд 
до села Чорнявка Черкаського району.  

Проведено робочу зустріч із сільським головою, головною темою якої було обговорення питань 
надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення, обговорено 
питання співпраці та взаємодії при наданні такої допомоги. По завершені заходу проведено вуличне 
інформування мешканців села та розповсюджено інформаційні буклети і брошури на різну правову 
тематику. 
 08 жовтня 2020 року за участі праці-
вників Чигиринського районного відділу 
державної виконавчої служби Центрального 
міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Київ) проведено круглий стіл в 
ході якого обговорено зміни в законодавстві 
у сфері земельних правовідносин. 
 29 жовтня 2020 року відбулася робо-
ча зустріч із представниками Чигиринської 
ОТГ щодо змін в законодавстві з питань, що пов’язані з проведенням земельної реформи.  
 11 листопада 2020 року з метою налагодження співпраці з ОМС та доступності до безоплат-
ної правової допомоги жителів села Стецівка Чигиринського району,  здійснено виїзд до села та на-
дано консультації з різних правових питань мешканцям сільської місцевості. 

20 листопада 2020 року з метою підвищення 
рівня правової обізнаності мешканців села 
працівники центру здійснили виїзд до села 
Червона Слобода Черкаського району.  Осно-
вну увагу присутніх зосереджено на законо-
давчих ініціативах уряду в сфері земельного 
права, зокрема щодо особливостей укладення 
договору оренди землі. По завершенню захо-
ду всі бажаючі мали можливість отримати 
консультації та роз’яснення з правових пи-
тань. 



 09 грудня 2020 року відбулося засідання круглого столу з працівниками Чигиринського рай-
онного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ на тему: “Безоплатна правова допомога в Україні”. 
 У процесі співпраці з ОМС особлива увага  приділяється просвітницькій діяльності. Праців-
ники центру проводять семінари та лекції на базі ОМС для жителів громад, спрямовані на 
роз’яснення змісту ключових реформ у сфері земельних правовідносин, соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я, пенсійного забезпечення тощо. Саме за підтримки ОМС є ефективною реалізація 
проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», здійс-
нюються виїзди у сільські населені пункти, метою яких є підвищення обізнаності власників та кори-
стувачів земельних ділянок щодо їх прав на землю та способів захисту, надання методичної допомо-
ги посадовим особам ОМС щодо вирішення земельних питань.  
 
 
 

1.3. Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової 
допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення інформаційних 

матеріалів для клієнтів 
 

За звітний період у цьому напрямку працівники центру долучилися та провели низку заходів з 
метою поширення правових знань серед жителів громади та певних цільових груп, а також з метою 
вирішення правових потреб громади. Серед іншого, працівники центру долучилися до наступних 
заходів:  
 09 жовтня 2020 року директор центру Станіслав Скіць та заступник директора Ірина 
Мостова взяли участь в правоосвітньому заході для студентів юридичного факультету Черкаського 
інституту ДВНЗ "Університет банківської справи". В ході зустрічі особливу увагу приділено 
функціонуванню системи  безоплатної правової допомоги та її ролі в суспільному житті.  
  

 13 жовтня 2020 року з нагоди відзначення 
14 жовтня Дня захисника України проведено вуличне інформування в м. Чигирин, в ході якого 
працівником розповсюджено інформаційні матеріали щодо приватизації земельної ділянки та 

надано роз’яснення з питань земельного та 
цивільного законодавства. 
16 жовтня 2020 року на базі Черкаського РВ філії 
ДУ “Центр пробації” в Черкаській області 
проведено правопросвітницький захід на тему: 
"Права захисників України". 



 19 жовтня 2020 року прийнято участь у робочій 
зустрічі Чигиринської міської виборчої комісії та 
кандидатів у депутати на тему: «Місцеві вибори — 
2020». Під час зустрічі обговорили за якими правилами 
будуть відбуватись вибори, правила безпеки під час 
місцевих виборів 2020, виборчі права громадян. Крім 
того, з метою підвищення правової обізнаності 
громадян, поширено брошури та буклети серед 
присутніх на різну правову тематику, зокрема з 
контактами відділу «Чигиринське бюро правової 
допомоги» Черкаського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 30 жовтня 2020 року здійснено запис відеоконсультування на тему: "Порушення правил 
добросусідства при користуванні землею”. 
 13 листопада 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на 
обліку в Черкаському міському центрі зайнятості, як безробітні на тему: “Земельна реформа в 
Україні”. 

16 листопада 2020 року здійснено запис вдідеоролика та поширено на офіційній сторінці у 
соціальній мережі Фейсбук на тему: “Протидія та запобігання домашньому насильству”. 

24 листопада 2020 року з метою підвищення 
рівня правової поінформованості засуджених 
осіб, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення або обмеження волі в Черкаському 
слідчому ізоляторі проведено правоосвітній захід 
за допомогою Skype – зв’язку на тему: 
“Відмінність запиту на інформацію від звернення 
громадян”. Крім того, засуджені  мали нагоду 
дізнатись про законодавчі ініціативи уряду в 
сфері земельного права та отримали  консультації 

з різних правових питань. 
 25 листопада 2020 року проведено виховну годину для студентів Чигиринського економіко-
правового фахового коледжу та ознайомлено з відмінностями запиту на інформацію від звернення 
громадян. 

03 грудня 2020 року в рамках  співпраці з 
Черкаським міським центром соціальних служб 
для сім’ї дітей та молоді, з нагоди відзначення 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства", 
здійснено соціально-профілактичний виїзд до 
сімей, які зазнали домашнього насильства. 
Відвідано 9 сімей, яким надано інформаційну, 
психологічну та юридичну допомогу. Крім того, 
сім’ї отримали буклети, пам’ятки, щодо дій у 
випадках насильства та практичні рекомендації 
щодо поведінки в конфліктних ситуаціях, способів подолання агресивних станів. 



 03 грудня 2020 року здійснено запис 
відеоконсультування на тему: “Захист 
трудових прав осіб з інвалідністю” та 
пощирено на офіційній сторінці у Фейсбук. 
08 грудня 2020 року в рамках відзначення 
Всеукраїнського дня безоплатної правової 
допомоги, приуроченого до Міжнародного 
дня прав людини проведено 
правопросвітницький захід для учнів та 
викладачів Черкаської загальноосвітньої 

школи № 8 на тему: “Безоплатна правова допомога в Україні”. Учні отримали інформацію про 
механізми правового захисту своїх прав у повсякденному житті. Цікавою та пізнавальною для 
учасників заходу була інформація про практичні аспекти роботи юристів центру та адвокатів, а 
також про успіхи, які вдалося здобути за час роботи центру.  
 10 грудня 2020 року проведено семінар 
для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському 
міському центрі зайнятості, як безробітні на тему: 
“Безоплатна правова допомога”. 
 Також, цього дня проведено 
правопросвітницький захід для викладачів 
Чигиринського навчально-виховного комплексу І-
ІІІ ступенів № 3 на тему: “Безоплатна правова 
допомога”. 
 Впродовж ІV кварталу 2020 року 
працівниками відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” та Черкаського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснювалися вуличні інформування серед 
жителів міста Чигирин та міста Черкаси з метою висвітлення основних напрямів земельної реформи 
в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. 
Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

 Протягом звітного періоду Черкаським МЦ та відділом «Чигиринське бюро безоплатної 
правової допомоги» забезпечено діяльність 42 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги та здійснено 13 виїздів мобільних пунктів консультування, зокрема: 
 07 жовтня 2020 року з метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
громадян, що проживають у сільській місцевості, в рамках взаємодії з Територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району, працівниками центру 



забезпечено мобільний пункт консультування  доступу до безоплатної правової допомоги на базі 
Чорнявської сільської ради Черкаського району.  

08 жовтня 2020 року в рамках реалізації 
проекту «Програма «Прискорення 
приватних інвестиції у сільське 
господарство” працівниками центру 
здійснено виїзд до села Думанці 
Черкаського району з метою інформування 
громадян та надання консультацій в сфері 
земельних правовідносин.  
16 жовтня 2020 року забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги  на базі Черкаського міського 
центру зайнятості. 
 Цього ж дня, здійснено консультування 
осіб, які перебувають на обліку в Черкаському 
РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській 
області. 
 19 жовтня 2020 року здійснено прийом 
громадян на базі дистанційного пункту Служба 
у справах дітей Чигиринської районної 
державної адміністрації. 
 27 жовтня 2020 року забезпечено 
дистанційний пункт та надано консультації з правових питань особам, які перебувають на обліку 
Чигиринського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області. 
 29 жовтня 2020 року здійснено прийом громадян на базі мобільного консультаційного 
пункту Чигиринської ОТГ.  

05 листопада 2020 року працював мобільний 
пункт доступу до безоплатної правової 
допомоги на базі Галаганівської сільської ради 
Чигиринського району. Крім того, з метою 
підвищення правової обізнаності громадян, 
поширено брошури та буклети серед присутніх 
на різну правову тематику,  в тому числі із 
земельних питань та з контактами відділу 
«Чигиринське бюро правової допомоги» 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 25 листопада 2020 року за допомогою Skyp-зв’язку забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування на базі Степанківської сільської ради Черкаського району та надано консультації 
жителям села з різних правових питань 
 27 листопада 2020 року на базі 
Яснозірської сільської бібліотеки Черкаського 
району здійснено консультування мешканців 
села за допомогою  Skyp-зв’язку. 
 03 грудня 2020 року здійснено виїзд 
надання адресної правової допомоги жительці 
міста Черкаси з метою надання консультацій в 
сфері земельних правовідносин.  



 04 грудня 2020 року здійснено виїзд до села Красносілля Чигиринського району  з метою 
інформування громадян та надання консультацій в сфері земельних правовідносин.  

 07 грудня 2020 року за допомогою 
Skyp-зв’язку здійснено консультування  
жителів села Мошни Черкаського району. 
Громадян, які звернулись за отриманням 
консультацій здебільшого цікавили питання 
земельного, пенсійного та сімейного права. 
 14 грудня 2020 року забезпечено 
роботу мобільного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги за допомогою 
Skyp-зв’язку на базі Худяківської сільської 
бібліотеки.  

  
 
 16 грудня 2020 року з метою забезпечення мобільного консультативного пункту здійснено 
виїзд до села Трушівці Чигиринського району з метою надання консультацій жителям села з різних 
правових питань. Для підвищення правової обізнаності мешканців села та працівників сільської 
ради проведено інформаційний захід, в ході якого присутніх ознайомлено зі змінами в законодавстві 
у сфері земельних правовідносин. 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

 
З метою забезпечення належного, своєчасного та якісного надання в повному обсязі 

безоплатної вторинної правової допомоги директором та заступником директора Черкаського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено цикл зустрічей з 
адвокатами, які співпрацюють з центром та надають безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі за контрактом.  

 
В рамках проведення щотижневих робочих зустрічей взяли участь 29 адвокатів.  

 
 
 
 
  
  
 
  
               



   
 Метою вищезазначених заходів є налагодження плідної співпраці з адвокатами, підвищення 
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та обмін досвідом. 

 
 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
2.1 Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи  
правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів 

 
На виконання плану роботи на ІV квартал 2020 року працівниками відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами вивчалися потреби у навчанні 
та узагальнювались побажання, типові питання адвокатів. Про це повідомлено керівника у вигляді 
службової записки 30.10.2020, 26.11.2020, 28.12.2020 року згідно плану роботи Центру. 

 
 

2.1. Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для 
наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid” 

 
13.11.2020 року заступником директора Черкаського місцевого центру з надання БВПД 

розміщено статтю у довідково-інформаційній платформі правових консультацій  “WikiLegalAid”  на 
тему: “Пенсійне забезпечення військовослужбовців, що приймали участь у ліквідації на ЧАЕС”. 

 
2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

“WikiLegalAid” 
Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правові консультації, які розміщені 

у довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: “ 

 16.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Порушення правил добросусідства при 
користуванні землею” 
 30.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Невитребувані паї”. 

 30.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Безоплатна передача земельної ділянки гро-
мадянам із земель державної і комунальної власності”. 

 
 
 

 
 

 

 За період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро 
правової допомоги, що є його структурним підрозділом, було зареєстровано 1096 звернень клієн-
тів, 1013 особам було надано правову консультацію, 83 із них подали письмові заяви про надання 

                   Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



БВПД.  

 

 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання 
безоплатної правової 
допомоги 

889 812 77 0 

2 Відділ “Чигиринське 
Бюро ” 

 

207 201 6 0 

 Разом по МЦ 1096 1013 83 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 87 рішень про на-
дання БВПД та видано 61 доручень адвокатам та 26 наказів штатним працівниками (представниц-
тво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  іншого цивільного 174     
(37 %), сімейного  162 (35 %), з інших питань  130 (28 %), житлового 120 (20 %), спадкового 69   ( 
11 %), адміністративного  106 ( 14%),  трудового 38 (5 %), 50 соціального забезпечення  (6 %),  108 
земельного  (12 %), 86 з питань виконання судових рішень  (9 %), 22 договірного  (2 %), з неправо-
вих питань 10  (1%) та медичного 1 (0%).  

 

 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

Діаграма1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітній квартал за 
категорією питань 



 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 
 

Іше цивільне; 174; 17%

сімейне ; 162; 16%

з інших питань ; 130; 12%
житлове; 120; 12%

спадкове; 69; 7%

адміністративне; 106; 10

соціальне забезпечення; 50; 5%

земельне; 108; 10%
з питань виконання судових рішень; 86; 8%

; 0; 0%договірне; 22; 2%

чоловіки; 142; 38%

жінки; 229; 62%



  

 

 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 
 

до 18 років; 5; 1%

від 18 до 35 років включно; 102; 28%

від 35 до 60 років включно; 174; 47%

Понад 60 років; 90; 24%

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів  яким надано БВПД за 
категорією осіб 

 
 

особи з інвалідністю; 18; 24%

малозабезпечені; 22; 29%

ветерани війни; 29; 39%

; 0; 0%внутрішньо переміщені особи; 6; 8%
; 0; 0%; 0; 0%



 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 

• забезпечено діяльність 42 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
та здійснено 13 виїздів мобільних пунктів; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 145 осіб, в 
тому числі 54 осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 91 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 
надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 
проведено 45 правопросвітницьких заходів; 
розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 
 
 

 
 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 

13/54 18/91 4 45 0 14 

2 Чигиринське 

бюро правової 

допомоги 

6/20 5/34 2 20 0 0 

 

 

 

  Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 


