
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 щодо виконання Білоцерківським місцевим центром з надання

безоплатної вторинної правої допомоги річного плану діяльності на 2020
рік у ІV 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  жовтня-грудня  2020  року  Білоцерківський  місцевий  центр
проводив  правопросвітницькі  заходи  для  мешканців  громад,  з  урахуванням
карантинних обмежень встановлених Урядом та відповідно до  режимів роботи
установ, організацій та закладів, з якими співпрацює Центр. Так,  Центром та
Бюро  були  проведені  правопросвітницькі  заходи  у  навчальних  закладах,
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: 

02.11.2020  року  працівником  Білоцерківського  місцевого  центру
проведений  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Центру  соціально-
психологічної  реабілітації  дітей  “Злагода”.  Цього  дня  дня  обговорили  вкрай
важливу тему — насильство. Що робити, куди звертатись та,  насамперед,  як
виявити — про це розповів працівник Білоцерківського МЦ Анатолій Мартосіч.

13.11.2020 року працівником відділу Тетіївського бюро правової допомоги
спільно  з  заступником  з  виховної  роботи,  вчителем  історії  та  правознавства

проведено  лекцію  в  КЗ  “Дібрівський
аграрний ліцей” для учнів 10- х класів на
тему:  “Насильство  в  сім’ї:  розкриття
поняття  та  способи  захисту”.
03.12.2020  року  працівниками  відділу
Богуславське  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  у
Богуславському  гуманітарному  коледжі
імені  І.С.Нечуя-Левицького  на  тему
“Протидія  домашньому  насильству”.
Присутніх студентів проінформовано про
поняття  домашнього  насильства,  його
види та відповідальність за його вчинення.

09.12.2020 року  для учнів 10-го класу
Ставищенського НВК №1 до проведення

тижня  права  працівником  відділу  Ставищенського  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід на тему “Кібербулінг” , відповідальність
та покарання за  скоєний злочин,  надано поради про захист від  кібербулінгу.
Учні обговорили тему зустрічі та висловили власну думку про свої права, обов
′язки  та  необхідність  поповнення  правових  знань.

09.12.2020 року до відзначення Всеукраїнського дня безоплатної правової
допомоги,  який приурочений до Дня прав людини та проводиться в пам’ять
проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації
прав  людини  начальником  відділу  Кагарлицьке  бюро  правової  допомоги



спільно  з  старшим  дільничним  офіцером  поліції  проведено
правопросвітницький захід в Кагарлицькому НВК “ЗОШ 1-2 ступенів Ліцей”, в
ході якого учням 7 класів прочитано лекцію на тему “Знай свої права дитино!”
та “Стоп булінг”. На заході були присутні 28 учнів.

14.12.2020 року працівником відділу Тетіївського бюро правової допомоги
спільно з  соціальним педагогом Державного навчального закладу “Тетіївське
ПТУ,   проведено  лекцію на  тему:  “Насильство  в  сім’ї: розкриття  поняття  та
способи захисту”. 

Присутнім було повідомлено про поняття, ознаки, різновиди насильства в сім’ї,
способи захисту, хто має право здійснити правовий захист постраждалих осіб, а
також  роз’яснено координацію дій  постраждалих при вчиненні насильства у
сім’ї. Працівником було надано відповіді на всі запитання які озвучувались в
ході проведення заходу.



16.12.2020 року  працівник відділу "Сквирське бюро правової допомоги"
провів  семінар в приміщенні Сквирського районного центру соціальних служб
для сім’ї,  дітей та молоді  на тему:  “Внутрішньо переміщені  особи,  які  вони
мають права і пільги”.

Білоцерківський  місцевий  центр  продовжує  проводити
правопросвітницькі  заходи  у  Білоцерківському  військовому  госпіталі,
військових  частинах,  військоматах  та  управліннях  соціального  захисту.

27.10.2020 року працівник Володарського бюро правової допомоги провів
інформаційний  захід  у  Володарському  районному  військоматі  на  тему 
“Перерахунок  виплат  учасникам  бойових  дій  до  5  травня”,  під  час  якого
присутніх ознайомив про суть Рішення Конституційного суду України у справі
1247/2018  (3393/18),  ухваленим  27.02.2020  року,  норму  закону,  якою
встановлено  повноваження  Кабінету  Міністрів  України  щодо  встановлення
розміру виплати,  визнано  неконституційною,  а  також про практику  розгляду
даного питання Верховним судом у зразковій справі. На заході були присутні 9
осіб.року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової  допомоги»
проведено  правопросвітницький  захід  вприміщенні  Миронівської  районної
організації  Ветеранів  України  на  тему  "Припинення  права  власності  на
земельну  ділянку",  "Право  користування  чужою  земельною  ділянкою".  

22.12.2020  р.  під  час  проведення  дистанційного  пункту  у  Організації
ветеранів  Рокитнянського  району  бпроведено  захід  на  якому  обговорили
перерахун пенсії,  аліментів на утримання непрацездатних батьків,  вирішення
спору  при  порушенні  сусідом  правил  добросусідства  при  користуванні
земельною  ділянкою,  порядку  укладення  договору  довічного  утримання
(догляду).  Всі  присутні  отримали  вичерпні  відповіді  на  задані  питання. 
 17.12.2020  року  Білоцерківського  місцевого  територіального  центру
соціального  обслуговування.  Захід  присвячено  різниці  між  спадковим
договором, договором дарування, заповітом та договором довічного утримання.
Юрист розповів про момент передачі права власності за даними правочинами,
про права та обов’язки сторін, на що необхідно звертати увагу аби не натрапити
на  шахраїв,  а  також  про  випадки,  коли  дані  правочини  можуть  вважатися
недійсними.

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

20.10.2020 року працівник  Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід
Білоцерківському  учбово-виробничого  підприємства  Українського  товариства
сліпих  на тему “Спадкування майна". 



  

04.11. 2020 року працівником відділу «Миронівське бюро правової допомоги»
проведено  правопросвітницький  захід  вприміщенні  Обухівського  учбово-
виробничого  підприємства  Українського  товариства  сліпих  “Миронівський
пункт надомної  праці”  на  тему:  “Аліменти на  батьків".  Під  час  заходу  було
ознайомлено про обов”язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його
виконання.

17.11.2020 року працівник Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід
Білоцерківському  виробничому  підприємства  глухих  “Весна”  на  тему
“Спадкування майна".

03.12.2020 року працівник Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  провів  правопросвітницький  захід
Білоцерківському  учбово-виробничого  підприємства  Українського  товариства
сліпих  на тему “Права інвалідів".

03.12.2020  року працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги” у приміщенні територіального центру соціального обслуговування
проведено захід на тему “Захист прав осіб з інвалідністю”.

03.12.2020 року працівник Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід
Білоцерківському  учбово-виробничого  підприємства  Українського  товариства
сліпих  на тему “Права інвалідів". 

04.12.2020  року  працівниками
відділу  “Богуславське  бюро
правової  допомоги”  провів
правопросвітницький  захід  у
Богуславській  районній  організації
інвалідів  Чорнобиля  на  тему
“Особливості  звернення  осіб  з



інвалідністю до суду”. Присутнім 8 особам  було роз’яснено  порядок звернення
до  суду  та  про   пільги  по  сплаті  судового  збору  для  окремих  категорій
громадян.

04.12.2020  року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»   проведено  правопросвітницький захід  вприміщенні  Обухівського
учбово-виробничого  підприємства  Українського  товариства  сліпих
“Миронівський  пункт  надомної  праці”,  на  тему:  “Захист  прав  осіб  з
інвалідністю".  Під  час  заходу  було  ознайомлено  про  порядок  оформлення
статусу  особи  з  інвалідністю  та  пільги  надані  таким  особам.  
17.12.2020 року працівник Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
провів  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Білоцерківського  місцевого
територіального центру соціального обслуговування. Захід присвячено різниці
між  спадковим  договором,  договором  дарування,  заповітом  та  договором
довічного утримання. Юрист розповів про момент передачі права власності за
даними правочинами, про права та обов’язки сторін, на що необхідно звертати
увагу аби не натрапити на шахраїв, а також про випадки, коли дані правочини
можуть вважатися недійсними. 

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

06.10.2020  року  працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової
допомоги”   проведено семінар в приміщенні Сквирського районного відділу 
“Центр Пробації” на тему: “Застосування адміністративного стягнення у виді
громадських робіт, у виді виправних робіт та у виді суспільно корисних робіт”.

21.10.2020  року  працівниця  Володарського  бюро  правової  допомоги
провела інформаційний захід у Володарському РС філії ДУ “Центр пробації” на
тему  “Права  споживачів”  під  час  якої  присутніх  ознайомлено  із  правами
споживачів, діями у разі їх порушення, органами, на які покладено захист таких
прав,  підстави звільнення від сплати судового збору при зверненні  до суду.  

26.10.2020 року працівником відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
проведено лекцію в Тетіївському районному відділі філії Державної установи
“Центр пробації” у м. Києві та Київській області  для представників  відділу на 



тему    “Безоплатна  передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель
державної і комунальної власності”.

 27.10.  2020  року  працівником  відділу  “Сквирське  бюро  правової
допомоги”  проведено захід в приміщенні Сквирського районного відділу  філії
Державної установи “Центр Пробації” у місті Києві та Київської області .

03.11.2020 року  у  Ставищенському районному секторі  філії  Державної
установи “Центр пробації”, працівником відділу Ставищенського бюро правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:  “Стягнення
нарахованої, але не виплаченої заробітньої плати”.

05.11. 2020 року працівниками відділу «Миронівське бюро правової допомоги»
проведено  правопросвітницький  захід  вприміщенні  Миронівського  сектору
Філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області на
тему: “Кримінальна відповідальність та злісне ухилення від сплати аліментів”.
Після закінчення заходу всі  присутні мали можливість отримати відповіді  на
власні запитання. 

06.11.2020  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги”  проведено захід  у приміщенні  Таращанського районного сектору
філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області.
Темою зустрічі було “Насильство в сім’ї , його види, протидія насильству.

06.11.  2020 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському  районному  відділі
пробації філії Державної установи “Центр пробації” на тему “Відповідальність
за несплату аліментів та за  злісне ухилення від сплати аліментів”.  Громадян
ознайомлено  з  порядком  стягнення  аліментів,  адміністративною
відповідальністю за несплату аліментів та кримінальною відповідальністю за
злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дитини.

27.11.2020 року працівником відділу Кагарлицького бюро правової  допомоги
проведено робочу зустріч з начальником Кагарлицького міськрайонного відділу
філії Державної установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області  та
з працівниками відділу пробації та  громадянами які перебувають на обліку в
відділі  пробації  було  провели  захід  на  тему   “Протидія  домашньому
насильству”. 



01.12.2020  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
було  проведено  правопросвітницький  захід   в  органах  місцевого
самоврядування, а саме у   Філії  Державної  установи "Центр пробації" на тему
“Безоплатна  передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель  державної  і
комунальної  власності”,  “Припинення  права  власності  на  земельну  ділянку”
“Право користування земельною ділянкою” .

01.12.2020 року  у  Ставищенському районному секторі  філії  Державної
установи “Центр пробації”, працівником відділу Ставищенського бюро правової
допомоги  проведено  правопросвітницькі  заходи  на  тему:  “Кримінальна
відповідальність та злісне ухилення від сплати аліментів”. 

08.12.2020  року  відбувся  захід  для  засуджених  без  позбавлення  волі  у
Білоцерківському  міськрайонному  відділі  філії  Державної  установи  «Центр

пробації» у місті  Києві та
Київській  області.  Цього
дня  обговорили  сімейні
питання,  а  саме   порядок
нарахування  аліментів  та
загалом  про  обов’язки
батьків  утримувати  своїх
дітей.

11.12.  2020  року
працівником  відділу
“Рокитнянське  бюро
правової  допомоги”

проведено інформаційний захід в  Рокитнянському районному відділі пробації
філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  на  теми:  «Припинення  права
власності на земельну ділянку».

15.12.2020  року  працівником  відділу  "Сквирське  бюро  правової
допомоги" Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  проведено   правопросвітницький  захід  для  громадян  в
приміщенні відділу пробації. 

17.12.2020 року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
філії Державної установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області
відбулася робоча  зустріч,  в  рамках якої  обговорено заходи проведені  у  2020
році,  щодо  правопросвітницької  діяльності  та  надання  безоплатної  правової
допомоги, а також розроблено напрямки розвитку роботи дистанційного пункту
доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  на  базі  Білоцерківського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві
та  Київській  області  на  перше півріччя  2021 року. Пристутніі  дізнались про
порядок отримання правової допомоги та про систему БПД загалом.



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

права  власності  на  земельну  ділянку”,

“Укладення  та  внесення  змін  до  договору  оренди  землі”  та   інші.  Слухачі
почули про покроковий алгоритм дій, який має виконати особа аби безоплатно
отримати  у  власність  земельну  ділянку  різного  цільового  призначення,  про
права  і  обов’язки  особи,  яка  користується  чужою  земельною  ділянкою,  як
можна  уникнути  непорозумінь,  які  виникають  між  власниками  суміжних
земельних ділянок,  як  вирішити  питання  спільного  користування  земельною

ділянкою  загального  користування,  як  зберегти  свої  інтереси  при  укладенні
договору оренди земельної ділянки, які права і обов’язки мають орендодавець
та  орендар,  яку  відповідальність  несуть  сторони  договору  оренди  земельної
ділянки за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань.
То  ж  з  цією  місією  наші  працівники  відвідали  наступні  пункти  протягом
жовтня-листопда 2020 року:

с. Велика Березянка Таращанський район,  с. Дмитренки Богуславський район,
с. Ожегівка Володарський район, с.  Матвіїха Володарський район, с. Бирюки
Рокитнянський район, с. Крива Таращанський район,с. Михайлівка Тетіївський
район  ,с.  Пилипча  Білоцерківський  район;  с.  Яблунівка  Білоцерківський
район,с.  Слобода  Кагарлицький  районс.  Юхни  Миронівський  район;   с.



Карапиші  Миронівський  район,с.  Ясенівка  Ставищенський  район,  с.Потіївка
Білоцерківський  район;   с.  Бикова  Гребля  Білоцерківський  район,  с.
Володимирівка  Таращанський  район,  с.  Ємчиха  Миронівський  район,  с.
Горохове  Кагарлицький  район,  с.  Синиця  Богуславський  район,   с.  Трушки
Фурсівська ОТГ ;  2)  с.  Матюші Фурсівська ОТГ, с.  Дрозди Білоцерківського
району,  с. Сидори Білоцерківського району.с. Савинці Роитнянський район, с.
Леонівка  Кагарлицький  район,  с.  Козин  Миронівський  район,  с.  Дзвеняче
Тетіївський район, с. Саварка Богуславський район.

 

с.  Великі  Єрчики  Сквирський  район,  с.  Буки  Скирський  район,  Дулицьке
Сквирський  районс.  Полковниче  Ставищенський  район,   с.  Кривець
Ставищенський  район,   с.Іванівка  Ставищенський  район,с.  Гостра  Могила
Ставищенський район, с.Ромашки Рокитнянський район,  с. Високе Тетіївський
район, с.   Клюки  Тетіївський  район,  с.  Телешівка  Рокитнянський  район,  с.
Черепин Тетіївський район,  с.  Великі  Пріцьки Кагарлицький район,  с.  Мала
Вільшанка  Білоцерківський  район,  с.  Шкарівка  Білоцерківський  район,  с.
Тептіївка Богуславський район, с. Малі Лисовці Сквирський район, с. Пустовіти
Миронівський  район,  с.  Степок  Таращанський  район,  с.  Горохуватка
Кагарлицький район, с. Галайки Тетіївський район, с. Сніжки Ставищенський
район,  с.  Хохітва  Богуславський  район,  с.  Завадівка  Володарський  район,  с.
Чернин Таращанський район, с. Лобачів Володарський район.



В  рамках  виконання  Меморандуму  про  співпрацю  з  Державною  службою
зайнятості проведені наступні заходи: 

09.10.2020 року  працівник Володарського бюро правової допомоги  взяла
участь у Інформаційному семінарі та провела лекцію у Володарській районній
філії КОЦЗ  на “Безоплатна передача земельних ділянок громадянам із земель
державної  і  комунальної  власності”,  “Право  користування  чужою земельною
ділянкою” “Припинення права власності на земельну ділянку”.

04.11.2020  року  працівники  Богуславського  бюро  правової  допомоги
провели  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Центру  зайнятості,  де
розповіли про заповіт та договір даруваня.

11.11.2020 року  працівник Володарського бюро правової допомоги взяла
участь у Інформаційному семінарі та провела лекцію у Володарській районній
філії КОЦЗ  на тему “Правове регулювання фактичних шлюбних відносин” під
час якого розповів про характерні ознаки таких відносин, зокрема, те, що пара
проживає на одній території,  веде спільне господарство, але не реєструє свої
відносини в органах державної влади. Особливу увагу звернули на те, що якщо
жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між
собою, то майно, набуте ними за час спільного проживання,  належить їм на
праві  спільної  сумісної  власності,  якщо  інше  не  встановлено  письмовим
договором між ними, додатково наведено судову практику з цього питання. На
заході були присутні 8 осіб.



13.11.  2020  року  працівник  відділу  «Сквирське  бюро  правової  допомоги»
провела  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Сквирського  районного
центру зайнятості Київської області  на тему “Складання заповіту, спадкового
договору, договору дарування та договору довічного утримання”.

03.12.2020  року  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової
допомоги”  проведено  правопросвітницький  захід  у  Богуславській  районній
філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  на  тему  “Особливості
працевлаштування осіб з інвалідністю”. 

03.12.2020 року працівником відділу Ставищенського бюро в приміщенні
Ставищенського  районного  центру  зайнятості,  для  осіб  які  перебувають  на
обліку,  проведено  правопросвітницький захід  онлайн на  тему:  “Захист прав
осіб з інвалідністю” 

 03.12.2020 р. працівники Рокитнянського бюро правової допомоги взяли
участь  у  вебінарі  для  осіб  з  особливими  потребами,  що  організований
Рокитнянською районною філією Київського обласного центру зайнятості до
Міжнародного дня людей з інвалідністю.

03.12.2020 р. працівники Рокитнянського бюро правової допомоги взяли участь
у семінарі  для  безробітних  осіб  з  інвалідністю  в  приміщенні  Рокитнянської
районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості.  Юлія  Горьова
повідомила  про  можливість  отримання  особами  з  інвалідністю  безоплатної
первинної  та  вторинної  правової  допомоги,  що  передбачає  допомогу  у



роз’ясненні законодавства,  складанні заяв, скарг, інших документів правового
характеру, залучення адвоката за рахунок держави для представництва інтересів
у суді.  Олена Крамар розповіла про безоплатну вторинну правову допомогу
незахищеним верствам населення, яка надається фахівцями бюро. 

 01.12.  2020  року  працівником   відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  проведено правопросвітницький захід в Кагарлицькій районній філії
Київського обласного центру зайнятості, та для громадян, що перебувають на
обліку  як  безробітні  прочитано  лекцію  на  тему  "Захист  прав  осіб  з
інвалідністю" та “Оформлення статусу особи з інвалідністю”. 

03.12.2020  року  працівником  відділу  «Сквирське  бюро  правової
допомоги» Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  Мельник  Людмилою  Борисівною,  здійснено
правопросвітницкий  захід  у  приміщенні  Сквирського  районного  центру
зайнятості Київської області  на тему: “Захист прав осіб з інвалідністю” 

04.12.2020 року працівником Володарського бюро правової  допомоги    
проведено правопросвітницький захід  у Володарській районній філії КОЦЗ на
тему “Захист прав осіб з інвалідністю” .

Активна співпраця  продовжується із органами місцевого самоврядування
шляхом  проведення  правопросвітницьких заходів для громадян:

Так, 01.12.2020 року працівниками відділу “Рокитнянське бюро правової
допомоги”   у  приміщенні  Рокитнянської  районної  ради  проведений захід  та
проведено правопросвітницький захід, де  обговорювалися актуальні земельні
питання, а саме "Безоплатна передача земельних ділянок громадянам із земель
державної і комунальної власності". 

01.12.2020  року  працівниками  відділу  “Володарське  бюро  правової
допомоги” проведений проведено лекцію у приміщенні Володарської селищної
ради   на тему “Порядок поновлення договорів оренди”.

02.12.2020  року   працівником  відділу  Тетіївського  бюро  правової
допомоги  проведено лекцію в Тетіївській районній державній адміністрації   на
тему  “Порядок  поновлення  договорів  оренди”  Під  час  заходу  обговорено
питання: прав та обов’язків орендаря та орендодавця, шляхи вирішення даного
питання в добровільному та судовому порядку.

02.12.2020  працівники відділу  “Ставищенське  бюро правової  допомоги



провели   лекцію  у  приміщенні  у  Ставищенській  районній  державній
адміністрації.

02.12.2020  року  в  приміщенні  Тетіївської  районної  державної
адміністрації  обговорили  тему   "Безоплатна  передача  земельних  ділянок
громадянам із земель державної і комунальної власності.

07.12.2020 року працівники відділу “Тетіївське бюро правової допомоги
у   Тетіївській  районній  державній адміністрації  провели  захід  на  тему
"Безоплатна  передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель  державної  і
комунальної власності"

07.12.2020  року  працівники  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги  розповіли про земельні правовідносини  громадян у   Таращанській
районній державній адміністрації. 

Так, 08.12.2020   працівником   працівником відділу “Богуславське бюро
правової  допомоги”  проведено  правопросвітницький  захід  для  працівників
юридичного відділу виконавчого комітету Богуславської міської ради  на теми
“Безоплатна  передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель  державної  і
комунальної  власності”,  “Право  користування  чужою  земельною  ділянкою”
“Припинення права власності на земельну ділянку”. 

08.-09.12.2020  року  в  приміщенні  Богуславської  міської  ради  та  Сквирської
міської  ради,  працівниками бюро правової  допомоги проведено лекцію    на
тему “Порядок поновлення договорів оренди землі” .

09.12.2020   та  14.12.2020  року  прийом  громадян  здійснений  у
Миронівській  районній  державній  адміністрації  та  Кагарлицькій  районній
державній  адміністрації  після  проведених  правопросвітницьких  заходів
здійснений прийом громадян.

09.12.2020  року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги» Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  Сластіон  Аліною  Леонідівною,  проведено
правопросвітницький захід у юридичному відділі Миронівської РДА. На даному
заході  обговорювалися  актуальні  земельні  питання,  на  тему:  "Безоплатна
передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель  державної  і  комунальної
власності". Присутнім надано роздаткові матеріали.

22.12.2020  року  в  приміщенні  Білоцерківської  районної  державної
адміністрації працівниками проведено лекцію    на тему “Порядок поновлення



договорів  оренди  землі”   та  “Безоплатна  передача  земельних  ділянок
громадянам із земель державної і комунальної власності”.

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

27.10.2020  року  працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги
провів прийом громадян у Володарському районному військоматі під час якого
було надано консультацій 9 особам з соціальних питань.

03.12.  2020  року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»  проведено  правопросвітницький  захід  вприміщенні  Миронівської
районної організації Ветеранів України, на тему "Припинення права власності
на  земельну  ділянку",  "Право  користування  чужою  земельною  ділянкою".
Присутнім надано роздаткові матеріали.

17.12.2020 року відбувся прийом громадян в приміщенні Білоцерківського
місцевого  територіального  центру  соціального  обслуговування.  Захід
присвячено різниці між спадковим договором, договором дарування, заповітом
та договором довічного утримання.  Після завершення заходу, присутні мали
можливість отримати відповіді на питання, які їх цікавили. 

22.12.2020  р.  під  час  проведення  дистанційного  пункту  у  Організації
ветеранів  Рокитнянського  району
було  надано  консультацію  5
громадянам  стосовно  перерахунку
пенсії,  аліментів  на  утримання
непрацездатних  батьків,  вирішення
спору при порушенні сусідом правил
добросусідства  при  користуванні
земельною  ділянкою,  порядку
укладення  договору  довічного
утримання  (догляду).  Всі  присутні
отримали  вичерпні  відповіді  на

задані питання. 

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: 

20.10.2020 року працівник  Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  здійснив  прийом  громадян  в
Білоцерківському  учбово-виробничого  підприємства  Українського  товариства
сліпих.  Цього  дня  присутні  мали  можливість  отримати  відповіді  на  власні
запитання. 
04.11. 2020 року працівником відділу «Миронівське бюро правової допомоги»
здійснила прийом громадян  в  приміщенні  Обухівського учбово-виробничого
підприємства Українського товариства сліпих “Миронівський пункт надомної
праці”.  Під  час  даного  прийому  надано  вичерпне  консультування  у   сфері
цивільного та житлового законодавства.

17.11.2020 року працівник Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  здійснений  прийом  громадян  у
Білоцерківському виробничому підприємства глухих “Весна”.

03.12.2020 рокупрацівник Білоцерківського місцевого  центру з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  здійснений  прийом  громадян  у
Білоцерківському  учбово-
виробничого  підприємства
Українського  товариства  глухих
“Весна”.

03.12.2020  року  працівник
Білоцерківського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  здійснений
прийом громадяну  Білоцерківському
учбово-виробничого  підприємства
Українського  товариства  сліпих,
консультиації отримали 8 осіб.

03.12.2020  року   працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги” Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  у  приміщенні  територіального  центру  соціального
обслуговування проведено захід  після чого здійснений прийом громадян.



04.12.2020  року  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової
допомоги”  Білоцерківського  МЦ
БВПД  було  проведено  роботу
дистанційної  точки  доступу  до
БПД  у  Богуславській  районній
організації інвалідів Чорнобиля. 
8  особам  було  надано  правову
консультацію.

22.12.2020  працівником
Рокитнянського  бюро  правової
допомоги   проведено
правопросвітницький  захід  у 
Організації  ветеранів  Рокитнянського  району  на  тему  “Порядок  оформлення
субсидії та підстави відмови у наданні субсидії”. 

Центром  та  Бюро  здійснені  виїзні  прийоми  в  приміщеннях  виправних
колоній, відділах пробації 
06.10. 2020 року  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  прийому  громадян  надано  юридичну  консультацію  сімом  людям  з
цивільного права, адміністративного та кримінального права.

21.10.2020  року  працівниця  Володарського  бюро  правової  допомоги
провела прийом громадян у Володарському РС філії ДУ “Центр пробації” під
час  якого  було  надано  консультації  щодо  відповідальності  за  несплату
аліментів, в т.ч. адміністративну та кримінальну.

 27.10.  2020  року  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  прийому  громадян  надано  юридичну  консультацію   з
цивільного   та  адміністративного  права.

 27.10.2020 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
здійснила прийом громадян у Тетіївському районному відділі філії Державної
установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області,  за  участю
представників  відділу з питань пробації, під час роботи  надано консультації 4

громадянам по питаннях щодо спадкування за
законом. призначення на посаду за трудовим
договором  з  випробувальним  терміном  та
інш.

03.11.2020  року  у  Ставищенському
районному секторі філії Державної установи
“Центр  пробації”,  працівником  відділу
Ставищенського  бюро  правової  допомоги
спільно  з  старшим  інспектором  проведено



прийом громадян. За консультацією звернулось 5 громадян, які перебувають на
обліку  із сімейного та адміністративного права.

06.11.  2020 року працівником відділу Кагарлицького бюро правової допомоги
проведено робочу зустріч з начальником Кагарлицького міськрайонного відділу
філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області.                                                                                                                             
Після чого з працівниками відділу пробації та з громадянами які перебувають
на обліку здійснили прийом.

06.11.2020  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги”   проведено  прийом  громадян  у  приміщенні  Таращанського
районного  сектору  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.Києві  та
Київській  області.  Кожен присутній  після  закінчення  заходу  мав  можливість
отримати відповідь на особисте запитання. 

06.11.  2020  року  працівниками
відділу  «Миронівське  бюро
правової  допомоги»
Білоцерківського місцевого центру
з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  забезпечено
роботу  мобільних  пунктів  у
приміщенні  Миронівського
сектору Філії  Державної установи
“Центр  пробації”  у  м.  Києві  та
Київській  області.  Під  час  даного
прийому  надано  вичерпне

консультування у сфері трудового законодавства.

  06.11. 2020  року  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової 
допомоги   після  проведення  правопросвітницького  заходу  в  Рокитнянському
районному  відділі  пробації  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  для
працівників та громадян, не пов’язаних із позбавленням волі - надано правові
консультації,  які  стосувалися соціального забезпечення та сімейного права,  а
саме:  порядку  призначення  тимчасової  державної  соціальної  допомоги
непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійні виплати, розірвання шлюбу

в судовому порядку,  зменшення розміру
аліментів. 

27.11. 2020 року  забезпечено роботу
дистанційного пункту  доступу до БПД в
Кагарлицькому  міськрайонному  відділі
філії  Державної  установи  “Центр
пробації” у м.Києві та Київській області,
де  спільно  з  працівниками  пробації
надано консультації правового характеру
для  громадян, що перебувають на обліку



у  вказаному  відділі,  яких  цікавили  питання щодо  порядку поділу  майна
подружжя,  переоформлення  спадщини  за  заповітом,  погашення  судимості  за
умовну міру покарання та порядок отримання земельної ділянки для ведення
особистого сільського господарства до 2 га.

01.12.2020  року  у  Ставищенському  районному секторі  філії  Державної
установи “Центр пробації”, працівником відділу Ставищенського бюро правової
допомоги  спільно  з  старшим  інспектором  здійснили  прийом  громадян.  За
консультацією звернулось 4 громадян, які перебувають на обліку  із сімейного
та адміністративного права.

01.12.2020  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено  захід    у    Філії   Державної   установи  "Центр  пробації"   на  тему
“Безоплатна  передача  земельних  ділянок  громадянам  із  земель  державної  і
комунальної власності”, після чого бажаючі отримали консультиації.

08.12.2020  року  відбувся  захід  для  засуджених  без  позбавлення  волі  у
Білоцерківському  міськрайонному  відділі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» у місті Києві та Київській області. Надає консультації та роз’яснення з
правових питань суб’єктам пробації фахівець Центру Анатолій Мартосіч. Вкрай
важливо, щоб люди, які в житті оступилися, відчули підтримку у важку для них
хвилину  та  отримали  пораду,  щоб  не  зневірились  та  не  повернулись  до
асоціального способу життя. Всі бажаючі отримали консультиацію юриста. 

08.12.2020  року  відбувся
прийом  громадян   у
Білоцерківському
міськрайонному  відділі  філії
Державної  установи  «Центр
пробації»  у  місті  Києві  та
Київській  області.  Цього  дня
обговорили сімейні  питання,  а
саме   порядок  нарахування
аліментів  та  загалом  про
обов’язки  батьків  утримувати
своїх  дітей  та  усі  бажаючи
отримали відповіді. 

11.12.2020  року
працівником  під  час  роботи
дистанційного  пункту
консультування  в
Рокитнянському  районному
відділі пробації філії Державної
установи  “Центр  пробації”
правову консультацію надано 6
громадянам  стосовно  питань



щодо  притягнення  до  кримінальної  відповідальності  за  ухилення  від  сплати
аліментів на утримання дітей; порядку отримання компенсації за невикористану
щорічну  відпустку  при  звільненні;  порядку  виконання  судових  рішень;
наслідків неявки відповідача  в судове засідання; порядку розірвання трудового
договору  при  звільненні  за  власним  бажанням;  усунення  перешкод  у
користуванні земельною ділянкою. 

15.12.  2020  року  працівником відділу  "Сквирське  бюро  правової
допомоги" Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги здійснено  прийом громадян в приміщенні відділу пробації.
Надано юридичну консультацію  з трудового  та житлового законодавства. 

17.12.2020 року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
філії Державної установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області
відбулася   зустріч  на  базі  Білоцерківського  міськрайонного  відділу  філії
Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області, де після
правопросвітницького заходу кожен отримав правову консультацію.

Центром та Бюро здійснені 56 виїзних прийомів в приміщеннях сільських
та селищних рад, під час яких було надано  387 консультації із різних галузей
права, в тому числі із земельного. 

Протягом  жовтня  та  листопада  працівники  Білоцерківського  місцевого
центру відвідали сільські ради в таких селах:

с.  Велика Березянка Таращанський район,  с.  Дмитренки Богуславський
район,  с.  Ожегівка  Володарський район,  с.  Матвіїха  Володарський район,  с.
Бирюки  Рокитнянський  район,  с.  Крива  Таращанський  район,с.  Михайлівка
Тетіївський  район  ,с.  Пилипча  Білоцерківський  район;  с.  Яблунівка
Білоцерківський район,с. Слобода Кагарлицький район, с. Юхни Миронівський
район;   с.  Карапиші  Миронівський район,с.  Ясенівка  Ставищенський район,
с.Потіївка Білоцерківський район;  с. Бикова Гребля Білоцерківський район, с.
Володимирівка  Таращанський  район,  с.  Ємчиха  Миронівський  район,  с.
Горохове Кагарлицький район.

 с. Синиця Богуславський район,  с. Трушки Фурсівська ОТГ ; 2) с. Матюші
Фурсівська  ОТГ,  с.  Дрозди  Білоцерківського  району,   с.  Сидори
Білоцерківського  району.с.  Савинці  Роитнянський  район,  с.  Леонівка



Кагарлицький район,  с.  Козин  Миронівський  район,  с.  Дзвеняче  Тетіївський
район, с. Саварка Богуславський район, с. Великі Єрчики Сквирський район, с.
Буки  Скирський  район,  Дулицьке  Сквирський  район,  с.  Полковниче
Ставищенський  район,   с.  Кривець  Ставищенський  район,   с.Іванівка
Ставищенський  район,с.  Гостра  Могила  Ставищенський  район,  с.Ромашки
Рокитнянський  район,   с.  Високе  Тетіївський  район, с.   Клюки  Тетіївський
район, с. Телешівка Рокитнянський район.

 с. Черепин Тетіївський район, с. Великі Пріцьки Кагарлицький район, с. Мала
Вільшанка  Білоцерківський  район,  с.  Шкарівка  Білоцерківський  район,  с.
Тептіївка Богуславський район, с. Малі Лисовці Сквирський район, с. Пустовіти
Миронівський  район,  с.  Степок  Таращанський  район,  с.  Горохуватка
Кагарлицький район, с. Галайки Тетіївський район, с. Сніжки Ставищенський
район,  с.  Хохітва  Богуславський  район,  с.  Завадівка  Володарський  район,  с.
Чернин Таращанський район, с. Лобачів Володарський район.

В рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Державною службою
зайнятості здійснені  прийоми громадян:

09.10.2020  року   працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги
Марценюк  Л.А.  провела  прийом  громадян  у  Володарській  районній  філії
КОЦЗ під час якого були надані консультаці їз сімейного та цивільного права.

11.11.2020 року   працівник  Володарського  бюро  правової  допомоги
провела прийом громадян у Володарській районній філії КОЦЗ під час якого



було надано консультації  з кримінального та соціального питань.

13.11.  2020  року  працівником  відділу  «Сквирське  бюро  правової
допомоги» Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги   здійснено  захід   та  прийом  громдян  у  приміщенні
Сквирського районного центру зайнятості Київської області .

03.12.2020  року  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової
допомоги”  Білоцерківського  МЦ БВПД було  проведено  роботу  дистанційної

точки  доступу  до  БПД  у
Богуславській  районній  філії
Київського  обласного  центру
зайнятості.  7  особам  було
надано правову консультацію.

03.12.2020  року  працівником
відділу Ставищенського бюро в
приміщенні  Ставищенського
районного  центру  зайнятості,
для  осіб  які  перебувають  на
обліку,  проведено  онлайн
правопросвітницький  захід  на

тему:  “Захист  прав  осіб  з  інвалідністю”,  після  чого  був  здійснений  прийом
громадян. Кожен бажаючий отримав вичерпні відповіді на власні питання.

01 грудня 2020  рокупрацівником   відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги в Кагарлицькій  районній  філії  Київського  обласного  центру

зайнятості забезпечено  роботу
мобільного  пункту  прийому
громадян  та  надано  4  правові
консультацій  з   соціального,
трудового  та   з  питань  спадкового
права.

02.12.2020  року  працівником
відділу Тетіївського бюро правової
допомоги  здійснений  прийом
громадян  в  Тетіївській  районній
державній адміністрації.

03.12.2020  року  працівником  відділу  «Сквирське  бюро  правової
допомоги» Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  здійснений  прийом  громадян  у  приміщенні  Сквирського
районного центру зайнятості Київської області.

04.12.2020 року   працівником Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено прийом громадян у Володарській районній філії КОЦЗ під час якого
було надано консультації усім бажаючим.

Активна співпраця  продовжується із органами місцевого самоврядування
шляхом  проведення  прийому громадян:



08.12.2020    працівником відділу “Богуславське бюро правової допомоги”
після  проведених  правопросвітницьких  заходів  були  здійснені  прийоми
громадян,  а  саме  для працівників юридичного відділу виконавчого комітету
Богуславської  міської  ради.  Цього  дня  більшість  бажаючих  консультації
отримали із земельних питань.

09.12.2020  року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»  у юридичному відділі Миронівської РДА обговорювалися актуальні
земельні  питання  та  порядок  безоплатної  передачі  земельних  ділянок
громадянам із земель державної і комунальної власності. Громадяни отримали
консультації не лише із земельного законодавства. Деякі питання стосувались
сімейного та цивільного права.

08.12.2020   працівником   працівником  відділу  “Богуславське  бюро
правової допомоги” Білоцерківського МЦ БВПД здійсенений прийом громадян
для  працівників  юридичного  відділу  виконавчого  комітету  Богуславської
міської ради  на теми.

09.12.2020  року працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги» Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги   проведено  правопросвітницький  захід  та  здійснений
прийом громадян у юридичному відділі Миронівської РДА. На даному заході
обговорювалися  актуальні  земельні  питання,  а  консультації  стосувались  не
лише питань з земельному законодавства, а й інших питань.

02.12.2020 року працівником відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено  лекцію  в  Тетіївській  районній  державній  адміністрації    на  тему



“Порядок поновлення договорів оренди” Під час заходу обговорено питання:
прав та обов’язків орендаря та орендодавця, шляхи вирішення даного питання в
добровільному та судовому порядку. Було надано роздаткові матеріали. 

01.12.2020  року  працівниками  відділу  “Рокитнянське  бюро  правової
допомоги”  проведений  захід  та  здійснений  прийом  громадян  у  приміщенні
Рокитнянської районної ради.

01.12.2020  року  працівниками  відділу  “Володарське  бюро  правової
допомоги”  проведений  захід  та  здійснений  прийом  громадян  у  приміщенні
Володарської селищної ради.

02.12.2020  працівники відділу  “Ставищенське  бюро правової  допомоги
здійснили прийом громадян у Ставищенській районній державній адміністрації.

02.12.2020  року  в  приміщенні  Тетіївської  районної  державної
адміністрації  після  проведеного  правопросвітницького заходу  був  здійснений
прийом. 

07.12.2020 року працівники відділу “Тетіївське бюро правової допомоги
здійснили прийом громадян у  Тетіївській районній державній адміністрації.

07.12.2020  року  працівники  відділу  “Таращанське  бюро  правової
допомоги  здійснили прийом громадян у   Таращанській районній державній
адміністрації. 

08.-09.12.2020  року  в  приміщенні  Богуславської  міської  ради  та
Сквипрської  мііської  ради  ,  працівниками  бюро  правової  допомоги  був
здійснений прийом громадян.

09.12.2020   та  14.12.2020  року  прийом  громадян  здійснений  у
Миронівській  районній  державній  адміністрації  та  Кагарлицькій  районній
державній  адміністрації  після  проведених  правопросвітницьких  заходів
здійснений прийом громадян.

22.12.2020  року  в  приміщенні  Білоцерківської  районної  державної
адміністрації був здійснений прийом громадян.

З  метою  рекламування  діяльності  Центру  та  підвищення  правової
обізнаності населення на у інформаційнопросвітницькому 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.



З  метою  популяризації  системи  БПД  та  для  роз’яснення  актуальних
правових  питань  працівники  Центру  щомісяця  здійснюють  запис  статтей  та
успішних практик  працівників та адвокатів Білоцерківського місцевого центру
на Білоцерківському радіомовленні “Місто” в програмі “Правова абетка”.

Так, 27.10.2020 року здійснили запис успішної практики щодо збільшення
розміру аліментів.

29.10.2020 року - “Обережно-телефонні шахраї”
Протягом  жовтня  та  листопада  в  ефірі  “Правової  абетки”  постійно

звучали оголошення про виїзні прийоми громадян у селах.
29.10.2020 року - “Земельний сервітут”
30.10.2020 року - “Розірвання договору оренди земельної ділянки”
10.11.2020 року -  Успішна практика щожо оскарження постанови про 

адміністративне правопорушення щодо вчинення домашнього насильства.

11.11.2020 року - “Заповіт”
12.11.2020 року - “Поновлення строку на прийняття спадщини”
13.11.2020 року - “Отримання внутрішньо переміщеними особами статусу 
безробітного”
16.11.2020 року - “Зміни в законодавстві щодо зміни прізвище”
17.11.2020 року - “Перелік документів для реєстрації місця проживання 
біженців”
10.12.2020  року  в  Україні  відзначається  Всеукраїнський  день  безоплатної
правової допомоги, який приурочений до Дня прав людини та проводиться в
пам’ять  проголошення  Генеральною Асамблеєю ООН у  1948  році  Загальної
декларації прав людини. Напередодні Всеукраїнського дня системи БПД до нас
завітала  редактор  телерадіорганізації  «Місто»  Тетяна  Цейтліна,  яка  взяла
інтерв'ю у  директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  у  Київській  області  Віктора  Кіккаса,  директорки
Білоцерківського місцевого центру з  надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Оксани Сірик та начальниці відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Олени Вдовики. 



Окрім теле- та радіомовлення інформування населення про роботу Центру та 
Бюро протягом кварталу здійснювалось шляхом висвітлення інформації в 
друкованих ЗМІ та шляхом запису відеороликів.
02.10.2020 року у районній газеті “Вісник Рокитнянщини” опубліковано статтю
про порядок визначення місця проживання дитини. 

 06.11.2020  року  в  газеті  “Вісник  Кагарличчини”  №  45  Кагарлицьке  БПД
надрукувало  статтю  “Притягнення  працівника  до  матеріальної
відповідальності”. 

27.11.2020  року  в  газеті  “Вісник  Кагарличчини”  №  48  Кагарлицьке  БПД



надрукувало статтю “Коли людину можна позбавити права спадкування”. 
25.12.2020 року у районній газеті “Вісник Рокитнянщини” буде розміщено

статтю про договір довічного утримання. 

22.12.2020 року працівником Білоцерківського МЦ здійснений запис 
короткої лекції для школярів на тему “Права дітей”, який транслювали в 
Білоцерківській школі №9 та в Дитячій бібліотеці № 1.

Також здійснений запис успішної судової практики працівника 
Білоцерківського місцевого центру.

[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги
Навчання працівників та адвокатів:
Працівниця  Білоцерківського  місцевого  центру  Ксенія  Звада  взяла  участь  у

навчанні  “Медіація  та  медіаційні  техніки  ефективної  комунікації.  Ідентифікація
медіабельних спорів та кваліфіковане пропонування медіації”. Навчання складалося з
декількох  практичних  тренінгів.  Говорили  про  принципи  та  структуру  медіації,
формування емоційної компетентності, про перебіг процесу медіації, про співпрацю
адвоката та медіатора, техніки в роботі медіатора. 



Протягом жовтня-грудня працівники Білоцерківського місцевого центру брали участь
у онлайн-заходах правового клубу “Pravokator” - “Окремі питання врегулювання сі-
мейних  відносин”,  “Право  на  аліменти  непрацездатного  члена  подружжя,який  не
забезпечений прожитковим мінімумом”, “Правові аспекти надання адміністративних
послуг”, 

“Пенсія за віком. Особливості та види пенсій. Судова практика", “Укладення нотарі-
ального договору про сплату аліментів”, "Визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням",  “Особливості надання правової  допомоги з
фінансово-правових питань”, “Перші кроки новостворених ОТГ”,  “Медіація у кри-
мінальних та цивільних справах”,  “Заклади освіти без насильства”,  “Право власності
визнання у судовому порядку та набувальна давність» та інші.



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

Майже  півроку  Білоцерківський місцевий центр приймав  участь  у  Програмі
«Правоспроможна громада». Реалізація програми відбувалась в декілька етапів, споча-

тку було складне, цікаве і насичене навчання, потім
підготовка до опитування у громадах Узинської ОТГ,
колективна  розробка  опитувальника  для  заміру
правових потреб мешканців міста та сіл,  претести,
триденне опитування та дві фокус-групи.

У фокус-групах з фахівцями та представника-
ми органів місцевого самоврядування
обговорювали  підсумки соціального  дослідження
про безпекові та правові потреби мешканців Узинсь-
кої ОТГ.



2020 рік завершили презентацією для новообраного депутатського корпусу Узинської
міської ради результатів дослідження правових та безпекових потреб мешканців Узи-
нської  ОТГ: проблеми безпеки (доступ до
медичних  послуг,  забруднене  повітря,
неосвітлені  вулиці  та  відсутність  асфа-
льтового покриття) людей турбують більше
ніж  можливість  отримати  безкоштовну
юридичну консультацію.  Однак далеко не
всі  усвідомлюють,  що  вчасна  правова
допомога  вирішує  велику  кількість  про-
блем,  у  тому  числі  й  безпекових.  Пред-
ставлені  депутатам  рекомендації  по  ре-
зультатах  дослідження  були  напрацьовані
спільно  з  жителями  громади  та  спеціалі-
стами виконавчого комітету, тож у 2021 році на нас чекають неабиякі випробування
на  міцність  адвокаційної  компанії,  яку  розробляли  усією  командою  Програми
«Правоспроможна громада». На меті - створення в Узинській ОТГ сталої системи до-
ступу до безоплатної правової допомоги за кошти громади.



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 1 жовтня 2020 по 31 грудня 2020 року (звітний квартал) місцевим центром
з  надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними
підрозділами, було зареєстровано 4427 звернень клієнтів, 4069 особам було надано правову
консультацію, 358 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

712 628 84

2 Відділ «Богуславське бюро» 575 558 17

3 Відділ «Володарське бюро» 262 167 95

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 337 324 13

5 Відділ «Миронівське бюро» 366 358 8

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 547 485 62

7 Відділ «Сквирське бюро» 314 300 14

8 Відділ«Ставищенське бюро» 273 271 2

9 Відділ «Таращанське бюро» 643 600 43

10 Відділ «Тетіївське бюро» 398 378 20

Разом по МЦ 4427 4069 358

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, в звітному періоді було
прийнято 349 рішень про надання БВПД,  надано 229 доручень  адвокатам та  146 наказів
штатним  працівникам  (представництво  клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів). 

В  звітному  періоді  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  соціального
забезпечення  675  (15%),  адміністративного  права  596  (14%),  з  інших  питань  577  (13%),
сімейного права 554 (13%), іншого цивільного права 529 (12%),з питань виконання судових
рішень 428 (10%), житлового права 380 (7%), спадкового права 250 (6%), земельного права
222 (5%), трудового 162 (4%), договірного 13 (0,3%)  та з неправових питань 35 ( 0,7%).



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) 156 (46%), ветеранам війни 119 (35%), інвалідам 53 (15%),
ВПО — 9 (3%), діти - 4 (1%)

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 56 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 44 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
· загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів до мобільних (404) та діяльності дистанційних 
(163) консультаційних пунктів склала 567 осіб.

· надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги у 11 випадках 
(шляхом проведення навчань) ;
· проведено 56  правопросвітницьких заходів.
· розміщено 213 інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД.
· прийнято 11 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: 56/404 44/163 11 112 11 213

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

4/37 3/16 1 11 1 24

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

4/30 4/16 1 10 0 28

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

5/54 3/11 1 10 1 16

5 Відділ 
«Миронівське
Бюро»

5/39 4/14 1 11 1 6

6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

4/19 4/17 1 10 0 11

7 Відділ 
«Сквирське
Бюро»

4/35 6/26 1 9 1 5

8 Відділ 
«Ставищенське 6/34 3/15 1 10 1 4



Бюро»

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

5/48 3/14 1 9 0 4

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

5/30 3/6 1 9 1 17


