
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 щодо виконання Білоцерківським місцевим центром з надання безоплатної

вторинної правої допомоги річного плану діяльності на 2020 рік у ІІІ 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: 

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

Протягом  липня-вересня  2020  р.  Білоцерківський  місцевий  центр  проводив
правопросвітницькі  заходи  для  мешканців  громад  в  он-лайн  та  в  оф-лайн  режимі,  з
урахуванням  карантинних  обмежень  встановлених  Урядом  та  відповідно  різними
режимами роботи установ, організацій та закладів, з якими співпрацює Центр.

Так,  Центром та  Бюро проведені  правопросвітницькі  заходи у  службах у  справах
дітей, органах опіки і піклування, центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,
відділах у справах сім’ї, молоді та  спорту:

17.07.2020 року  для працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
працівниками Таращанського бюро  правової  допомоги  організовано  та  проведено
Zoom-конференцію  на  тему  “Забезпечення
реалізації  права  працівника  на  відпочинок  та
оздоровлення. Види відпусток”. 

27.08.2020  року  працівник  Володарського
бюро  правової  допомоги  Марценюк  Л.А.
провела  інформаційний  захід  у  Службі  у
справах  дітей  та  сім’ї  Володарської РДА  на
тему  “Право  на  шлюб  неповнолітніх”  та
“Правовий  статус  неповнолітніх  батьків”  під
час якого було розяснено хто може звернутись
до суду за наданням права на шлюб, які вимоги до заяви про надання права на шлюб, чи
потрібна  згода  батьків  майбутніх  наречених,  особливості  правового  статусу

неповнолітніх батьків. На заході були присутні 6
осіб.

17.07.2020  року  відділом  Таращанське  бюро
правової  допомоги  організовано  та  проведено
Zoom-конференцію  на  тему  “Забезпечення
реалізації  права  працівника  на  відпочинок  та
оздоровлення. Види відпусток”. 

25.09.2020 року працівник Володарського бюро
правової допомоги  провів інформаційний захід
у  Володарському  районному  військоматі  на



тему “Безоплатна передача земельної ділянки” під час якого розповів про розміри та ці-
льове  призначення  земельних  ділянок,  які  безоплатно  передаються,  види  земельних
ділянок,  на  які  передбачено  першочергове  право  на  отримання  для  учасників  АТО,
порядок звернення до відповідних органів із клопотанням, строки його розгляду, про-
цедуру  розробки  та  погодження проекту  землеустрою,  порядок  реєстрації  земельної
ділянки в ДЗК та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

В рамках роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями проведено такі
правопросвітницькі заходи:

12.07.2020  року  в  приміщенні  Білоцерківського  виробничого  підприємства
«ВЕСНА» (УТОГ) здіснений правопросвітницький захід на тему “Вимого до оформлен-
ня документів””17.07.2020 року відділом Таращанське бюро правової допомоги орга-
нізовано та проведено Zoom-конференцію на тему “Забезпечення реалізації права праці-

вника  на  відпочинок  та  оздоровлення.  Види
відпусток”. 

13.07.2020  року  в  приміщенні  Білоцеркі-
вського  учбово-виробничого  підприємства
Українського  товариства  сліпих  "Весна"  для
громадян,  які  мають  вади  зору  проведено
правопросвітницький захід, під час якого пра-
цівник розповів про роботу місцевого центру
та  про  актуальні,  серед  присутніх,  питання,
зокрема  “Права  та  соціальні  гарантії  осіб  з
інвалідністю”.

24.07.2020  працівником  відділу  "Богусла-
вське  бюро  правової  допомоги"  Білоцеркі-
вського МЦ з надання БВПД проведено робо-
ту дистанційної точки доступу до БПД у Богу-
славській  районній  організації   інвалідів
Чорнобиля  в ході якої правову допомогу було
надано 3 особам.

02.09.2020  року  в  приміщенні  Білоцеркі-
вського виробничого підприємства «ВЕСНА» (УТОГ) здіснений правопросвітницький
захід на тему “Права та соціальні гарантії осіб з інвалідністю”.

 Білоцерківським місцевим центром проводиться ряд правопросвітницьких заходів у
відділах пробації та місцях позбавлення волі для засуджених осіб.

21.07.2020  року   працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги   провела
інформаційний захід у Володарському РС філії ДУ “Центр пробації” на тему “Домашнє
насильство,  попередження  та  відповідальність»,  під  час  якої  було  повідомлено  про
ознаки насильства в сім’ї, його форми; поняття жертва насильства, відповідальність за



вчинення насильства в сім’ї,  заборонні та обмежувальні приписи,  надана інформація
щодо суб'єктів,  що здійснюють заходи  у  сфері  запобігання та  протидії  домашньому
насильству,  додатково  роз'яснено,  що  жертви  домашнього  насильства  є  окремою
категорією осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога. 

21.07.2020 року в приміщенні   Білоцерківського міськрайонного відділу пробації
працівниками Білоцерківського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги-
проведений правопросвітницький захід  на тему “
Аліменти на утримання неповнолітніх дітей”.

22.07.2020  працівник  відділу  Богуславське
бюро  правової  допомоги  провів
правопросвітницький  захід  на  тему  "Порядок
спадкування  за  законом"  на  базі  Богуславського
районного  сектору  філії  Державної  установи
«Центр пробації» у м. Києві та Київській області.
Також  присутнім  було  роздано  інформаційні
брошури.

24.07.2020  року    працівником  відділу
Рокитнянське бюро правової допомоги  проведено
інформаційний  та  правопросвітницький  захід  в
Рокитнянському  районному  відділі  пробації  філії
Державної установи “Центр пробації”. 

24.07. 2020  року  на  виконання  меморандуму  про  співробітництво  начальником
відділу Кагарлицького бюро правової допомоги проведено правопросвітницький захід у
Кагарлицькому міськрайонногму відділі філії  Державної установи “Центр пробації”  у
м.Києві та Київській області.   Під час заходу для громадян було прочитано лекцію на
тему: “Забезпечення реалізації права працівника на відпочинок та оздоровлення. Види
відпусток”.

24.07. 2020  року   працівником  Тетіївського  бюро  правової  допомоги   проведено
лекцію в  Тетіївському районному секторі Філії державної установи “Центр пробації” у
м.  Києві  та  Київській  області для  представників  відділу  на  тему  «Забезпечення
реалізації права на відпочинок та оздоровлення. 

 21.07. 2020  року  начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  в Кагарлицькій  районній  філії  Київського
обласного  центру  зайнятості  на  тему  “Домашнє  насильство,  попередження  та
відповідальність».

22.07.2020  працівник  відділу  "Богуславське  бюро  правової  допомоги"
Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  провів  правопросвітницький  захід  на  тему



"Порядок  спадкування  за  законом"  на  базі  Богуславського  районного  сектору  філії
Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області.

17.08.2020 року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги спільно
із  старшим інспектором Ставищенського  РС,  в  приміщенні  Ставищенського  РС  філії
державної  установи  Центр  пробації  у  м.  Києві  та  Київській  області,  проведено
правопросвітницький  захід  на  тему  «Правозасуджених  на  безоплатну  правову
допомогу».  Під  час  проведення  заходу  були  роз’яснені  права,  обов’язки  згідно
Конституції  України  та  кримінально-
виконавчого  кодексу  України,  а  також
проінформовані  про  те,що  засуджені
залишаються громадянами України та на них
поширюються  всі  права,  громадянина  і
людини,законні  інтереси  та  юридичні
обов’язки,як і на інших громадян. 

21.08.2020  працівник  відділу
"Богуславське  бюро  правової  допомоги"
Білоцерківського МЦ з надання БВПД провів
правопросвітницький  захід  на  тему
"Аліменти" на базі Богуславського районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» у м. Києві та Київській області.

21.08.2020  року  працівником відділу  Таращанське  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід у  Таращанському  районному  секторі  філії  ДУ
“Центр  пробації”.  Темою  зустрічі  було  “Карантин  і  трудові  відносини”.  Присутнім
роз’яснено:  правове  регулювання  карантину;  права  персоналу  під  час  карантинних

заходів;  відпустки  у  період  карантину.  Крім
цього,  висвітлено  ряд  питань  з  цивільного,
сімейного, трудового.

26.08.2020  року  в  приміщенні
Білоцерківського міськрайонного відділу
пробації  працівниками  Білоцерківського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомогипроведений
правопросвітницький  захід  на  тему  “  Поділ
майна подружжя”.

26.08.2020  року  працівником  відділу
Миронівське  бюро  правової  допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  у
приміщенні  Миронівського  районного  сектору  філії  Державної  установи  “Центр



пробації” на тему: "Протидія домашньому насильству". Під час заходу присутніх було
ознайомлено про прояв різних видів насильства та гарантії захисту постраждалим. 

18.09.2020 року  працівником Рокитняньского  бюро правової  допомоги  проведено
інформаційний  захід  в  Рокитнянському  районному  відділі  пробації  філії  Державної
установи  “Центр  пробації”  для  працівників  стосовно  встановлення  факту  родинних
відносин. Роз’яснений порядок звернення до суду для вирішення цього питання. 

25.09. 2020 року  працівником Кагарлицького бюро правової допомоги    проведено
правопросвітницький  захід у  Кагарлицькому міськрайоннму відділі філії  Державної
установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області.  Під час вказаного заходу з
громадянами обговорили тему"Зміни в земельному законодавстві".

За для більшої обізнаності мешканців сіл про власні права та можливості Центром
проведені  наступні   заходи   на  теми:  “Безоплатна  передача  земельних  ділянок
громадянам із земель державної і комунальної власності”, “Право користування чужою
земельною ділянкою” “Припинення права власності на земельну ділянку” в приміщен-
нях таких сільських рад:

03.09.2020 року Рогізнянська сільська рада, 07.09.2020 року Гайворонська сільська рада,
08.09.2020 року Владиславська сільська рада,  08.09.2020 року Рудівська сільська рада,
08.09.2020 року  Переселенська сільська рада,  09.09.2020 року  Кашперівська сільська
рада,  09.09.2020 року Піщанська сільська рада, 10.09.2020 року Тарганівська сільська
рада,  11.09.2020  року  Кривошиїнська  сльська  рада,  14.09.2020  року  Антонівська
сільська рада, 15.09.2020 року Ольшанівська сільська рада, 15.09.2020 року Ріжківська
сільська рада, 16.09.2020 року Полівська сільська рада, 16.09.2020 року Зеленоярівська
сільська рада, 16.09.2020 року Скибинська сільська рада, 16.09.2020 року Михайлівська
сільська рада,  17.09.2020 року  Логвинська сільська рада,  17.09.2020 року  Липовецька
сільська  рада,  17.09.2020 року  Ісайківська  сільська  рада,  21.09.2020 року  Брилівська
сільська рада, 22.09.2020 року Лук’янівська сільська рада, 23.09.2020 року Макіївська 



сільська рада, 23.09.2020 року Коритищенська сільська рада, 23.09.2020 року Кошівська
сільська рада, 24.09.2020 року Розкопанецька  сільська рада, 25.09.2020 року Острівська
сільська  рада,  25.09.2020  року  Селезенівська  сільська  рада,  28.09.2020  року
Журавлиська сільська рада,  29.09.2020 року  Насташківська сільська рада,  29.09.2020
року Дибинецька сільська рада, 29.09.2020 року Станишівська сільська рада, 30.09.2020
року Острійківська сільська рада.

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю  з Державною службою зайня-
тості проведені наступні заходи:

09.07.2020 працівником Богуславського бюро правової  допомоги спільно з  праці-
вником  Богуславської  районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  було
проведено  вебінар для клієнтів вищевказаного центру зайнятості на тему  "Забезпечен-
ня реалізації права працівника на відпочинок та оздоровлення. Види відпусток".

10.07.2020  року  працівником  відділу  Сквирського  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід  у формі zoom з працівниками  Сквирського   ра-



йонного   центру  зайнятості Київської області  на тему: “Забезпечення реалізації права
працівника на відпочинок та оздоровлення.Види відпусток” 

15.07.2020  року  працівниками  відділу  Ставищенського  бюро  правової  допомоги
спільно  із  працівниками  Ставищенського  районного  центру  зайнятості,  для  осіб  які
перебувають на обліку ЦЗ було проведено правопросвітницький захід за допомогою 
zoom-конференції на тему: “Забезпечення реалізації права працівника на відпочинок та
оздоровлення. Види відпусток" . 

16.07.2020  проведено  вебінар  із  соціальними  партнерами  Тетіївською  районною
філією Київського обласного центру зайнятості та особами які перебувають на обліку.В

ході  вебінару  учасники  даного  заходу
ознайомились  з питанням забезпечення
реалізації  права  на  відпочинок  та
оздоровлення  і  видами  відпусток
відповідно  до  ЗУ  «Про  відпустки»  та
КЗпП  України.Учасники  мали
можливість отримати відповідь на свої
питання.

16.07.2020  року  працівником
Тетіївського  бюро  правової  допомоги
проведено  вебінар  на  тему

“Забезпечення  реалізації  права  на  відпочинок  та  оздоровлення  і  видами  відпусток
відповідно до ЗУ «Про відпустки» та  КЗпП України"  для    безробітних та  шукачів
роботи які  перебувають  на обліку в  Тетіївської  районної  філії  Київського обласного
центру зайнятості. 

21.07. 2020 року з 10.00-12.00 год.працівником відділу “Сквирське бюро правової
допомоги”  проведено прийом громадян в приміщенні Сквирського районного відділу 

філії  Державної установи “Центр  Пробації” у
місті Києві та Київської області. Під час прийо-
му  громадян  надано  юридичну  консультацію
двом громадянам: зняття накладення арешту з
банківських  рахунків,  оформлення  Договору
Дарування  та  сплата  державного  мита
дарувальником1% від вартості подарунка.

21  липня  2020  року  начальником  відділу
Кагарлицького  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід  в Кага-
рлицькій районній філії  Київського обласного

центру зайнятості на тему “Забезпечення реалізації права працівника на відпочинок та
оздоровлення. Види відпусток”. 



24 липня 2020 року  працівником Тетіївського бюро правової допомоги  проведено
лекцію в  Тетіївському районному секторі Філії державної установи “Центр пробації” у
м. Києві та Київській області для представників  відділу на  тему  «Забезпечення реалі-
зації права на відпочинок та оздоровлення.

24.07.2020 року працівник Володарського бюро правової допомоги спільно з Воло-
дарською районною філією КОЦЗ провела  вебінар  на  тему  “Забезпечення  реалізації
права працівника на відпочинок та оздоровлення. Види відпусток.», під час якої було
повідомлено  про  гарантоване  право
працівника на відпочинок, зокрема на
відпустку,  які  відпустки  відносяться
до  щорічних,  додаткових,  соціальних
відпусток, право на відпустку без збе-
реження  заробітної  плати,  право  на
відпустку у разі звільнення, додатково
приділено увагу компенсації  за  неви-
користану  відпустку  при  звільненні,
строк виплати такої компенсації та мо-
жливість стягнення у судовому поряд-
ку  такої  компенсації  у  разі  відмови
працедавця її здійснити. 

Протягом  липня-вересня  2020  р.  Білоцерківський  місцевий  центр  організовував
роботу  дистанційних  та  мобільних  пунктів  з  урахуванням  карантинних  обмежень
встановлених Урядом та відповідно різними режимами роботи установ, організацій та
закладів, з якими співпрацює Центр.

ілоцерківський міський центром та Бюро проведено ряд прийомів у службах у справах
дітей, органах опіки і піклування, центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,
відділах у справах сім’ї, молоді та  спорту.

17.07.2020 року  для працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
працівниками  Таращанського  бюро  правової  допомоги  організовано  та  проведено
Zoom-конференцію,  кожен бажаючий отримав відповідь на власні питання.

27.08.2020  року  працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги  провела
інформаційний захід у Службі у справах дітей та сім'ї  Володарської РДА,  після чого
здійснила прийом громадян. Цього дня відповіді на власні питання отримали всі бажаю-
чі.

Білоцерківський  місцевий  центр  продовжує   проводити   прийоми  у  Білоцеркі-
вському  військовому  госпіталі,  військових  частинах,  військоматах  та  управліннях
соціального захисту.



17.07.2020  року  відділом  Таращанське  бюро  правової  допомоги  організовано  та
проведено Zoom-конференцію на тему “Забезпечення реалізації  права  працівника  на
відпочинок та оздоровлення. Види відпусток”. 

25.09.2020  року  працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги  Ж  провів
прийом громадян у Володарському районному військоматі під час якого було надано
консультації   щодо трудового права. 

Центр та підлеглі Бюро  відвідують УТОСи, УТОГи та спілки ветеранів, інвалідів,
тощо на місцях, з метою забезпечення доступу до БПД осіб з обмеженими фізичними
можливостями. Так наприклад:

12.07.2020  року  в  приміщенні Білоцерківського  виробничого  підприємства
«ВЕСНА» (УТОГ) здіснений прийом громадян.  Цього дня  отримали консультацію 4
особи. 

13.07.2020 року в приміщенні Білоцерківського учбово-виробничого підприємства
Українського товариства сліпих "Весна" для громадян, які мають вади зору проведено
правопросвітницький захід та після нього здійснений прийом громадян.

24.07.2020  працівником  відділу "Богуславське бюро правової допомоги" Білоцеркі-
вського МЦ з надання БВПД проведено роботу дистанційної точки доступу до БПД у
Богуславській районній організації   інвалідів Чорнобиля  в ході якої правову допомогу
було надано 3 особам.

02.09.2020  року  в  приміщенні  Білоцерківського  виробничого  підприємства
«ВЕСНА»  (УТОГ)  проведений  правопросвітницький  захід  та  здійснений  прийом
громадян.

Центром та Бюро здійснені виїзні прийоми в приміщеннях виправних колоній, від-
ділах пробації

21.07.2020 року  працівник Володарського бюро правової допомоги здійснила при-
йом громадян  у  Володарському  РС  філії  ДУ  “Центр  пробації”  здійснений  прийом
громадян.



21.07.  2020  року   начальником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги” 
проведено  прийом  громадян  в  приміщенні  Сквирського  районного  відділу  філії
Державної  установи  “Центр  Пробації”  у  місті  Києві  та  Київської  області  .  Під  час
прийому  громадян  надано  юридичну консультацію  3  громадянам:  зняття  накладення
арешту з банківських рахунків, оформлення Договору Дарування та сплата державного
мита  дарувальником1%  від  вартості  подарунка. 

21.07.2020  року  в  приміщенні   Білоцерківського міськрайонного відділу пробації
працівниками  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомогипроведений  правопросвітницький  захід  на  тему  “  Аліменти  на
утримання  неповнолітніх  дітей”,  після  чого  консультації  отримали  3  особи.

21.07.2020 року  працівник Володарського бюро правової допомоги  провела прийом
громадян  у  Володарському  РС  філії  ДУ
“Центр  пробації”  під  час  якого  надано
консультації  із сімейного права.

22  липня  відділом  “Таращанське  бюро
правової  допомоги”  проведено  захід
у Таращанському районному секторі філії ДУ
“Центр  пробації”.  Темою  зустрічі  було
“Судимість при працевлаштуванні”, після чого
бажаючі  отримали  відповіді  на  власні
запитання.

22.07.2020  працівник  відділу  "Богуславське  бюро  правової  допомоги"   на  базі
Богуславського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві

та  Київській  області здійснений  прийом
громадян.  Цього  дня  бажаючі  консультації
отримали  із  сімейного  та  трудового  права.
Також присутнім було роздано інформаційні
брошури.
17.08.2020  року  працівником  відділу
Ставищенське  бюро  правової  допомоги
забезпечено роботу дистанційного пункту в в
приміщенні  Ставищенського  РС  філії
державної  установи  Центр  пробації  у  м.
Києві  та  Київській  області.  5  громадян

отримали  вичерпні  консультації.   .
24  липня  2020  року   працівником  Тетіївського  бюро  правової  допомоги  в 

Тетіївському районному секторі Філії державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській області відбувся прийом громадян. Цього дня консультації отримали 4 особи.

24 липня 2020 року на виконання меморандуму про співробітництво начальником



відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги   за  участю  юристконсульта
Кагарлицького РЦСССДН Дядченко О.П. в приміщенні Кагарлицького міськрайонного
відділу  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області
забезпечено роботу дистанційного пункту та  надано консультації  для  4 громадян,  що
перебувають на обліку у вказаному відділі, яких цікавили питання, що стосуються сплати
аліментів, розірвання шлюбу та порядок погашення судимості за умовну міру покарання.

24.07.2020  року    працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено  прийом  громадян  в  Рокитнянському  районному  відділі  пробації  філії
Державної установи “Центр пробації” . Правову консультація надано одній особі по двох
питаннях.  Питання  стосувалися  укладення  трудового  договору  з  роботодавцем,
розірвання шлюбу та виплати аліментів.

22.07.2020 працівником відділу "Богуславське бюро
правової  допомоги"  проведено  роботу  дистанційної
точки  доступу  до  БПД  на  базі  Богуславського
районного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» у м. Києві та Київській області в ході якої
правову  допомогу  було  надано  3  особам. 

26  серпня  2020  року  працівником  відділу
“Миронівське бюро правової допомоги”  забезпечено
прийом  громадян  у  приміщенні  Миронівського
районного  сектору  філії  Державної  установи  “Центр
пробації”.  Під  час  даного  прийому  надано  вичерпне
консультування  по  житловому,  земельному  та
трудовому  питань  6  особам.

26.08.2020  року  в  приміщенні   Білоцерківського
міськрайонного відділу пробації  працівниками

Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомогипроведений  правопросвітницький  захід  на  тему  “  Аліменти  на  утримання
неповнолітніх  дітей”.

21  серпня  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”  Білоцерківського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проведено прийом
у Таращанському районному секторі філії ДУ “Центр пробації”.  Кожен присутній після
закінчення заходу мав можливість отримати відповідь на особисте запитання. Участь у
прийомі  взяло  4  особи.

18.09.2020 року працівником Юлією Горьовою під час роботи дистанційного пункту
консультування в  Рокитнянському районному відділі пробації філії Державної установи
“Центр пробації” правову консультацію надано двом громадянам стосовно питань щодо



порядку  розірвання  шлюбу  та  укладення  договору  купівлі-продажу  квартири. 
25 вересня 2020 року працівником  відділу Кагарлицького бюро правової допомоги

проведено робочу зустріч з в.о. начальника Кагарлицького міськрайонного відділу філії
Державної установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області надано консультації
для 4 громадян, що перебувають на обліку у вказаному відділі, яких цікавили питання,
що  стосуються  сплати  аліментів,  встановлення  батьківства,  порядок  погашення
судимості за умовну міру покарання та порядок отримання земельної ділянки. 

Центром та Бюро здійснені 37 виїзних прийомів в приміщеннях сільських та селищ-
них рад, під час яких було надано 253 консультації із різних галузей права. 

03.09.2020 року Рогізнянська сільська рада, 07.09.2020 року Гайворонська сільська
рада,  08.09.2020  року  Владиславська  сільська  рада,
08.09.2020 року Рудівська сільська рада, 08.09.2020 року
Переселенська  сільська  рада,  09.09.2020  року  Кашпері-
вська сільська рада,  09.09.2020 року Піщанська сільська
рада,  10.09.2020  року  Тарганівська  сільська  рада,
11.09.2020 року Кривошиїнська сльська рада,  14.09.2020
року Антонівська сільська рада, 15.09.2020 року Ольшані-
вська сільська рада,  15.09.2020 року Ріжківська сільська
рада, 16.09.2020 року Полівська сільська рада, 16.09.2020
року Зеленоярівська сільська рада, 16.09.2020 року Скиби-
нська  сільська  рада,  16.09.2020  року  Михайлівська  сі-
льська  рада,  17.09.2020  року  Логвинська  сільська  рада,
17.09.2020 року Липовецька сільська рада, 17.09.2020 року

Ісайківська  сільська  рада,  21.09.2020 року Брилівська  сільська  рада,  22.09.2020 року
Лук’янівська сільська рада, 23.09.2020 року Макіївська сільська рада, 23.09.2020 року
Коритищенська сільська рада, 23.09.2020 року Кошівська сільська рада, 24.09.2020 року
Розкопанецька  сільська рада, 25.09.2020 року Острівська сільська рада, 25.09.2020 року
Селезенівська  сільська  рада,  28.09.2020  року  Журавлиська  сільська  рада,  29.09.2020
року  Насташківська  сільська  рада,  29.09.2020  року  Дибинецька  сільська  рада,



29.09.2020 року  Станишівська  сільська  рада,  30.09.2020  року  Острійківська  сільська
рада.

20.08.2020  року  працівником відділу  “Ставищенське  бюро  правової  допомоги”  .
здійснила  виїзд  до  громадянина  з  обмеженими  фізичними  можливостями,який
проживає  в  смт.  Ставище  Особа  не  може  самостійно  пересуватися.  Отримавши
вичерпну  правову  консультацію  з  таких  питань  як:  притягнення  до  кримінальної
відповідальності за вчинення шахрайства, та була надана допомога у складанні заяви до
поліції.

З метою рекламування діяльності Центру та підвищення
правової  обізнаності  населення   на   у  інформаційно-
просвітницькому  форматі  працівники  Білоцерківського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  надають  юридичні  консультації  з
правових питань, роз’яснення правових норм та змін до
них на місцевому радіомовленні та на каналі YouTube.

Так, були висвітлені теми:  “Стипендія”, “ Допомога при
народженні дитини”, , “Розірвання шлюбу”, “Податок на
землю для фізичних осіб”, “ Визначення місця проживан-
ня дитини”, “Земельна реформа”, “Працевлаштування бі-
женців та іноземців”, “Ромська меншина”,  Оголошення
про виїзні прийоми громадян у приміщеннях сільських
рад.

Окрім теле- та радіомовлення інформування населення про роботу Центру та Бюро про-
тягом кварталу здійснювалось шляхом висвітлення інформації в друкованих ЗМІ та веб-
сайтах  партнерів.  Крім  того,  постіно  відбувається  трансляція  тематичних юридичних
консультацій на Білоцерківському місцевому телебаченні.



03  липня  2020  року  Кагарлицьке  БВПД  в  газеті  “Вісник  Кагарличчини”  №  27
надрукувало статтю “Особливості прийняття на роботу та оплата праці неповнолітніх
працівників” 

10 липня 2020 року Кагарлицьке БВПД в газеті “Вісник Кагарличчини” № 28 на-
друкувало статтю “Чи може бути місце проживання підставою для відмови у зарахуван-
ні дитини в перший клас”.  

17 липня 2020 року Кагарлицьке БВПД в газеті  “Вісник Кагарличчини” №29 на-
друкувало статтю ““Що необхідно зробити, щоб усиновити дитину”.

17.07.2020 року в газеті “Голос Володарщини” розміщено статтю на тему “Право на
шлюб неповнолітньої особи”

14 серпня 2020 року Кагарлицьке БВПД в газеті “Вісник Кагарличчина” № 33 на-
друкувало статтю “Захист прав потерпілих у кримінальному провадженні”

21.08.2020 року у районній газеті “Вісник Рокитнянщини” №№ 65-66 (11679-11680)
опубліковано статтю про підстави для надання додаткової відпустки одиноким матерям.

28.08.2020 року у районній газеті “Вісник Рокитнянщини” №№ 67-68 (11681-11682)
опубліковано статтю про підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи-
підприємця. 

 04 вересня 2020 року Кагарлицьке БВПД в газеті  “Вісник Кагарличчина” № 36 на-
друкувало статтю “Правова допомога для всіх”.



11  вересня  2020  року
Кагарлицьке БВПД в газеті “Вісник
Кагарличчина”  №  37  надрукувало
статтю  “Правовий  статус
неповнолітніх батьків”.

 11 вересня 2020 року Кагарлицьке
БВПД  в  газеті  “Вісник
Кагарличчина”  №  37  надрукувало
статтю  “Відповідальність  за

спалювання листя”.

 18.09.20 року Кагарлицьке БВПД в газеті  “Вісник Кагарличчини” №38 надрукувало
статтю “Права дітей у школі: про збір коштів, булінг, чергування”.

25.09.20  року  Кагарлицьке  БВПД  в  газеті  “Вісник  Кагарличчини”  №39  надрукувало
статтю “Спалюєш листя — відповідай за законом”. 



[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги
Навчання працівників та адвокатів:

Протягом липня-вересня 2020 р. працівники Білоцерківського місцевого центру взя-
ли участь у ряді он-лайн навчань, які організовувались правовим клубом “PRAVOKA-
TOR” за наступними темами: “Позбавлення та поновлення батьківських прав: підстави,
порядок  розгляду  та  виконання”,   “Альтернативні  позасудові   способи  вирішення
спорів. Загальний огляд” , “Особливості розгляду житлових спорів”, “Законодавче регу-
лювання та особливості проведення держ. реєстрації речових прав на нерухоме  майно”,
“Медіація в Україні та її місце в національному законодавстві”, “Медіатор та учасники
процесу медіації”,  “Усиновлення,  опіка та  піклування!” “Право власності:набувальна
давність”,“Шлюбний  договір”,  «Особливості  розгляду  справ  пов'язаних  з  трудовими
правовідносинами»,  «Усиновлення,  опіка  та  піклування  над  дітьми»,  «Особливості
створення  та  порядок  державної  реєстрації  сімейного  фермерського  господарства»,
"Поділ спільної сумісної власності подружжя",  «Інститут присяжних в кримінальному
та цивільному процесі»,  «Види трудових договорів, гарантії та компенсації,  робочий
час та час відпочинку».

Обмін досвідом між фахівцями місцевих центрів в умовах карантину набув нових
форматів. Уже стали традиційними он-лайн зустрічі фахівців кількох центрів за різними
напрямками та  тематиками.  01  липня говорили про успішну комунікацію з  клієнтом;
інтерв'ювання клієнта; виокремлення правових питань зі звернення клієнта; уточнюючі
питання та фіксування відповіді на них; як сформувати правову інформацію; як чітко та
доступно надати консультацію Ці та інші практичні навики відпрацьовували працюючи в
групах та індивідуально, презентуючи напрацювання, дискутуючи та прислухаючись до
порад  інших.  Доповідачами  виступили  керівники  Білоцерківського  та  Чернігівського
місцевих центрів.

Що таке результат? Чому він є вимірюваним і невимірюваним, прогнозованим і не-
прогнозованим, довгостроковим і короткостроковим? Як спрогнозувати результати робо-
ти?  Як  пов'язані  цілі,  завдання,  план  та  результат?  Що таке  ресурсність?  Чи  завжди
ресурсозатратність відповідає результату? Чи є всі теми і формати актуальними/ потрі-



бними  в  усіх  регіонах?  Про  ці  та  інші  проблемні  моменти  йшлося  9  липня  під  час
чергової зустрічі фахівців системи БПД в рамках ініціативи “Знаю Вмію Розумію!

Працівники Білоцерківського місцевого центру взяли участь у семінарі для юри-
стів системи БПД на тему "Правові засади платеспроможності фізичної особи", який від-
бувся у правовому клубі "Pravokator" в м. Києві 28.07.2020 р. Обговорювали польський
досвід залучення системи БПД до консультування з питань банкрутства фізичних осіб;
загальні рекомендації щодо надання консультацій з питань банкрутства фізичних осіб;
порядок відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб; як ре-
структуризувати борг боржника-фізичної особи; процедура погашення боргів боржника-
фізичної особи.

30 липня в рамках ініціативи «Знаю Вмію Розумію!» стартував триденний он-лайн
інтенсив для тих, для кого актуальними є робота на результат, розумний підхід до роз-
поділу та витрачання ресурсів, зацікавленість в обміні та впровадженні кращих практик
правопросвітництва, які реально впливають на рівень правової спроможності громад. 

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&__cft__[0]=AZWsGAwhfOdXIRRgEVjciolQ_nugTvfN0I6u8eKb4AYGX7vBW5hiMKPIp3HiSZq9ACD6rCJxlmrHbCsPnJHKMUr4pLAyp6uwNeQ58hQvSeOhVVTf7k5uiq5h6mWWzHq0NZur3wN1im_JK8b852FeFdfwyexU-mNp_GksiSFiAgJ1U6BvwaSlLFoUT2TPU_vEWbfI2gRfl_pLKff4V-VBFafNhXZrInoNf26iUkCXLrHkaXhHplVQToG2GRDHSnKHjbthcbL6E6tmF8B4kl-DlaXv&__tn__=*NK-y-R
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&__cft__[0]=AZWZjbf_gCQsm1Mk77EowjspzbN6_eaB50GaiG7dB3GJ8M5KX979rzJEt-z5OzSEftYnpoJ2SWvhus1RuZCz3Y-Qk4R-M2jAm1Z9rzy5qkOcj-DxBUuuI0fvP64Az6QyxAY2-apqtcrjNGMjgumegWonH7jtnEa4k0rKV_6OxBmt60oH1ZEDSUP1LLpbajVDZIjXSMyf5IhzKj_K1wPUZ7pSLzfe79oHWfTZOIq45lCdegkaZduvqlsDq6wdlTg9Na09ssB5JSbWJZaXyRV43cai&__tn__=*NK-y-R


Як поцілити "в десяточку" і зробити захід правопросвітницький захід результати-
вним: об'єктивно оцінити потреби громади, рейтингувати теми, які є актуальними, ви-
значити чіткі  цільові  категорії  до  кожної  з  актуальних тем,  чітко окреслити мету,  кі-
нцевий  результат,  можливі  ризики,  опрацювати  формат  заходу,  його  наповнюваність,
способи подачі інформації. Про це дискутували і саме це напрацьовували учасники он-
лайн  заходу  -  фахівці  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги - в рамках ініціативи «Знаю Вмію Розумію!» 6 серпня 2020 р.

Про правопросвітництво йшлося під час другої тематичної зустрічі фахівців місцевих
центрів безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулася 10 серпня в режимі он-
лайн.  Що  таке  павопросвітництво?  Чи  є  вуличне  інформування  та  роздача  буклетів
правопросвітництвом?  Чи  достатньо  записати  відеоролик,  радіопрограму,  телесюжет,
щоб це  стало  правопросвітницьким заходом? Яку  ціль  ставлять  перед собою фахівці
місцевих центрів,  організовуючи та проводячи заходи? Що таке підвищення правової
спроможності громади і як цього досягти. Отже, правопросвітництво, на думку учасни-
ків, - це поширення правової інформації, ознайомлення з механізмами захисту прав, ви-
роблення навичок застосування прав, формування вміння захищати права та запобігати
їх порушенню. 

24.09.2020 р. працівники Білоцерківського місцевого центру спільно з партнерами ГО
“Правова  єдність”  вчились  знаходити  підходи  до  вирішення  конфліктів,  визначати
інтереси  у  конфлікті,  формувати  підходи  для  позасудового  вирішення  конфліктів  та
напрацювували алгоритми співпраці задля впровадження практик з медіації. 

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&__cft__[0]=AZWsGAwhfOdXIRRgEVjciolQ_nugTvfN0I6u8eKb4AYGX7vBW5hiMKPIp3HiSZq9ACD6rCJxlmrHbCsPnJHKMUr4pLAyp6uwNeQ58hQvSeOhVVTf7k5uiq5h6mWWzHq0NZur3wN1im_JK8b852FeFdfwyexU-mNp_GksiSFiAgJ1U6BvwaSlLFoUT2TPU_vEWbfI2gRfl_pLKff4V-VBFafNhXZrInoNf26iUkCXLrHkaXhHplVQToG2GRDHSnKHjbthcbL6E6tmF8B4kl-DlaXv&__tn__=*NK-y-R


14-15 вересня відбулась зустріч-тренінг з комунікації для працівників системи БПД  в
PRAVOKATOR правовий клуб Одеса. В зустрічі взяла участь працівниця Білоцерківсько-
го місцевого центру Юлія Лобчинська.

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

31 липня 2020 р.  відбулось експертне обговорення про доступ до правосуддя в
умовах пандемії  COVID-19 на  прикладі  Білої  Церкви  відбулось  в  професійному колі
партнерів,  колег,  однодумців:  судді  міськрайонного  суду,  представники  Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області та Біло-
церківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,
міськрайонного відділу з питань пробації, поліції, громадського сектору, викладачі фа-
культету  право  та  лінгвістики  та  клініцисти  юридичної  клініки  «Право  та  практика»
БНАУ, правники. 

В серпні 2020 р. для реалізації заключного підготовчого етапу проекту "Дослідже-
ння правових та безпекових потреб" мешканців Узинської ОТГ проведено навчальну під-
готовку для інтрев’юєрів, обговорені питання фіксації отриманих даних, збору інформа-
ції, емоційного контакту з опитуваним, створення комфортної атмосфери для опитувано-

https://www.facebook.com/pravokator.odesa/?__cft__[0]=AZXqM4beJXFxnR-RQKIoJ9Pnvmb_dfPS-UlyfNXlXGyB1B64rOz-6XLC6spxq7sWWqnfOVs5TJ5YXvTi5gvfzYJbvl4ywSQxiPVBjBTBco-au6at48wkW5VFmQA0AzTub8sVXIDB3ZGX98f6k4ZTKxcFF_d7fbLZn3pKMYff45YU3WYbAhN3WmYRswIO_kgwR9k&__tn__=kK-R


го,правила власної безпеки. В межах підготовки до соціологічного дослідження ініціати-
вна група провела претест розроблених анкет для опитування в громаді. Претест - це мо-
жливість провірити свою готовність до польового опитування.

Протягом  другої  декади  серпня  2020  р.  в  рамках  Програми  "Правоспроможна
громада" команда дослідників розпочала дослідження правових та безпекових проблем
Узинської ОТГ шляхом вуличного анкетування. Люди відверто та охоче відповідали на
питання про те, які проблеми у громаді їх турбують, як їх вирішують самі мешканці чи за
допомогою юристів, знайомих, поліції, звернень до відповідальних служб, що допомагає,
а що не працює при спробах подолати правову проблему правовим шляхом і чому.

27-29  серпня  керівник  центру  взяла  участь  у  робочому  візиті  до  Охтирського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, під час якого була
представлена презентація напрацювань спільного проекту «Правовий ХАБ VIVAT LEX»
між Охтирським місцевим центром з надання безоплатної правової допомоги (БВПД) та
Охтирським міським центром позашкільної освіти - Мала академія наук.  Мета заходу -
поділитися  досвідом  співпраці  закладів  позашкільної,  загальної  середньої  освіти  та
Охтирського місцевого центру з надання БВПД щодо організації правової освіти, форму-
вання  життєвих  та  професійних  компетентностей  учнівської  молоді  через  освітньо-
виховну  проектну  діяльність.  Розпочалася  робота  конференції  зі  вступного  слова  ди-
ректора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  правової  допомоги  у  Сумській
області Олени Демченко. Вона висловила думку щодо правових поглядів, які мають бути
засновані на загальних правових знаннях та уявленнях про державу і право, про правові
відносини між людьми, про конституційні права та обов'язки особистості. "Прилучення
учнівської молоді до правової культури, яку здійснюють юристи центрів та бюро, збага-
чує її духовне життя", відмітила Олена Демченко. Продовжила ланцюжок доповіді ди-
ректор Охтирського місцевого центру з надання БВПД Тамари Козир, вона окреслить



основну мету та реалізацію проектної діяльності спільно з Охтирським міським центром
позашкільної освіти – Мала академія наук. Очільниця центру зробила акцент під час ви-
кладення матеріалу про методику співпраці в реалізації спільних проектів Охтирського
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та ОМПЦО-МАН
Відділу Освіти Охтирської міської ради в рамках реалізації «Програми розвитку правової
допомоги населенню м. Охтирка». Ціллю програми є становлення активної позиції дітей
щодо взаємозв’язку прав та обов’язків, виховання правової поведінки, вміння надавати
оцінку у правовому полі різноманітним ситуаціям та вчинкам людей.

Пріоритетним  напрямком  співпраці  є  правоосвітня  та  правовиховна  робота  з
педагогами та вихованцями напряму, залучення дітей та учнівської молоді до науково-
дослідницької діяльності у галузі права. Правовий хаб «VIVATLEX» - центр діяльності,
освітній простір нового формату, що об’єднує дітей та учнівську молодь міста Охтирки,
які  бажають  постійно  розвиватися,  шукають  нові  ідеї,  прагнуть  отримати  не  тільки
теоретичні  знання,  а  й  практичні  навички  щодо  правового  вирішення  питань,
самоствердження, професійно визначитися,  вдосконалити себе та бути причетними до
позитивних  змін.  Гості  із  інших  місцевих  центрів:  Володимир  Бобруйко  –  директор
Чернігівського  місцевого  центру  з  надання  БВПД,  Володимир  Бригинець  –  директор
Ніжинського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  та  Дмитро  Перепелиця  –  директор
Богодухівського місцевого центру з надання БВПД ділилися своїми напрацюваннями та
проведеннями  правопросвітницької  діяльності  зі  школярами.  Натомість  Валентина
Трошечко – директор Сумського місцевого центру навела успішні приклади підвищення
правової  обізнаності  студентів.  Оксана  Сірик  –  директор  Білоцерківського  місцевого
центру  з  надання  БВПД  поділиться  «новим»  для  нас  усіх  форматом  проведення
правопросвітництва  онлайн  у  проекті  «Знаю!  Вмію!  Розумію!».  До  якого  долучалася
активна  молодь,  у  тому  числі  у  «параюрист-манівець»  із  Охтирки  Анна-Марія
Сталинська.

25.09.2020 директор та працівник Білоцерківського місцевого центру прийняли участь у
цікавому та змістовному заході партнерів. Метою заходу було представлення результатів
проведеного командою Громадського центру правосуддя, який працює у Білій Церкві на
базі  членської  організації  Мережа  правового  розвитку  ГО  "ПРАВОВА  ЄДНІСТЬ",
моніторингового  дослідження  за  методологією Місцевого  індексу  прав  людини  задля
розроблення практичних кроків та дієвих рішень, спрямованих на вирішення ключових
правових та безпекових потреб громади м. Біла Церква. Учасники заходу обговорювали
результати проведеного дослідження з метою напрацювання пропозицій і рекомендацій
для розроблення та вдосконалення місцевих програм та нормативно-правових актів від-
повідно  до  запиту  на  правову,  соціальну  та  іншу  допомогу  від  мешканців  громади.



Основними рекомендаціями, за результатами обговорення учасників, було забезпечення
належної роботи місцевого Центру оперативного реагування,  який приймає телефонні
звернення громадян та координує їх до установ за відповідною потребою, в тому числі
можливість перенаправлення до Білоцерківського місцевого центру з надання безоплат-
ної  вторинної  правової  допомоги,  здійснення  заходів  з  широкого  інформування  ме-
шканців громади про правові,  соціальні та інші послуги, які вони можуть отримати в
місті та про установи, які їх надають, реанімування роботи інформаційного терміналу у
міськраді, координацію дій між владою та громадою щодо забезпечення права на працю
та дотримання трудового законодавства та багато іншого.



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 1 липня 2020 по 30 вересня 2020 року (звітний квартал) місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними
підрозділами,  було  зареєстровано  4458  звернень  клієнтів,  4184  особам  було  надано  правову
консультацію, 274 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

751 650 101

2 Відділ «Богуславське бюро» 675 641 34

3 Відділ «Володарське бюро» 218 203 15

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 387 354 33

5 Відділ «Миронівське бюро» 333 327 6

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 533 525 8

7 Відділ «Сквирське бюро» 328 314 14

8 Відділ«Ставищенське бюро» 279 276 3

9 Відділ «Таращанське бюро» 593 552 41

10 Відділ «Тетіївське бюро» 361 342 19

Разом по МЦ 4458 4184 274 

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  в  звітному  періоді  було
прийнято 268 рішень про надання БВПД, надано 142 доручення адвокатам та 161 наказ штатним
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 



В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 680
(15%), з  питань виконання судових рішень 628 (14%), іншого цивільного права 598 (13%), з
інших  питань  544  (13%),  соціального  забезпечення  497  (11%),  спадкового  права  329  (7%),
адміністративного  права  354  (9%),  житлового  права  327  (7%),  земельного  права  272  (6%),
трудового 140 (3%), договірного 14 (0,3%) та з неправових питань 75 ( 1,7%).

Діаграма  2.  Кругова  діаграма  щодо  розподілу  клієнтів  за  звітний  квартал  за
категорією 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) 159 (64 %), ветеранам війни 36 (2%), інвалідам 44 (18%), ВПО — 6
(2%), діти -4 (2%)

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:

· здійснено 37 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 26 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

· загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів до мобільних (235 осіб) та діяльності дистанційних 
(63особи) консультаційних пунктів склала 298 осіб.

· 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 80  правопросвітницьких заходів.

· розміщено 159  інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД та на 
веб-сайтах партнерів.

· прийнято 17 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: 37/235 26/63 11 80 17 159

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

3/12 2/4 1 8

1 28

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

4/31 4/8 1
7 2 22

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

3/30 3/7

1 8 1 6

5 Відділ 
«Миронівське
Бюро»

3/25 2/7

1 5 1 18



6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

4/25 3/5

1 6
1

14

7 Відділ 
«Сквирське
Бюро»

3/28 1/3

1 5
1

5

8 Відділ 
«Ставищенське
Бюро»

2/9 1/5

1 5
1

5

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

3/26 1/3

1 7 1 5

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

3/21 1/2

1 5 1 18


