
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Білоцерківським місцевим центром з надання безоплатної

вторинної правої допомоги  річного плану діяльності на 2020 рік у І кварталі

                                                                     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. 
[1.4.] Запровадження  інноваційних підходів у функціонуванні системи безоплатної 
правової допомоги.

Розділ ІI. Результативні показники діяльності



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
“Про  запобігання  поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2”-всі  правопросвітницькі  заходи
працівниками  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги у II кварталі 2020 року здійснювались дистанційно.

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

У результаті запровадження по всій країні карантину,  навчальний процес в Україні
зараз здійснюється виключно дистанційно.  Долучились до цієї  тенденції  і  працівники
системи  Безоплатної  правової  допомоги  та  розповіли:  Як  батькам  та  вчителям
розпізнати, що дитина стала жертвою кіберцькувань?Як захистити дитину та що можуть
зробити  зі  свого  боку  батьки?  Якими  способами  буллери  атакують  найчастіше?
Роз'яснення  психолога  про  психологічні  наслідки  для  дітей.  Тобто,  як  саме  можуть
вплинути такі дії на психіку та емоційний стан дитини.Як діяти батькам, вчителям та
безпосередньо дитині у випадку, якщо неприємна ситуація ВЖЕ склалася. Кого можна
притягнути до адміністративної відповідальності за булінг?Та безпосередньо про самі
штрафи за вчинення таких злочинів. Такі теми обговорили працівник Білоцерківського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  психолог,
працівник Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги ветеранам АТО/ООС та
їх родинам 02.04.2020 року. Даний запис переглянули близько 500 користувачів Facebook
та You-Tube.

08.04.2020 року  "Допомогти собі не засидітися і не впасти в депресію, коли ми усі
змушені  перебувати  під  замком,  можуть  навіть  суто  технічні  речі:  фізичні  вправи,
домашні  справи,  які  замінять  зовнішню динаміку  внутрішньою динамікою",  -  радить
психолог  Євгенія  Тернова,  яка завітала до Білоцерківського МЦ з надання БВПД. На
думку  професіоналів,  краще  книжку  почитати,  пограти  з  дитиною,  навчитися  чогось



корисного, опанувати нове захоплення або ж згадати давно забуте хобі-  розповіла наша
гостя.

Разом  з  учнями  однієї  із  шкіл  м.  Білої  Церкви,  їх  батьків  та  вчителів  здійснили
онлайн-урок, який  був приурочений до всесвітнього Дня протидії булінгу, то ж говорили
про все, що необхідно знати і дітям і дорослим стосовно цієї гострої теми. Учасники
отримали практичні  поради та  дізнались багато нового.  Зокрема,  батьки дізнались як
самостійно виявити, що дитина страждає від цькування та як можна допомогти вирішити
цю  проблему.  В  свою  чергу,  діти  почули  про  різновиди  онлайн-знущань,  про  те,  як
впливає жорстока поведінка однолітків на їх самооцінку та сприйняття реального життя.
Даний захід був проведений 05.05.2020 року за допомогою додатку Zoom, зокрема була
використана функція скрінкаст, то ж присутні не лише слухали,  а й мали можливість
бачити основні моменти доповіді. Також учасники конференції переглянули відеоролик,
в якому американські підлітки демонструють на власному прикладі, як можна зупинити
цькування за декілька хвилин. Кількість учасників: 47 осіб.

Придбали товар, а вдома виявили що термін його придатності давно закінчився і не 
знаєте що робити? Соромитеся повернути придбане взуття, яке вам не підійшло?Або ж 
замовили в інтернеті одне, а отримали зовсім інше? Саме з такими запитами відбувся 
вебінар на тему “Права споживачів” 22.05.2020 року. То ж, як повернути 

протермінований товар? Як захистити себе та свою сім’ю та що робити у випадку, коли 



ваші права порушили? - відповіді отримали усі учасники вебінару.

Щороку в усьому світі зникають сотні тисяч дітей. Кожний випадок – це окрема 
історія та драма. Одні діти просто губляться, інші – тікають з дому. Дітей викрадають, 
вони стають жертвами злочинців. Коли втрачаєш зв'язок зі своєю дитиною і не знаєш, де 
вона перебуває, настає паніка та не розумієш, що відбувається. Але кожна хвилина на 
рахунку, часу для паніки немає. Потрібно діяти швидко та оперативно. То ж, що робити, 
якщо зникла дитина? 02.06.2020 року працівники Білоцерківського МЦ розповіли під час
вебінару. 

50  підлітків  з  11  областей  України  за  результатами  відбору  стали  учасниками
ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!", організованої мережею місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у партнерстві з громадськими організаціями.
Навчально-дискусійна платформа працювала на базі Інтернет-ресурсу ZOOM. Двічі на
тиждень її учасники зустрічались в он-лайн під час занять, працювали індивідуально та в
групах, дискутували, спілкувлись з експертами з тих чи інших питань. Дана платформа:
Навчальна – створює доступ до якісних, актуальних та корисних навчальних матеріалів,
компетентних  носіїв  знань  та  інформації;  дискусійна  –  тут  поважають  кожну  думку,
навіть, якщо вона для когось незвична чи незручна; тут ставлять непрості питання та
спільно шукають на них відповіді; тут поважають аргумент і мотивацію. Комунікаційна –
на старті платформа об’єднує учасників з 11 областей України. Це можливість почути
інших та бути почутим іншими. Перша організайційна зустріч  відбулась 01.04.2020 року.

Про право та набір прав, який має кожен з нас; формулу та джерела права; позитивне
та негативне право; обов'язки; чому кожному із нас критично необхідно знати свої права;
як  зародилася  та  розвивається  система  безоплатної  правової  допомогита  ряд  інших
питань  йшлося  06.04.2020  року під  час  чергової  он-лайн  навчальної  сесії  в  рамках



ініціативи.Загальновідомо,  що  найоптимальнішим  і  найдостовірнішим  джерелом
інформації  є  першоджерело  -  носій  інформації.  Власне  тому  про  важливість  права,
історію системи  БПД спілкувався  з  підлітками  один  із  засновників  системи,  перший
директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський.

08.04.2020 року говорили про  судову гілку влади, хто окрім суддів та їх помічників,
забезпечує  функціонування  судів  різних  інстанцій?Які  справи  розглядаються  у  судах
різних інстанцій? Як виглядає зал судових засідань та що таке "клітка"? Чому суддівська
мантія  чорного  кольору?  Які  повноваження  судді?  Участь  взяли:  Микола Денисович
Новосад, голова Червоноградського районного суду Львівської області та його помічниці
Уляна Терех,Тетяна Бондаренко, фахвець Голопристанського районного відділу філії ДУ
"Центр  пробації"  в  Херсонській  областіАнастасія Бровченко,  іІнспектор  сектору
ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області,
старшому лейтенанту поліції.

]

"Органи прокуратури. Структура та повноваження» - тема чергової зустрічі учасників
ініціативи  "Знаю!  Вмію!  Розумію!",  яка  реалізовується  мережею  місцевих  центрів  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  партнерстві  з  громадськими
організаціями, державними установами, громадськими та політичними діячами.13 квітня
до ініціативи приєднався Віктор Чумак - політик, правник, громадський діяч. 

"Правозахист в Україні. Адвокатура та правозахисні громадські організації» - про це
говорили  учасники  ініціативи  "Знаю!  Вмію!  Розумію!",  яка  реалізовується  мережею
місцевих центрів з  надання безоплатної вторинної  правової  допомоги у партнерстві  з
громадськими  організаціями,  16  квітня  з  Барбарою  Калюжною  та  Максимом
Ільчишеним.  Учасникам  розповіли  про  двокатуру  як  важливий  правовий  інститут
держави, устрій та публічно-правовий статус адвокатури, завдання та роль адвоката  та
багато іншого.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhUD5X_BMlbp3SDBRYKLrDCfS5QV45fX1SLhDw0iV_AJsM5AHIm53bYPxD63VFRvZgGJnoY5oTAlnXbYxsf668IDY9T4h8jMN5018iwXYRXG_FSTbrLFwCzqnzfYzvrgTfyPOQS9GpnC61v7M0xWC3HhZEWb74O0hwX7wdutYBi3eOinQIWPW9VVdsDODONam-DA-xagM87SAnXR0hXOYUMBA9YkTCf11zAZ9HhR0XjJlonRxklt5hgAv_qdRzmaSoun4J--BBCKejl1idoMwdfJCi3BieNghePneCGJbvXlUXPsB_jGUPkfZn-VZViBqf8ilzoycV8Yl08QKcsDRRZP8e4GYqveM34IpAHUCnd8GacwATyd0HXIwR_LP_rVanc8vbk__yRMrYjwHyHYcQKK14Iuotuw_tDOFwY8aLtgMZF57bjpHzyHvkJFib5D16djrBQiTTRfj4XKoNDh4B6PRcW29r_LIYDSH9bYNjgcsUReZyCGE&__tn__=*NKH-R


Про перші  результати,  досягнення  та  маленькі  невдачі  своїх  груп  за  результатами
першого  місяця  говорили  представники  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги-кураторів  Оксана  Сірик,  Ирина  Кеба,  Tamara  Kozyr,Тетяна

Кулішова. Своїми враженнями та напрацюваннями поділилися і самі учасники навчань. 

"Закон  -  це  не  іграшка.  Не  можна  прийняти  закон  і  потім  допустити,  щоб  він  не
виконувався. Таким чином авторитет закону втрачається дуже швидко. Закон має бути
продуманий, він має бути належно профінансованим і він має виконуватися безумовно" -
наголосив Мирослав Лаврінок на черговій зустрічі Знаю! Вмію! Розумію!

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010503647300&__tn__=K-R&eid=ARDJss_yiA5ZWZgSzHadkNMy7uKB0JyfmqDGsHhZOr7Hg9CXjLRYDuRVAQqTjgVWYpW64w3eWxFyVOcd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6RJYnOwL4eheZIAleAgsZwZKdcPxQcAm9Akh963pfzGFzHoLVAXJwiMDaL9MRMACZCtmFo1q2dCpMG6GiNLwSIcJzLGri73LrKwxN33iJ1zEDfXJlTdvrlEIawf30AYh3-PDJftUAXIGYwpSBzD3ZVMCRdbr2yOqJgmT0MalA4YvVin2vY2hxUZ-qYTeZnWsvqFRJa_ma2jskYfYsHkT6H1T235sI8qjFpMTW6rpskO3akjdge76G_xdnwdnbIDlsavftHgBF7mVXZDybqJHBfldaGT5SC-JhCkrc7uMZESCcZkgcn2JyF1EKxG3yTCpGMVHDdAJ56vum-2TlCY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010503647300&__tn__=K-R&eid=ARDJss_yiA5ZWZgSzHadkNMy7uKB0JyfmqDGsHhZOr7Hg9CXjLRYDuRVAQqTjgVWYpW64w3eWxFyVOcd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6RJYnOwL4eheZIAleAgsZwZKdcPxQcAm9Akh963pfzGFzHoLVAXJwiMDaL9MRMACZCtmFo1q2dCpMG6GiNLwSIcJzLGri73LrKwxN33iJ1zEDfXJlTdvrlEIawf30AYh3-PDJftUAXIGYwpSBzD3ZVMCRdbr2yOqJgmT0MalA4YvVin2vY2hxUZ-qYTeZnWsvqFRJa_ma2jskYfYsHkT6H1T235sI8qjFpMTW6rpskO3akjdge76G_xdnwdnbIDlsavftHgBF7mVXZDybqJHBfldaGT5SC-JhCkrc7uMZESCcZkgcn2JyF1EKxG3yTCpGMVHDdAJ56vum-2TlCY
https://www.facebook.com/tamara.kozyr.9?__tn__=K-R&eid=ARDaBqdNx1ssvxx2V9GSdIX5t1miHk5rRgmTKyZBWIU3YMhHeei3XGDILlD12yIZHMoTrFLev9LVVecr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6RJYnOwL4eheZIAleAgsZwZKdcPxQcAm9Akh963pfzGFzHoLVAXJwiMDaL9MRMACZCtmFo1q2dCpMG6GiNLwSIcJzLGri73LrKwxN33iJ1zEDfXJlTdvrlEIawf30AYh3-PDJftUAXIGYwpSBzD3ZVMCRdbr2yOqJgmT0MalA4YvVin2vY2hxUZ-qYTeZnWsvqFRJa_ma2jskYfYsHkT6H1T235sI8qjFpMTW6rpskO3akjdge76G_xdnwdnbIDlsavftHgBF7mVXZDybqJHBfldaGT5SC-JhCkrc7uMZESCcZkgcn2JyF1EKxG3yTCpGMVHDdAJ56vum-2TlCY
https://www.facebook.com/malyga.ira?__tn__=K-R&eid=ARBjhArFFu--pzffHp4bh_iQFMmhwhV5coNHEc8qDUT6GhTj5bXtaGCgTwF-cJyul8ML7TxhjVhArxXF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6RJYnOwL4eheZIAleAgsZwZKdcPxQcAm9Akh963pfzGFzHoLVAXJwiMDaL9MRMACZCtmFo1q2dCpMG6GiNLwSIcJzLGri73LrKwxN33iJ1zEDfXJlTdvrlEIawf30AYh3-PDJftUAXIGYwpSBzD3ZVMCRdbr2yOqJgmT0MalA4YvVin2vY2hxUZ-qYTeZnWsvqFRJa_ma2jskYfYsHkT6H1T235sI8qjFpMTW6rpskO3akjdge76G_xdnwdnbIDlsavftHgBF7mVXZDybqJHBfldaGT5SC-JhCkrc7uMZESCcZkgcn2JyF1EKxG3yTCpGMVHDdAJ56vum-2TlCY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008591719244&__tn__=K-R&eid=ARDmblHaLfaK5Cg3WWaFhWlHXHzNKN0A-Fr_pxqAZfiI0h8w_t-cJIfkI7k9Kz7YDUH8ZQRoiHj-eEtC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6RJYnOwL4eheZIAleAgsZwZKdcPxQcAm9Akh963pfzGFzHoLVAXJwiMDaL9MRMACZCtmFo1q2dCpMG6GiNLwSIcJzLGri73LrKwxN33iJ1zEDfXJlTdvrlEIawf30AYh3-PDJftUAXIGYwpSBzD3ZVMCRdbr2yOqJgmT0MalA4YvVin2vY2hxUZ-qYTeZnWsvqFRJa_ma2jskYfYsHkT6H1T235sI8qjFpMTW6rpskO3akjdge76G_xdnwdnbIDlsavftHgBF7mVXZDybqJHBfldaGT5SC-JhCkrc7uMZESCcZkgcn2JyF1EKxG3yTCpGMVHDdAJ56vum-2TlCY


Знаю юридичні професії. Вмію їх розрізняти. Розумію, що потрібна відповідна освіта.
Ось  в  такий  простий  логічний  ланцюжок  вклалася  зустріч  учасників  ініціативи  з
Романом Зваричем, деканом юридичного факультету Університет Короля Данила     та Олегом
Мусієм,  студентом  Острозької Академiї,  координатором Північноукраїнського  регіону
Ліги студентів асоціації Правників України. Говорили про  формальну та неформальну
правничу  освіту;  умови  вступу,  навчання,  дозвілля,  саморозвитку,  самоосвіти;  про
співпрацю з організаціями та установами, громадськими організаціями.

30.04.2020 року -  дискутували учасники ініціативи в рамках навчально-дискусійної
платформи. Документальна короткометражна стрічка "2=2+5" багатошарова та насичена
візуально, емоційно, змістово. Це відзначили підлітки. Адже, проблема, яка на перший
погляд видається простою та лаконічною - помилка вчителя та його наполягання, що він
не помилився, насправді значно глибша. Тут і про порушення права на освіту, на свободу
висловлення, на власну думку, на життя, врешті-решт; і  про психологічне насильство;
про погрози фізичною розправою; перевищення повноважень та застосування сили; 

Не просто спільна платформа об'єднала учасників, а і їх бажання змінюватись самим
та змінювати світ довкола себе. Саме тому під час чергової зустрічі 4 травня разом з
Ябчанка Олександр ми говорили про реформи.

12 травня  в рамках ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!" ми говоритимемо про право на
освіту та те, які зобов'язання взяла на себе держава. Гість -  Тарас Кремінь, народний
депутат України 8 скликання, екс-голова підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. 

"Головна зброя боротьби з «фейком» – це факт. Щоби людина могла проаналізувати
інформацію і сама вирішити чи є ця інформація достовірною чи не достовірною потрібно
володіння  знаннями  про  факти",  то  ж  про  те,  що  поживати  інформацію  потрібно
вдумливо, відпустивши емоції, потрібно вчитися і здобувати знання аби не брати все на
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віру  та  вміти  мислити,  аналізувати,  шукати правдиву інформацію.  Довіряти потрібно
фактам та авторитетним, офіційним джерелам інформації. 
Сергій Висоцький. 

Про виконавчі органи влади та роботу Міністерства юстиції України йшлося 21 травня
під  час  зустрічі  учасників  ініціативи  з  Валерією  Коломієць  -  заступницею  міністра
юстиції з питань європейської інтеграції. Особливе зацікавлення в учасників викликали
практичні кейси. Зокрема, після фрази спікерки про те, що Міністерство юстиції України
вважають юристом уряду, пожвавлення викликали приклади захисту інтересів держави в
Європейському Суді,  аналіз  окремих інформаційних повідомлень,  що поширюються у
соціальних  мережах  та  формують  часто  хибні  уявлення  про  повноваження  Мін'юсту
тощо. Традиційний бліц питань, яким завершилася зустріч, дав можливість дізнатися про
Валерію Коломієць не як про чиновницю міністерства, а й навіть її  ж судженнями та
словами.

25 травня організатори ініціативи провели підсумкову робочу зустріч за підсумками
одного  з  напрямків  -  навчально-просвітницького  блоку  для  підлітків.
Аналіз  напрацювань  дав  можливість  структуризувати  наступні  етапи  та  спланувати
стратегію  за  напрямками,  зокрема  ті,  що  спрямовані  на  розвиток  фахівців  місцевих
центрів та партнерських організацій. 



1  червня  відбувся  урочистий  «випускний  урок»  і  для  учасників  ініціативи  "Знаю!
Вмію! Розумію!" - підлітків з 11 областей України, які з перших днів карантину двічі на
тиждень  зустрічалися  он-лайн,  щоб  поспілкуватися  з  експертами,  подискутувати,
попрацювати  індивідуально  чи  в  групах.  Круті  зустрічі  з  крутими  спікерами,
обговорення,  дискусії,  вікторини,  домашні  завдання,  відеоролики,  промови,  захист
проектів, напрацювання законів, реформування шкіл, ознайомлення з повноваженнями
та  особливостями  судової,  законодавчої  та  виконавчої  влади,  робота  з  інформацією,
"виловлювання" фейків. 

Чотири  законопроекти,  чотири  проекти  реформ,  десятки  "виловлених"  та
спростованих фейків, чітке розуміння, як мають працювати органи влади... а ще більше
питань та думок і небажання завершити ініціативу. Так, до фінішу дійшли не всі. Але
дійшли ті,  хто  цілеспрямовано йде  до  мети,  хто  готовий  працювати,  хто  відчув  себе
частиною команди. Вони стали першими і продовжують разом з організаторами рухатися
далі.  Бо  навчилися  працювати  в  команді,  навчилися  не  тільки  слухати,  а  й  чути,
аналізувати, шукати, робити висновки.



Карантин  —  це  не  перешкода  для  отримання  правової  інформації.  Ми  посилили
інформаційно-просвітницьку роботу та інформуємо громадян про їхні права та механізм
їх захисту через офіційний сайт та сторінки Facebook у соціальних мережах та на You-
Tube  каналі  Білоцерківського МЦ з  надання БВПД. .На період  карантину працівники
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
здійснили онлайн-консультації з таких тем:

07.04.2020 р. - “Орендна  під час карантину” - працівник розповів щодо звільнення від
орендної плати  в період карантину,  на кого звільнення  не поширюється  та як довести
доцільність зменшення орендної плати.

15.04.2020р.- “Правомірність накладення арешту на банківські рахунки”-  про порядок
зняття арешту через суд, як саме це зробити, які документи необхідні та про інші нюанси
розповіла працівниця Білоцерківського МЦ з надання БВПД. 

15.04.2020  р.  -  “Порядок  визнання  виконавчого  запису  нотаріуса  таким,  що  не
підлягає виконанню” - працівник розповів на що необхідно звернути увагу при поданні
позовної  заяви  про  визнання  виконавчого  напису  нотаріуса  таким,  що  не  підлягає
виконанню.

17.04.2020 р. - “Яким чином відбуватиметься процес надання соціальної допомоги на
період  карантину  певним  групам  населення?”,  -  працівник  розповів  про  порядок  та
строки виплати державної соціальної допомоги.

21.04.2020  р.  - “Права водіїв під час карантину”- розповів про заборонену кількість
перевезення пасажирів,  про те,  як  необхідно дотримуватись правил  на  автомобільній
парковці та чи можна в’їжджати автомобілем у населені пункти, які є вогнищем Covіd-
19.

30.04.2020  р.  “Про порядок отримання  земельної ділянки в межах норм державної
приватизації”  розповів працівник Центру,   дії,  які  необхідно вчинити для подальшого
отримання ділянки, хто має право на отримання земельної ділянки безоплатно та інші
нюанси процедури.



13.05.2020 р.- “Встановлення меж земельної ділянки в натурі”, де працівник розповів
безпосередньо  про  порядок  встановлення  меж  ділянок,   з  яких  етапів  складається
встановлення  меж,  куди  необхідно  звертатись  та  документи,  які  необхідні  для  цієї
процедури.

15.05.2020  р.-  “Встановлення  факту  родинних відносин”-  працівник  розповіла  про
порядок та підстави встановлення факту родинних відносин,  які документи необхідно
мати, щоб довести факт родинних відносин. Алгоритм дій у випадку, якщо особа хоче
звернутись до суду.

20.05.2020 р. - “Незаконне звільнення працівників: як діяти?” Кого можуть звільнити,
а кого ні?  Підстави звільнення.  Випадки,  коли ваше право порушують.  Алгоритм дій
незаконно  звільненого  працівника  та  відповідальність  роботодавця  за  незаконне
звільнення.

20.05.2020 р. - “Права та пільги багатодітних сімей”. Працівник розповів на що мають
право  багатодітні  сім’ї?  Як  розрахувати  розмір  виплат  та  якими  пільгами  можуть
користуватись члени такої сім’ї.

22.05.2020 р. - “Розрахунок із працівником, який звільнився: коли та як?”. Працівник
розповів  про  ситуації,  коли  звільнення  відбувається  незаконним  шляхом,  коли
порушуються трудові права працівника та чи не порушує законодавство роботодавець
розраховуючись із найманим працівником після його звільнення.



25.05.2020 р. - “Права споживачів: як відстоювати свої споживчі права?” Що робити у
випадку, якщо ваші права, як споживача, були порушені? Алгоритм дій. Відповідальність
за порушення споживчих прав та інші нюанси, які допоможуть відстояти свої права, як
споживача — розповіли працівники Центру.
27.05.2020 р. - “Відповідальність за куріння в громадських та заборонених місцях”.  Які
штрафи  за  порушення  законодавства  доведеться  сплатити  особі,  яка  палить  в
забороненому місці та про інше, розповів працівник Центру.

27.05.2020 р. - “Інтелектуальна власність: що являє собою?”. Працівник розповів про
те, що ми можемо віднести до інтелектуальної власності відповідно до законодавства,
види  інтелектуальної  власності  та  відповідальність  за  порушення  авторського  права.
Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

28.05.2020 р. - “Соціальна допомога підприємцям на дітей під час карантину”. Хто має
право  на  соціальну  допомогу?  Хто  із  батьків  може  отримати  таку  допомгу?  Як
розрахувати  розмір  допомоги  для  підприємців  та  про  інше,  -  розповіла  працівниця
Центру.

01.06.2020 р. - “Як оформити квартиру на дитину?” Про те,з якого віку дитина може
стати власником нерухомого майна, які документи мають підготувати батьки та до яких
організацій звернутись, - розповіла працівниця Центру.

02.06.2020  р.-   “Що робити,  якщо зникла  дитина?”  Які  дії  мають  вчинити  батьки
дитини, яка зникла, що необхідно робити негайно, а на що не можна втрачати час. Кого
необхідно повідомити в першу чергу та інші необхідні дії.



10.06.2020 р.- “Права та гарантії донорам крові”. Працівник розповів про пільги, які
мають  особи  зі  статусом  почесного  донора.  Загальні  правила  здачі  крові  та
законодавство, яке регулює дані питання.

16.06.2020 р.  -  “Відповідальність  за  втягнення дітей  у  жебракування”.  Про те,  що
необхідно робити,  коли ви зустріли дитину з  видимими ознаками жебракування? Яку
відповідальність понесуть особи, які втягнули дитину в цей вид незаконної діяльності та
про інші важливі моменти — розповіла працівниця Центру.

16.06.2020  р.  -  “Права  та  обов’язки  біженців”.  Хто  є  біженцями  відповідно  до
законодавства. На які права можуть розраховувати біженці.  Як та де оформити статус
біженця та випадки у разі яких цей статус втрачається-розповів працівник Центру.

16.06.2020 р. - “Договір дарування та заповіт”. Працівник Центру провів аналогію між
двома видами договорів: то ж , що краще-договір дарування чи заповіт — обговорили всі
позитивні та негативні сторони кожного з них.



Також працівники Центру та  Бюро здійснили онлайн-консультування із  інших тем,
таких  як:  порядок  встановлення  розміру  аліментів  на  навчання  повнолітніх  дітей,
роз’яснення  щодо  правового  регулювання  усиновлення  дітей,  порядку  призначення
соціальної  допомоги  на  період  карантину,   порядку  позбавлення  батьківських  прав,
заміни  сторони  виконавчого  провадження  та   порядку  виплати  компенсацій
військовослужбовцям.



В період карантину були проведені вебінари для працівників та осіб, які перебувають
на обліку як безробітні в Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості та осіб, які
мають  пільги  та  перебувають  на  обліку  в  управлінні  соціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради щодо захисту прав споживачів.

Працівники центру продовжують інформаційно-просвітницьку роботу та інформують
громадян про права та механізм їх захисту через   ЗМІ, телебачення- телеканал “Крокус”
та Білоцерківське радіо  ТРО “Місто” у рубриці “Правова абетка”.

В період карантину відеоролики на теми “Булінг: як захиститись дитині”, Шлюбний
договір”, “Електронний цифровий підпис”, “Закон про мову”, “Домашнє насильство” та
“Муніципальна няня” на телеканалі “Крокус” вийшли в  ефір 17 разів.

Аудіо-статті працівників Центру прозвучали в ефірі  радіо ТРО “Місто” 48 разів.

24.04.2020  року  на  Білоцерківському  радіо  в  рубриці  “Правова  абетка”  висвітлена
аудіо-інформація  на  тему  “Що  робити  пасажирам,  коли  відмінили  рейс  авіаційного
сполучення, залізничного сполучення, міжнародного автобусного сполучення на період
карантину?”. Слухачі дізнались як повернути кошти за квитки, до кого звертатись та як
скласти заяву про повернення коштів у випадку, якщо рейс скасовано через карантинні
обмеження.

27.04.2020 року  висвітлена аудіо-інформація на тему  “Основні санітарні норми для
супермаркетів та магазинів під час карантину”,  де працівник розповів про те, як саме
має  дотримуватись  усіх  правил  адміністрація  магазину  та  про  відповідальність,  яку
понесе магазин за порушення санітарних норм.

27.05.2020  року  висвітлена  аудіо-інформація  на  теми  ”Що  робити,  якщо  зникла
дитина?” та “Відповідальність за куріння в громадських місцях”.



23.06.2020  року  -  “Відповідальність  за  втягнення  неповнолітніх  в  жебрацтво”,  де
працівник розповів про кримінальну відповідальність за вчинення такого злочину та про
алгоритм дій у випадку, якщо ви побачили дитину, яка жебракує.

25.06.2020 року  -  “Відповідальність  за  вживання наркотичних речовин”-  розповіли
про те, що загрожує за вживання та розповсюдження наркотичних засобів.

28.06.2020 року - “Конституційні права людини і громадянина” - роз’яснення щодо
основних прав відповідно до Конституції України на які має кожен громадянин.

30.06.2020 року - “Безпечне донорство крові”-працівник розповів про основні пільги
почесним донорам крові, загальний порядок процедури.

30.06.2020 року-“Права  та  обов’язки біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового
захисту”.  Хто  є  біженцями  відповідно  до  законодавства.  На  які  права  можуть
розраховувати біженці.  Як та де оформити статус біженця та випадки у разі яких цей
статус втрачається-розповів працівник Центру.

03.04.2020  року  в  газеті  Вісник  Рокитнянщини  розміщена  стаття  “Особливості
декларування  у  2020  році”  та  “Порядок  прийому  громадян  Рокитнянського  бюро  на
період карантину».

10.04.2020  року  «Вісник  Сквирщини»-  “  Набування  права  власності  на  земельні
ділянки сільськогосподарського призначення”.



17.04.2020  року  Газета  “Голос  Володарщини-“Що  дозволено  та  що  заборонено
автомобілістам під час карантину”.

24.04.2020  року   Газета  “Голос  Володарщини”-“Право  на  таємницю  про  стан
здоров’я”. 

24.04.2020 року в газеті Вісник Кагарличчини висвітлена стаття- “Погашення кредиту
під час карантину”.

29.04.2020  року  Газета  «Твоя  судьба»-  розміщено  оголошення  онлайн-конкурсу
дитячих малюнків “Країна моїх прав”

08.05.2020 року  “Вісник  Рокитнянщини” -  інформація  щодо  нових обмежувальних
заходів на період карантину.

Та 15.05.2020 року Інформація про перехід права на земельну ділянку у разі набуття
права на жилий будинок, будівлю або споруду.

22.05.2020  року  Газета  “Вісник  Кагарличчини”-  “Виплата  заробітної  плати  на  час
карантину”.

27.05.2020 року «Ваша судьба»-“Податкова знижка на навчання”



29.05.2020 року Газета “Вісник Кагарличчини” “Психологічне насильство в родині: як
розпізнати та припинити”.

29.05.2020  року  Газета  «Вісник  Рокитнянщини»-  розмістили  статтю  на  тему
“Аліменти на утримання батьків”.

17.06.2020  року  у  Білоцерківській  газеті  “суспільно-політичне  видання  “Тиждень”
опубліковано статтю на тему “Пільги щодо сплати земельного податку”.

17.06.2020  року  в  Білоцерківській  газеті  “суспільно-політичне  видання  “Тиждень”
опубліковано статтю на тему “Добросусідство”.

19.06.2020  р.  у  районній  газеті  “Вісник  Рокитнянщини”  опубліковано  статтю  з
правовою інформацією на тему: “Право на обов’язкову частку у спадщині”. 

26.06.2020 року Кагарлицьке БВПД в газеті “Вісник Кагарличчини” №26 надрукувало
статтю “На автомобіль впало дерево: як діяти та хто має відшкодувати збитки”. 

[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги

Навчання працівників та адвокатів:
Ініціатива Знаю! Вмію! Розумію! для працівників системи безоплатної правової 

допомоги.
27 травня 2020 р. в рамках ініціативи Знаю! Вмію! Розумію! проведено навчання 

для працівників місцевих центрів на тему: “Емоційне вигорання. Як відновити 
ресурсний стан?”  

Усе починається з потреб і запитів, - переконались учасники однієї із навчальних
груп ініціативи Знаю! Вмію! Розумію!, які  зустрілися 18 червня 2020 р. Часто в різних

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXTM5C4U2skyIH5J5Ml5YmnbC4uFglUa1GihBRMU-U0Wky7E0tz6iXO6l2kZYNPkeeISRhSehqDXGrl65EVmafnBFbqnjqVMs7Eojct6wjiSeTHElANwYlNGlgxw0gUqnAEkr3ClzxpITzSO5fBlew7C0RRV8hmqpXwQ8z9CP7hCQCTA0-3vEsOSwMf065rHDFGwSd_eBGqP5uzGqVeDAwDrx2e-rRk5jR9_MW4TASMh6jXzTDtW0w1T9EYqinhfMHZoWNhokp-gAMHX5QOKvN29nSTfqvAlp24hqxYCypANym4_yIjGXBgcLYPNsia6a4bxLnWouYVj6eaGKYt5H_5m_KK3alCHl2yX0qI5Izl3g52HQBik88Dsgel9Z2L8ym_xVOkrAdRg07qzgU6c_wJNv4m8EDLEbdy3R3tv3Xf4i5nRM6_J-fiEKLrIt9PAwD9YcEECopde0-DBtddCGjoqjF8cAow7_xp9SXmQC3L8H2vTlhOg&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/events/684077285491395/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARD6GNrwYQrC3aHrcGm3zLsNySIr2pr9PlymryX8Yfi3R0B55H2rLZyIgag_XMsWBQOECHqeZlUeVAQtwlMzMGcr5sxJvWv2hzNXipQGVP47N-TcX1C74SMwRJUA2cVqKeY0gpHjQiK8vRMaAKu6jKr2TN0xkZCmlPHjcUmzjMTyZ4X942cIvZmzsoe8ye9A8ecWyBQNjJ_DPrkd94g64SbCdzA1Ybwk-N9ELPemSePNG3apy-VYHtRotGrc_e77R6nlJe1WZ4q8KZWgArjMYChhCkP1BmYCh3uYIgtM90VDINlWC0qns9tlz3tvN4n-PcOsVoTBLV3hcpeNmHR8mDxBQg&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/684077285491395/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARD6GNrwYQrC3aHrcGm3zLsNySIr2pr9PlymryX8Yfi3R0B55H2rLZyIgag_XMsWBQOECHqeZlUeVAQtwlMzMGcr5sxJvWv2hzNXipQGVP47N-TcX1C74SMwRJUA2cVqKeY0gpHjQiK8vRMaAKu6jKr2TN0xkZCmlPHjcUmzjMTyZ4X942cIvZmzsoe8ye9A8ecWyBQNjJ_DPrkd94g64SbCdzA1Ybwk-N9ELPemSePNG3apy-VYHtRotGrc_e77R6nlJe1WZ4q8KZWgArjMYChhCkP1BmYCh3uYIgtM90VDINlWC0qns9tlz3tvN4n-PcOsVoTBLV3hcpeNmHR8mDxBQg&__tn__=HH-R


професійних групах ми чуємо уже достатньо затерту фразу: "Так багато роботи, а часу на
все не вистачає". Наскільки суб'єктивною чи об'єктивною вона є і пробували розібратися
фахівці  системи  безоплатної  правової  допомоги. Час  -  це  ресурс.  Як  навчитися  ра-
ціонально використовувати цей ресурс з користю для себе і таким чином, щоб його брак
не спричиняв стан постійної тривожності чи стресу? Чи можна часом керувати? Так, час
-  це  ресурс,  від  якого  залежить  кількість  виконаних  і  невиконаних  завдань,  наш
емоційний  стан,  часто  -
мікроклімат в організації.
Ресурс можна витрачати і
можна  поповнювати.
Саме  поповнення  і  ра-
ціональне  використання
часового  ресурсу  -
запорука того, що форму-
ла  "багато роботи -  мало
часу"  стає  неактуальною.
Раціональне  використан-
ня часових ресурсів (з усі-
ма  наслідками)  -  одна  зі
складових результативного планування та реалізації плану. Робота на результат - це ра-
ціональний  розподіл  часу?  А  ще  -  це  сформовані  вміння  прогнозувати  результат,
алгоритм його досягнення, ризики та можливості для їх усунення. Цілі, завдання, плану-
вання. Що у них спільного? Чи можна планувати роботу щодня Навколо пошуку цих та
інших істин працювали учасники он-лайн тренінгу. Рейтингування завдань, їх пріоритет-
ність, передбачуваний хронометраж кожного із завдань, вплітання в уже напрацьовану
канву робочого дня непередбачуваних завдань, доручень, гнучкість планування, напра-
цювання вмінь приймати рішення - це те, з чим працювали у малих групах.

 

 

 

В рамках ініціативи Знаю! Вмію! Розумію! 26 червня 2020 р. відбулась он-лайн зустріч 
працівників місцевих центрів з екс-міністеркою Міністерства у справах ветеранів, 



народною депутаткою України Іриною Фріз. Говорили про соціальні гарантії учасників 
АТО/ООС. 

04.06.2020 р. більше 80 учасників - директорів та фахівців місцевих центрів з надання
БВПД семи областей України взяли участь у ZOOM - конференції з обміну досвідом з
організації роботи з клієнтами в умовах карантину. Такі заходи — це: свіжі ідеї; новий
погляд на буденну роботу; напрацювання однакових підходів та процесів; напрацювання
спільних поглядів та розуміння тих чи інших процесів;узагальнення напрацьованого та 
запозичення і впровадження у свою роботу кращих практик колег. Безперечно, одним із
найактуальніших  питань  для  фахівців  центрів  є  питання  про  забезпечення  надання
послуг. Тому так активно дискутували учасники з приводу комунікації з клієнтами, під-
ходів до організації надання правової допомоги у різних форматах, регіональні особли-
вості. Успішними кейсами та власним досвідом ділились з учасниками керівники Білоце-
рківського та Чернігівського місцевих центрів.

Обмін  досвідом між фахівцями місцевих центрів  в  умовах карантину набув нових
форматів.  Стали  традиційними  он-лайн  зустрічі  фахівців  кількох  центрів  за  різними
напрямками та тематиками, серед яких: успішна комунікація з клієнтом; інтерв'ювання
клієнта; виокремлення правових питань зі звернення клієнта; уточнюючі питання та фі-
ксування відповіді  на них;  як  сформувати правову інформацію;  як  чітко та  доступно
надати консультацію, ці та інші практичні навики відпрацьовували учасники зустрічі 24
червня, працюючи в групах та індивідуально, презентуючи напрацювання, дискутуючи
та прислухаючись до порад інших, доповідачами виступили керівники Білоцерківського
та Чернігівського місцевих центрів.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVG_8L8Gcs9flj157B-cTyUgyIQpzzQCYNWAU5HwhI1rsNVULCnsCFMmhmO-P-roT1AF9ADpA3SLNe7we-L79VAkd4qYH7esYWPTpFgU6Mt3ooGUBAoQ7tPSRylMB-wPpk966s3iPBY1A4KpVFMjBVNDTArIbNxl0PVTbwAhmksjNEE9B1B5qPSP7u5K55wl3s&__tn__=*NK-y-R


В період карантину працівники Білоцерківського місцевого центру удосконалювали
свої  знання  шляхом  проходження  дистанційних  навчань  на  навчальній  платформі
PROMETHEUS та он-лайн заходів правових клубів PRAVOKATOR.

  [1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості реалізації. 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
“Про  запобігання  поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби



COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”- у  II  кварталі 2020 року   прийом
громадян працівниками Центру та Бюро  здійснювався виключно дистанційно.   

[1.4.]  Запровадження інноваційних підходів у функціонуванні системи безоплатної

правової допомоги.

Протягом травня-червня 2020 р. Білоцерківський місцевий центр взяв участь у на-
вчальних  практикумах  з  дослідження  правових  потреб  громади  за  програмою
“Правоспрожна громада” Учасники пройшли чотири вебінари та оволоділи теоретични-
ми знаннями проведення соціологічного дослідження. Під час очного навчання учасники
відпрацьовували такі практичні навички: особливості організації та проведення дослі-
джень, розробка дослідницької стратегії, робота з інтерв'юерами, аналіз та представлення
результатів дослідження, тощо. 

Учасниками заходу стали ініціативні групи з Дніпропетровської, Київської, Миколаї-
вської, Черкаської областей, які пройшли попередній відбір. Навчання проводилось із до-
триманням вимог адаптивного карантину. 

Програма впроваджується Українською школою практичних знань з питань доступу
до  правосуддя  з  2019  року  за  підтримки  Координаційний  центр  з  надання  правової
допомоги на базі мережі правових клубів  PRAVOKATOR, партнерських організацій та
установ: Міжнародний фонд “Відродження”, Українська фундація правової допомоги та
безпосередньо адмініструється Мережею правового розвитку.

https://www.facebook.com/hashtag/pravokator?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBp1kfzd2Md0CF4uVXM0A6mXQB7dn3qbBe9FYAiaqgjnghshFVRfh_bRIhaujZiLqe8qol8OnVRf6wVdjO4GYlWe1iKVyIkKj3oeCC7sfWTPL9KNOXCnipZ7zyKyQVybo3H5qsh5vTG4ORvJPPk6htXy1cdglwsK043_JOJJTnkUM2DlpHehQBgK84-IOl_h2lRnb1tHGqDrtKmpJT4ED6RWofN_6TA9TvS4SUiArPr_G1g7CPV5fzykK0STD9fqdeEqD38IDz5Ms9bJS7XKdQz6iXWQONyZuPU2ifP50DmKi3-WOAoEMWPXBDo3feDRt_oYw0ko5j6HAwedo-Y4IM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARAqaie8hC3cLpBED9PuwPIDRFXSronc4RpCdHp7wChole_e4vnIibZwTgvipfVbtlHq1YF_BwFi5xeS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBp1kfzd2Md0CF4uVXM0A6mXQB7dn3qbBe9FYAiaqgjnghshFVRfh_bRIhaujZiLqe8qol8OnVRf6wVdjO4GYlWe1iKVyIkKj3oeCC7sfWTPL9KNOXCnipZ7zyKyQVybo3H5qsh5vTG4ORvJPPk6htXy1cdglwsK043_JOJJTnkUM2DlpHehQBgK84-IOl_h2lRnb1tHGqDrtKmpJT4ED6RWofN_6TA9TvS4SUiArPr_G1g7CPV5fzykK0STD9fqdeEqD38IDz5Ms9bJS7XKdQz6iXWQONyZuPU2ifP50DmKi3-WOAoEMWPXBDo3feDRt_oYw0ko5j6HAwedo-Y4IM
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARAqaie8hC3cLpBED9PuwPIDRFXSronc4RpCdHp7wChole_e4vnIibZwTgvipfVbtlHq1YF_BwFi5xeS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBp1kfzd2Md0CF4uVXM0A6mXQB7dn3qbBe9FYAiaqgjnghshFVRfh_bRIhaujZiLqe8qol8OnVRf6wVdjO4GYlWe1iKVyIkKj3oeCC7sfWTPL9KNOXCnipZ7zyKyQVybo3H5qsh5vTG4ORvJPPk6htXy1cdglwsK043_JOJJTnkUM2DlpHehQBgK84-IOl_h2lRnb1tHGqDrtKmpJT4ED6RWofN_6TA9TvS4SUiArPr_G1g7CPV5fzykK0STD9fqdeEqD38IDz5Ms9bJS7XKdQz6iXWQONyZuPU2ifP50DmKi3-WOAoEMWPXBDo3feDRt_oYw0ko5j6HAwedo-Y4IM


Директор Білоцерківського МЦ з надання БВПД взяла участь в он-лайн зустрічі пред-
ставників юридичної клінічної спільноти,  партнерів,  друзів,  адвокатів,  клініцистів для
обговорення спільних досягнень та  результатів  проектів  юридичних клінік  Білоцеркі-
вського національного агарного університету та Університету державної фіскальної слу-
жби. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 1 квітня 2020 по 30 червня 2020 року (звітний квартал) місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової  допомоги,  що є його відокремленими структурними
підрозділами,  було  зареєстровано  2971  звернень  клієнтів,  2818  особам  було  надано
правову консультацію, 154 з них написали письмову заяву про надання БВПД. 



Таблиця  1.  Інформація  щодо  кількості  зареєстрованих  та  опрацьованих
звернень клієнтів.

№ з/п Найменування відділу МЦ
Кількість

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих

правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

1 Відділ правової інформації та 
консультацій

543 491 52

2 Відділ «Богуславське бюро» 358 345 13

3 Відділ «Володарське бюро» 151 124 27

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 297 288 9

5 Відділ «Миронівське бюро» 268 263 5

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 270 264 6

7 Відділ «Сквирське бюро» 258 250 8

8 Відділ«Ставищенське бюро» 191 190 1

9 Відділ «Таращанське бюро» 344 328 16

10 Відділ «Тетіївське бюро» 291 274 17

Разом по МЦ 2971 2818 154

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, в звітному періоді було
прийнято 139 рішень про надання БВПД, надано 94 доручення адвокатам та 53 наказів
штатним працівникам (представництво клієнта  в  суді  або оформлення процесуальних
документів). 

В  звітному  періоді  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного права 520 (18%), сімейного права 497 ( 17%), з інших питань 337 (11%),  з
питань  виконання  судових  рішень  312  (10%),  адміністративного  права  248  (8%),
житлового права 233 (8%),  земельного права  232 (8%),  соціального забезпечення 215
(7%), спадкового права 181(6%), трудового 145(5%), договірного 12 (1%)та з неправових
питань 39 (1%).



Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за кате-
горією питань. 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за статтю
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за віком.

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних
рішень,  було  прийнято  по  малозабезпеченим  особам  (середньомісячний  дохід  не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 60 (48%), ветеранам війни 31 (25%),
інвалідам 29 (23%), ВПО — 6 (5%)

Діаграма 5. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за категоріями осіб,
які мають право на отримання БВПД.
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 
період було:

· надано методичну допомогу 11 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 59  правопросвітницьких заходів.
· розміщено 270 інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД   
та на веб-сайтах партнерів.
· прийнято 12 звернень з питань доступу до електронних сервісів 
Мін’юсту.

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

дистанційни
х

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: 0/0 0/0 11 59 12 270

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

0/0 0/0 1 2 1 0

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

0/0 0/0 1
3 1 0

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

0/0 0/0

1 2 1 4

5 Відділ 
«Миронівське
Бюро»

0/0 0/0

1 3 1 0

6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

0/0 0/0

1 3 1 4

7 Відділ 0/0 0/0 1 2 1 0



«Сквирське
Бюро»

8 Відділ 
«Ставищенське
Бюро»

0/0 0/0 1 2 1 0

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

0/0 0/0 1 3 1 0

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

0/0 0/0 1 2 1 0

  


