
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у ІІ кварталі 2020 року 

ЗМІСТ 

 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

[1.1.]  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до 

безоплатної правової допомоги. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними 

цілями: 

[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги 

З метою підвищення рівня правової культури населення, обізнаності 

осіб щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб Центром та 

бюро правової допомоги, враховуючи карантинні обмеження, що склались 

внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19, організовано 

інформаційно-роз'яснювальну роботу та проведено правопросвітницькі 

заходи в онлайн режимі: 

15 квітня 2020 року головним спеціалістом відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Шевченко шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему права на отримання податкової знижки на 

навчання. 

Основні питання: 

✅ хто має право на отримання податкової знижки на навчання; 

✅ умови отримання податкової знижки на навчання; 

✅ куди звертатися, необхідний перелік документів , що підтверджують 

право на податкову знижку на навчання; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R


✅ розмір податкової знижки на навчання; 

✅розмір податкової знижки на навчання; 

✅строк виплати коштів; 

✅термін подання документів для отримання податкової знижки. 

Посилання на відеороз’яснення : 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/275085660158240/?v=275085660158240 

17 квітня 2020 року начальником відділу «Переяслав-Хмельницьке 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександром Задорожнім шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему  отримання та виплата лікарняних в умовах 

карантину. 

Основні тези: 

✅Нормативно правова база; 

✅Правила самоізоляції; 

✅Право на отримання та оплату листів непрацездатності; 

✅Порядок отримання лікарняних листів в умовах самоізоляції; 

✅Підстави та порядок отримання фінансової допомоги за рахунок фонду 

соціального страхування; 

✅Отримання листа непрацездатності одним із батьків у випадку 

захворювання дитини віком до 14 років. 

 

 

 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/275085660158240/?v=275085660158240
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R


Посилання на відеороз’яснення : https://www.facebook.com/watch/?v=790190921388930. 

21 квітня 2020 року заступником начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Міклухою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему права встановлення батьківства. 

Основні пункти: 

✅ способи встановлення батьківства; 

✅ порядок доведення батьківства; 

✅ з чого починати генетичну експертизу; 

✅ етапи проведення аналізу ДНК; 

✅ що робити з результатами експертизи. 

 

Посилання на відеороз’яснення: https://www.facebook.com/watch/?v=545684876322600 

22 квітня 2020 року головним спеціалістом відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Шевченко шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему відповідальність за самовільне спалювання 

сухої рослинності, опалого листя та сміття. 

Основні пункти: 

✅ обов'язки утримувачів житлових будинків та прибудинкових територій; 

https://www.facebook.com/watch/?v=790190921388930
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=545684876322600
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R


✅ посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення 

атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного 

світу ; 

✅ види відповідальності за недотримання законодавства. 

 

Посилання на відеороз’яснення: https://www.facebook.com/watch/?v=694339414670187 

05 травня 2020 року заступником начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Міклухою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему інвалідності та порядку її встановлення. 

Основні питання: 

✅ порядок встановлення 

інвалідності; 

✅ строки розгляду; 

✅ підстави для відмови; 

✅ оскарження рішення про 

відмову. 

Посилання на відеороз’яснення: https://www.facebook.com/watch/?v=856309171545844 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=694339414670187
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=856309171545844


05 травня 2020 року начальником відділу «Переяслав-Хмельницьке 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександром Задорожнім шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему аліменти на повнолітню дитину з 

інвалідністю. 

Основні питання: 

✅Загальні положення про сплату аліментів; 

✅Порядок виплати аліментів на дитину з інвалідністю; 

✅Добровільний порядок сплати аліментів; 

✅Судовий порядок стягнення аліментів. 

 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/237983460876305/ 

пільги та гарантії осіб з інвалідністю. 

Основні питання: 

✅ поняття «особи з інвалідністю»; 

✅ соціально-побутове та медичне забезпечення осіб з інвалідністю; 

✅ послуги, що надаються особам з інвалідністю безоплатно чи на пільгових 

умовах; 

✅ передача у власність автомобіля виданого особі з інвалідністю; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/237983460876305/


✅безоплатне придбання лікарських засобів; 

✅ позачергове обслуговування осіб з інвалідністю; 

✅безоплатний проїзд осіб з інвалідністю; 

✅право на освіту; 

✅пільги на оплату житлово-комунальних послуг 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/928513430925099/ 

06 травня 2020 року заступником начальника 

відділу «Баришівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом 

шляхом відеороз'яснення розкрито тему "Як оформити 

розписку?". 

Основні питання: 

✅ посилання на законодавство; 

✅ обов'язки боржника перед кредитором та навпаки; 

✅ основні вимоги при складенні розписки.  

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/271546687349122/?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/928513430925099/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/271546687349122/?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=NjFb_BGVWZ8AX-z6U3Y&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=4d66d2f121b594b6df54d6e7aaecf09c&oe=5F279A73&dl=1


&_nc_ohc=NjFb_BGVWZ8AX-z6U3Y&_nc_ht=scontent.fdnk1-

2.fna&oh=4d66d2f121b594b6df54d6e7aaecf09c&oe=5F279A73&dl=1 

07 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Бориспільське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ігором Дерезою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему оформлення спадщини, якщо спадкодавець 

помер на тимчасово окупованій території України. 

 Основні питання: 

✅причини виникнення проблеми 

реєстрації; 

✅докази що можуть підтвердити 

факт смерті; 

✅порядок подачі позовної заяви до 

суду; 

✅порядок та строки відкриття спадщини. 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/2432967696993272/ 

19 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Шевченко шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему обов’язку по утриманню малолітніх та 

неповнолітніх дітей іншими членами сім’ї. 

Основні пункти: 

✅ особи, на яких може бути покладено обов’язок по утриманню малолітньої, 

неповнолітньої дитини; 

✅ обставини, які впливають на виникнення такого обов’язку; 

✅ право на утримання у малолітніх та неповнолітніх онуків з боку діда та 

баби ; 

✅ право на утримання з боку братів та сестер; 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/271546687349122/?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=NjFb_BGVWZ8AX-z6U3Y&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=4d66d2f121b594b6df54d6e7aaecf09c&oe=5F279A73&dl=1
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/271546687349122/?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=NjFb_BGVWZ8AX-z6U3Y&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=4d66d2f121b594b6df54d6e7aaecf09c&oe=5F279A73&dl=1
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/2432967696993272/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R


✅ право на утримання з боку 

мачухи, вітчима; 

✅ право на утримання дитини з 

боку інших осіб; 

✅ розмір, способи і порядок 

сплати аліментів. 

 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/861780767661230/ 

 01 червня 2020 року заступником начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Міклухою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему прав дитини. 

Основні пункти: 

✅ права дитини 

відповідно до Конвенції 

про права дитини; 

✅ цивільні права 

неповнолітніх; 

✅ захист порушених 

прав дітей в Україні. 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/941147509652850/ 

З нагоди відзначення  12 червня 2020 року Всесвітнього дня 

боротьби із дитячою працею заступником начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Міклухою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему відповідальності за втягнення дітей до 

жебракування. 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/861780767661230/
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/941147509652850/


Основні 

пункти: 

✅ інструкція, як варто 

діяти, коли ви бачите 

дітей-жебраків; 

✅ примусове 

жебрацтво: потурати, 

прогнати чи 

спробувати зупинити дитячу експлуатацію. 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/205117397244065/ 

12 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Шевченко шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему праця неповнолітніх: прийняття на роботу і 

звільнення, обмеження при використанні праці неповнолітніх. 

Основні пункти: 

✅ вік з якого допускається 

прийняття на роботу 

неповнолітніх; 

✅ порядок прийняття на 

роботу неповнолітнього; 

✅ звільнення 

неповнолітнього; 

✅ обмеження при використання праці неповнолітніх. 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/304300837400958/ 

З нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові 

начальником відділу «Переяслав-Хмельницьке бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/205117397244065/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc-cy8nPcbj4D7ubTLNAAvoDJGRtkLFhYHVPutWP3y10EZ4bkGOb2e5GVfd7K-VWAP22Fu5MwZbU0LN-_bHSNHGJKZsOBoABQMItDmpikva2hvr0xcrmownJEkjgeXYzqCAqsVSDUIwVmO3lLKMxttRvZ0Ye-HkOCz8rlX-ltgeNWzcF9NQ3XzQ7UbkWPVTy5JK6nXIv6boPMosgq346OAkCAZ_4jUJ_7guCy28Y6FAE646_HdyS-jbLCa_P-HWLsggN-_y4_01xhkhGT_GrMmM4SpcxnkYJRNlNY1KiZHJkRy3MkacOTv3viNpKrpMHm9l8FfCsdxbZiGJ-S1OOw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/304300837400958/


допомоги Олександром Задорожнім шляхом відеороз'яснення розкрито тему 

«Права та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів». 

Основні питання: 

✅загальні положення про донорство крові; 

✅права донорів крові та її компонентів; 

✅пільги, які надаються донорам крові та її компонентів; 

✅відповідальність роботодавця за порушення вимог Закону України «Про 

донорство крові та її компонентів». 

 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/1630627187089296/?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e7

0&_nc_ohc=7OFMOBQOeWMAX8t2lAV&_nc_ht=scontent.fdnk1-

2.fna&oh=6aa7a79c518fad8ab149653038876d65&oe=5F2837B3&dl=1 

26 червня 2020 року заступником начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Міклухою шляхом 

відеороз'яснення розкрито тему "Відповідальність за вчинення злочину 

передбаченого ст. 309 Кримінального кодексу України, а саме: незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/1630627187089296/?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=7OFMOBQOeWMAX8t2lAV&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=6aa7a79c518fad8ab149653038876d65&oe=5F2837B3&dl=1
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/1630627187089296/?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=7OFMOBQOeWMAX8t2lAV&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=6aa7a79c518fad8ab149653038876d65&oe=5F2837B3&dl=1
https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/1630627187089296/?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=7OFMOBQOeWMAX8t2lAV&_nc_ht=scontent.fdnk1-2.fna&oh=6aa7a79c518fad8ab149653038876d65&oe=5F2837B3&dl=1


пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту" 

Основні пункти: 

✅ Відповідальність за вчинення 

злочину передбаченого ст. 309 

Кримінального кодексу України; 

✅Звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 309 

Кримінального кодексу України. 

Посилання на відеороз’яснення: 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/582629329313797/ 

Одним із важливих напрямів в роботі місцевого центру є тісна 

співпраця з засобами масової інформації, яка сприяє підвищенню правової 

обізнаності населення, інформує органи державної влади та громадськість в 

цілому про діяльність Центру та бюро правової допомоги, функціонування 

системи БПД у лівобережній частині Київської області, зокрема через 

публікації в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 

Так, протягом звітного періоду місцевим центром було розміщено 6 

публікацій в таких друкованих засобах масової інформації: «Нове життя», 

https://www.facebook.com/brovary.kyivreg/videos/582629329313797/


«Баришівський Вісник», «Яготинські вісті», «Яготин місто моє» та 

«Панорама». 

41 інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, а саме на 

офіційних сайтах: Броварської міської ради, Згурівської районної державної 

адміністрації, Яготинської районної державної адміністрації - Яготинської 

районної ради, Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, 

Баришівської районної державної адміністрації, Яготинської міської ради та 

сайтах партнерів. Постійно розміщуються публікації про діяльність Центру 

та бюро правової допомоги у соціальній мережі Facebook.  

                

 

Розміщено інформацію про Центр на електронно-інформаційному 

табло, що знаходиться на Майдані Свободи в м. Бровари. 

Відбулись виступи на радіо, в газетах у вигляді інтерв’ю щодо 

діяльності Центру та консультування з правових питань. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року працівниками Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та фахівцями 

Бюро, регулярно розміщувались на інформаційних дошках організацій 

плакати на правову тематику. 

 

 

 



[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 

працівники Центру приймають участь у навчальних семінарах, тренінгах, 

робочих групах: 

02 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на на 

тему: «Спрощене провадження, або як швидко вирішити справу». 

Використовуючи у своїй роботі такий інструмент як звернення до суду в 

порядку спрощеного провадження, правники зменшують час за який клієнт, 

з моменту звернення до суду, отримує бажаний результат. 

09 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на на 

тему: «Договір оренди землі. Основні проблеми правозастосування та 

способи їх вирішення». Під час вебінару висвітлювались питання: основні 

законодавчі акти про договір оренди землі, істотні умови договору, порядок 

реєстрації прав на землю, порядок реєстрації та укладення договору оренди 

землі, момент укладення договору, проблеми пов’язані з недійсністю 

договору. 

10 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на на 

тему: «Оскарження рішень, дій та бездіяльності у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно». 

13 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано відео лекцію 

на тему: «Трудові права громадян під час карантину».  

14 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Права людини і принципи Правосуддя: співпадіння і протиріччя в 

діяльності правника» та відеолекцію на тему: «Юридичний захист водіїв».  



15 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Як не стати жертвою інтернет шахраїв?» та «Пенсія по інвалідності 

та втраті годувальника. Основні питання та особливості судової практики».  

21 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Особливості застосування сімейного законодавства до відносин з 

іноземними особами та особами без громадянства».  

22 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Пенсія за віком. Особливості та види пенсій. Судова практика».  

24 квітня 2020 року  працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Судова практика у кредитних правовідносинах: порядок вирішення 

кредитних спорів та примусове стягнення кредитної заборгованості».  

29 квітня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення карантинних обмежень».  

08 травня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Стягнення матеріальної та моральної шкоди».  

13 травня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Особливості розгляду справ щодо визнання права власності на 

нерухоме майно в порядку спадкування». 

20 травня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано онлайн 

лекцію на тему: «Ефективне надання правової допомоги постраждалим від 

домашнього насильства». 



09 червня 2020 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано онлайн 

лекцію на тему: «Що таке ринок (обіг) землі. Основні меседжі закону про 

обіг землі». 

Для забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та недопущення конфліктних ситуацій, відділ організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

підтримує постійний зв'язок з клієнтами та адвокатами. 

Центром розробляються анкети для партнерів та інших органів 

публічної адміністрації для узагальнення побажань та типових питань щодо 

їх вдосконалення та покращення їх роботи. 

З метою покращення якості роботи, функціональної та інформаційної 

взаємодії, визначення та вирішення проблемних питань діяльності, обміну 

досвідом, практичними навиками роботи, Центр бере участь в організації та 

проведенні спільних робочих зустрічей, нарад, семінарів, тренінгів. 

Протягом звітного кварталу відбулись зустрічі за допомогою відео 

конференції з місцевими центрами Київської області, а також засідання 

Керівної ради центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Київської області. На них обговорювали, погоджували та затверджували 

внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального та 

підпорядкованих місцевих центрів на 2020 рік та помісячних планів 

асигнувань на 2020 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків, 

опрацьовувалась та обговорювалась пріоритети удосконалення (оптимізації) 

системи надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом 

автоматизації адміністративних функцій, удосконалення бізнес-процесів, 

впровадження нових дієвих механізмів забезпечення якості надання 

безоплатної правової допомоги.  

Між Броварським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги налагоджено співпрацю щодо подачі звітності, обміну 



інформаційними матеріалами, рекомендаціями та пропозиціями. 

Відбувається постійний обмін успішними робочими практиками.  

Центром постійно проводиться моніторинг дотримання вимог щодо 

матеріально-технічного стану приміщень Центру та бюро правової допомоги, 

матеріальної бази.  

Працівники Центру постійно здійснюють моніторинг змін до чинного 

законодавства, після чого відповідні зміни обговорюються на оперативних 

нарадах.  

Працівники бюро правової допомоги щокварталу проходять навчання 

щодо надання правових інформацій та консультацій, здійснюються 

обговорення найбільш проблемних питань при консультуванні та 

представництві інтересів клієнтів, складення документів процесуального 

характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

За IІ квартал 2020 року забезпечено роботу 3 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги в приміщеннях: Управління 

соціального захисту населення Згурівської РДА; Броварського відділу 

пробації та Бориспільській виправній колонії №119. 

Під час роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги, правову допомогу отримали 7 осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

З метою забезпечення поінформованості населення про систему 

безоплатної правової допомоги та про їх право на безоплатну вторинну 

правову допомогу Центром та бюро правової допомоги постійно проводиться 

робота щодо розміщення інформації про безоплатну правову допомогу в 

судах, прокуратурах, правоохоронних органах, в закладах охорони здоров’я, 

дитячих будинках, в навчальних закладах, закладах культури, у 



військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади та у громадському транспорті, на дошках 

оголошень, а також розміщено інформаційні матеріали (буклети, газети, 

плакати тощо) в Центрі та кожному бюро правової допомоги, з якими клієнти 

можуть ознайомитися на місці та взяти з собою.  

Постійно ведеться тісна співпраця з громадськими організаціями та 

органами місцевого самоврядування 

За звітний період Центром та бюро правової допомоги проводилось  

робочі зустрічі для налагодження та обговорення подальшої співпраці в 

наданні безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої 

допомоги та проведення спільних заходів щодо правопросвітництва 

населення, а також інформування про діяльність Центру та бюро правової 

допомоги.  

17 червня 2020 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено робочу зустріч з 

заступником управління соціального захисту Згурівської РДА Мозговою 



Світланою Сергіївною на тему «Права та обов’язки біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту». 

Під час робочої зустрічі роз’яснено  право громадян на отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також надано 

інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

22 червня 2020 року відбулася робоча зустріч начальника 

Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області із директоркою Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Катериною Лиско. 

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

першому півріччі 2020 році, а також розглянуто шляхи покращення порядку 

та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

За результатами обговорення було вирішено і в подальшому 

проводити роботу в даному напрямку, а також розроблено графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Баришівського міськрайонного відділу на друге півріччя 2020 рік 

24 червня 2020 року відбулася робоча зустріч начальника Переяслав-

Хмельницького міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області із начальником відділу «Переяслав-

Хмельницьке бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександром Задорожнім. 

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

першому півріччі 2020 році, а також розглянуто шляхи покращення порядку 

та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

За результатами обговорення було вирішено і в подальшому 

проводити роботу в даному напрямку, а також розроблено графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Баришівського міськрайонного відділу на друге півріччя 2020 рік. 

Центр та бюро правової допомоги постійно приймають участь у сесіях 



міських/сільських/селищних рад з метою інформування про діяльність 

Центру та бюро, а також про систему БППД. 

Протягом другого кварталу оновлено паспорти територіальних громад 

та внесено зміни отримані за 2020 рік. Також Центром систематично 

аналізуються звернення громадян, проводиться підготовка юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань заявників (з 

урахуванням змін та новел в законодавстві). 

 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та 

підтримку в актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш 

розміщених, не менш ніж два рази на місяць. 

Забезпеченню розвитку у даному напрямі сприяє проведення 

системного аналізу звернення громадян, підготовка та систематична 

актуалізація юридичних консультацій для вирішення типових проблемних 

питань працівниками центру, а саме аналізування звернень громадян, 

наданих центром консультацій, результатів роботи адвокатів, розробка 

працівниками пропозицій щодо вдосконалення задіяної системи безоплатної 

правової допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої бази, 

методичних рекомендацій для ОМС тощо. 

За звітний період фахівцями Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розроблено 4 методичних 

рекомендацій для ОМС. 

З метою забезпечення постійної медіа присутності в регіональних 

ЗМІ, поширення інформації про роботу системи БПД, зріст поінформованості 

населення, зріст звернень, поліпшення іміджу системи, працівниками 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  



регулярно здійснюється збір, аналіз та узагальнення інформації для 

висвітлення її у ЗМІ. 

Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги 

відповідно до Положення про Броварський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється представництво 

інтересів осіб, визначених пунктами 1,2,8-12 частини першої та частиною 

другою статті 14 Закону України «Про безоплатну вторинну правову 

допомоги», в судах інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

Відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги протягом третього кварталу видано 6 накази на 

уповноваження щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

для здійснення представництва осіб суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

Складено 14 документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення 

про надання такої допомоги.  

Працівникам бюро правової допомоги Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом третього 

кварталу видано 14 наказів на уповноваження щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та для здійснення представництва осіб 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги. Складено 18 документів 

процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої 

допомоги. 
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Діаграма 1. Розподіл клієнтів за 
категорією осіб (за письмовими 

зверненнями) 
малозабезпечені особи 

особи з інвалідністю 

ветерани війни 

 внутрішньо переміщенні 
особи 

діти 

засуджені особі 

отримання статусу ветерана 
війни 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2020 року по 30.06.2020 року (далі звітний період) 

Броварським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, 

що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

958 звернень клієнтів, 958 особам було надано правову консультацію, 52 із 

них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання 

БВПД, було зареєстровано від малозабезпечених осіб 21 (40%); внутрішньо 

переміщенні особи  14 (26%);  ветеранів війни 9 (17%); осіб з інвалідністю 5 

(9%); отримання статусу ветерана війни 2 (4%) засуджених осіб 1 (2%); діти, 

які не належать до окремих категорій 1 (2%). (Діаграма 1). 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстровани

х звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 
Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 
513 513 17 



41% 

59% 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

чоловіки 

жінки 

допомоги 

2 Відділ «Бориспільське бюро 

правової допомоги» 

80 80 17 

3 Відділ «Баришівське бюро 

правової допомоги» 

114 114 8 

4 Відділ «Згурівське бюро 

правової допомоги» 

85 85 2 

5 Відділ «Переяслав-

Хмельницьке бюро правової 

допомоги»  

123 123 8 

6 Відділ «Яготинське бюро 

правової допомоги» 

43 43 0 

7 Разом по МЦ 958 958 52 

 

 В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД, було 

прийнято 50 рішень про надання БВПД, 6 рішень про заміну наданого 

адвоката чи працівника та видано 34 доручень для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги адвокатам та 20 штатним працівникам.  

За звітний період до Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги звернулось 557 жінок (59%) та  387 

чоловіків (41%). (Діаграма 2).  
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

до 18 р. 

18-35 р. 

35-60 р. 

понад 60 р. 

В звітному періоді найбільше зверталось клієнтів від 35-60 р. (50%), 

понад 60 р.(27 %), 18-35 р. (23%) та до 18 р. (0,1 %) (Діаграма 3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В звітному періоді клієнти частіше зверталися з питань: сімейного 159 

(16,7%), іншого цивільного права 186 (19,6%), інших питань 207 (21,8%), 

житлового 66 (6,9%), спадкового 65 (6,8%), соціального забезпечення 71 

(7,5%), адміністративного 70 (7,4%), земельного 29 (3%), трудового 53 

(5,6%), з питань виконання судових рішень 24 (2,5%), договірного 20 (2,1%), 

медичного 1 (0,1%), (Діаграма 4). 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів за 
категорією питань. 
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Крім цього, Броварським місцевим центром за звітний період було: 

 забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 7 осіб, в тому числі 7 осіб звернулись за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано  методичну допомогу органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, 

волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги -

4;  

 опрацьовано 48 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 6 друкованих та 41 інформаційних матеріалів в 

мережі інтернет з питань надання БВПД. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

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 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ 

до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

0/0 3/7 4 24 19 



2 Відділ «Бориспільське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 1 3 

3 Відділ «Баришівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 2 2 

4 Відділ «Згурівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 1/4 0 2 2 

5 Відділ «Переяслав-

Хмельницьке бюро 

правової допомоги» 

0/0 0/0 0 2 3 

6 Відділ «Яготинське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 0/0 0 9 1 

 

 


