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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодовиконання плану наданнябезоплатноїправової допомоги 

Вишневськиммісцевим центром з 

наданнябезоплатноївторинноїправової допомоги у ІV кварталі 2020 року 

 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, щобулиздійснені за пріоритетниминапрямами. 

 

• Суб’єктивідповідного права маютьрівний доступ до БПД.  

 

• Клієнтиотримуютьякісніпослуги БПД.  

 

•  Люди у територіальних громадах 

маютькращіможливостіреалізаціїсвоїх прав. 

 

• Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,  

ефективною. 

 

 

Розділ ІІ. Результативніпоказникидіяльності. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

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

 

1.1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

 

 

З метою підвищення рівня правової свідомості та обізнаності населення, 

зокрема щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб, Вишневським 

МЦ та його структурними підрозділами – відділами «Бюро правової допомоги» 

(далі – Бюро ), враховуючи карантинні обмеження, що склались внаслідок  

поширення  корона  вірусної  інфекції COVID-19, організовано та проведено ряд 

правопросвітницьких та інформаційних заходівв онлайн-режимі, забезпечено 

роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги (далі - БПД), розміщено інформацію про діяльність Вишневського МЦ 

у засобах масової інформації. 

 

Від безпосередньо живого спілкування ми перейшли у формат онлайн. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям для комунікації 

використовувалися електронні системи Viber, Telegram, Slack,Helpdeskeddy, а 

для проведення онлайн-заходів —Zoom та Skype.Карантин та пов’язані з ним 

обмеження змінилиформати правопросвітницької діяльності. Акцентробиться на 

онлайн активностях. Це відеолекції,флешмоби, вебінари, відеолекторії, 

інтелектуальнірозваги на правову тематику. 

Комунікація стала більш орієнтованою на різніцільові групи у мережі 

Інтернет, насамперед у соціальних мережах. Стали поширювати більше 

інфографіки та юридичних консультацій у відеоформаті. 

За допомогою YouTube,Facebook проведено право просвітницькі заходи в 

онлайн-режимі  та розповсюдженовідеоролики на наступні теми:  

- «Різниця між запитом на інформацію та зверненням»; 

- Що таке безоплатна правова допомога?. 

- «Адміністративне затримання»тощо,  
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які станом на 31.12.2020 на сторінці Вишневського МЦ у Facebook 

(https://www.facebook.com/pg/vyshnevelegalaid/videos) мають 2570 переглядів. 

Сподіваємось, що такий формат надання правової інформації щодо 

існуючих шляхів вирішення або запобігання конфліктних ситуацій та порушених 

прав став дієвим  для громадян під час карантинних обмежень та буде і надалі 

успішно використовуватися системою надання БПД. 

 

 

В умовах пом’якшення протиепідемічних заходів право просвітницькі 

заходиздійснюються у звичайному режимі для аудиторії від 5 до 10 осіб. 

Фахівцями Вишневського МЦ/Бюро організовано та проведено ряд 

правопросвітницьких та інформаційних заходів, у тому числі під час реалізації 

загальнодержавного проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», забезпечено роботу дистанційних та мобільних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги, здійснено вуличне інформування 

населення, розміщено інформацію про діяльність Місцевого центру в засобах 

масової інформації, прийнято участь в робочих зустріч, семінарах та круглих 

столах, а саме: 

https://www.facebook.com/pg/vyshnevelegalaid/videos
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          У приміщенні Бородянського 

Бюро проведено захід на тему: 

«Земельні правовідносини» 

студентам юридичного факультету 

Національний університет 

державної фіскальної служби 

України.  

     Під час заходу було виконанні 

карантині вимоги та наданні 

інформаційні буклети. 

 

 

 

 

 

 

Керівником ФастівськогоБюро Світланою Павленко спільно з 

представниками відділу ювенальної превенції та відділу превенції Фастівського 

відділення поліції Васильківського 

ВП ГУ НП України у Київській 

області – Юлії Куцюк та Юрія 

Яровенка, Фастівського 

міськрайонного відділу філії ДУ 

«Центр пробації» - Яни Хоменко, 

служби у справах дітей та сім’ї 

виконавчого комітету Фастівської міської ради – Наталії Небрат, проведено 

круглий стіл щодо продовження співпраці з реалізації захисту прав дітей та 

протидії домашньому насильству на території міста та району. 

В ході проведення якого учасники обговорили умови подальшої 

спавпраці, обмінялись друкованими роздатковими матеріалами та посібниками, 



5 
 

відеоматеріалами, необхідними для проведення правопросвітницьких та 

захисних заходів. 

 

За запрошенням класного керівника 6 класу Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

Катерини Пастушенко керівником Фастівського бюро Світланою Павленко 

проведено інтерактивний урок на тему «Stop насильству!»: 

 

 

 

03 грудня 2020 

року для учнів 8 класу 

Фастівського 

академічного ліцею № 9, 

з метою ознайомлення 

учнів із проблемами 

щодо подолання 

насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження 

з дітьми, гендерного 

насильства, булінгу, керівником ФастівськогоБюро Світланою Павленко, 
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інспектором ювенальної превенції Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП 

в Київській області Юлією Куцюк та головним спеціалістом Служби у справах 

дітей та сім’ї ВК Фастівської МР Наталією Небрат, проведена лекція «Стоп 

насильству! Стоп булінг!» 

 

Діти ознайомилися з правилами безпечної поведінкита отримали 

інформацію про форми насильства, способи  протидії насильству, адреси та 

засоби зв’язку, куди звернутися, щоб отримати відповідну допомогу. 

 

З метою забезпечення поінформованості населення про систему БПД та про 

їх право на БПД, Вишневським МЦ та Бюро, з врахуванням карантинних 

обмежень, що склались внаслідок  поширення  корона вірусної  інфекції COVID-

19,проводиться робота щодо розміщення інформації із циклу 

загальнонаціональних право просвітницьких проектів про правову тематику  в 

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

дитячих будинках, в загальноосвітніх закладах, закладах культури, у 

військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, органах 

виконавчої влади та у громадському транспорті, на інформаційних дошках та 

сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій тощо. 
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Як показує досвід роботи працівників Вишневського МЦ,найкращий спосіб 

адаптації юридичної інформаціїдля громадян — наведення конкретних 

прикладів ізжиття щодо вирішення певного питання. Ми намагаємося 

мінімально використовувати юридичнітерміни та канцеляризми, спрощувати 

інформацію, візуалізувати її, насамперед за допомогоюінфографіки.Відтепер 

правова допомога стала ще ближчоюдо людей – у Facebook, Youtube, радіо, ТБ 

та відео.В інфографіках та презентаціях, письмових відповідях та консультаціях, 

у Viber та Tелеграм.  
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1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 

працівники Центру прийняли участь у27вебінарах/лекціях/круглих 

столах/інформаційних сесіях системи безоплатної правової допомоги,  а саме на  

теми: 

- «Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції 

у процедурі надання правової допомоги», 

 - «Визнання особи такою, що втратила право на користування житловим 

приміщенням»,  

- «Правові аспекти надання адміністративних послуг»,  

- «Особливості надання правової допомоги з фінансово-правових питань», 

- “Державний аграрний реєстр”, 

- «Місцеві вибори 2020 року», 

- «Окремі питання договірного врегулювання сімейних відносин», 

- «Особливості розгляду спорів про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення природоохоронного законодавства», 

- «Види трудових договорів, гарантії та компенсації, робочий час та час 

відпочинку», 

- «Трудові спори»,  

- «Призначення пенсії: порядок та особливості»,  

- «Дослідження обізнаності окремих категорій осіб щодо положень Європейської 

соціальної хартії», 

- «Сімейна медіація для юристів»; 

-  «Визнання особи такою, що втратила право на користування житловим 

приміщенням»,  

- «Особливості надання правової допомоги з фінансово-правових питань», 

- «Основні правові бар’єри та особливості надання правової допомоги пацієнтам 

з ТБ», 

- “Альтернативні форми сімейного виховання”, 

- «Способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб у трудових 
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правовідносинах», 

- «Актуальні питання теорії та практики здійснення кримінального провадження 

щодо кримінальних проступків», 

-  «Принципи адміністративного права у відносинах між особою та органами 

публічної влади»,  

- «Надання допомоги уразливим до ВІЛ людям у цивільних та адміністративних 

питаннях», 

- «Склад та цільове призначення земель», 

- «Заклади освіти без насильства: від визначення проблем до напрацювання 

шляхів їх вирішення», 

-  «Нам 2 роки: Мережа PRAVOKATOR відзначає свою ІІ-гу річницю», 

- «Актуальні питання застосування практики ЄСПЛ у кримінальному 

провадженні», 

- «Обговорення оптимальних моделей задоволення потреб у навчанні та 

розвитку юристів системи надання БПД», 

- «Проблемні питання, пов’язані з кваліфікацією кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров’я особи (ст. 115 КК України)», 

 

 



10 
 

      З метою розроблення методичних рекомендацій, інформаційних матеріалів, 

узагальнення успішних практик, обміну досвідом проведено низку робочих 

зустрічей з адвокатами системи БВПД. 

 

Окрему увагу у ІV кварталі Вишневським МЦ приділено оприлюдненню 

успішних практик адвокатів та фахівців МЦ/Бюро на сайтах, сторінках 

соціальних мереж державних установ, партнерів та зацікавлених осіб. 

 

 

Переважна більшість успішної 

практики фахівців Вишневського 

МЦ – у сферітрудових, сімейних та 

родинних відносин.Фахівціцентру 

тісно взаємодіють з різними 

організаціями, які допомагають 

постраждалим від сімейного 

насильства. Це і пошук притулку, 

роботи, консультації психолога.  

 

 

 

Також юристи центру мають 

одночасно низку успішного досудового 

врегулювання та позитивної судової 

практикиз захисту прав споживачів 

комунальних послуг, щодо 

оскарженнянезаконного відключення газу 

та електрики тощо.  
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Значна частина 

претензійної роботи 

Вишневського МЦ зосереджена 

на допомозі внутрішньо 

переміщеним особам із 

тимчасово окупованих 

територій з питанням 

неправомірного припинення 

виплати їм пенсії,або відмови у 

призначенні пенсіїза 

документами, виданими 

такзваними ДНР та ЛНР 

(визнання дійпротиправними та зобов’язання вчинити дії ПФУ), встановлення 

факту смерті та народження у ОРДЛО та захисту прав учасників бойових дій. 

 

 

 

З метою забезпечення належної якості послуг, що надається клієнтам 

системи БПД, проведено планове анкетування суб’єктів права на БПД та 

анкетування адвокатів, які надають БВПД. 

 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості реалізації 

своїх прав 

 

 

За ІV квартал 2020 року забезпеченороботу  дистанційних пунктів доступу 

до БПД відповідно до затверджених графіків, з яким громадяни ознайомлюються 

на Інформаційній сторінці про діяльність Вишневського МЦ, на сторінках 

соціальних мереж, сайтів та інформаційних дошках партнерів, ОМС та 

держустанов Київської області, де заплановано прийоми. 
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На виконання Плану заходів на ІV квартал 2020 року Вишневським МЦ 

організовано та проведено правопросвітницькі лекції та забезпечено роботу 

мобільних пунктів доступу до правової допомоги у відділах з питань пробації: 

 

02 листопада 2020 року заступником начальника Макарівського Бюро 

Тарасом Бенедіктовим проведено правовий захід на тему: «Доступ до публічної 

інформації» та здійснено прийом громадян у Макарівському районному відділі 

зпитань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації . 

У ході 

зустрічі 

громадян 

проінформов

ано про 

діяльність 

системи 

безоплатної 

правової 

допомоги в 

Україні, 

завдання та функції бюро, категорії осіб, які за законом мають право на 

безоплатну правову допомогу, порядок отримання БВПД, тощо. 

За правовою допомогою звернулося троє осіб, яким надано консультації та 

роз’яснення з питань цивільного та адміністративного права. 

 

      09 листопада 2020 року у межах правопросвітницької та комунікаційної 

діяльності системи надання БПД та на виконання плану діяльності у 4 кварталі 

2020 року  Іванківським Бюро правової допомоги у день проведення реєстрації 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі,які перебувають на 

обліку в Іванківському районному відділі філії Державної установи «Центр 
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пробації» м. Києва та Київської області, було проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Відмінність запиту на інформацію від звернення громадян».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 листопада 2020 року,  представниками 

відділу ювенальної превенції Фастівського ВП 

Васильківського ВП ГУ НП України у Київській 

області – Юлією Куцюк, відділу 

ФастівськогоБюро– Світланою Павленко та 

Фастівського міськрайонного відділу філії ДУ 

«Центр пробації» - Мариною Кадькаленко, 

проведено круглий стіл щодо оптимізації 

співпраці з реалізацій захисту прав дітей, 

протидії домашньому насильству, булінгу на 

території міста та району в умовах адаптивного карантину. 

В ході проведення обговорено умови подальшої співпраці, ознайомлено 

та надано друковані роздаткові матеріали та посібники, зразки відеоматеріалів, 

необхідних для проведення правопросвітницьких та захисних заходів. 
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      01 грудня 2020 працівниками 

Обухівського бюро правової допомоги 

було проведено виїзний прийом 

громадян в приміщенні Обухівського 

районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у м. Києві 

та Київській області. Було надано 6 

консультацій з питань соціального 

забезпечення, податкового та 

трудового права. А також присутнім 

працівникам Центру пробаціїїбуло 

роз'яснено щодо порядку надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

 

 

З нагоди відзначення  

03 грудня  Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 01 грудня 2020 року 

керівником ІрпінськогоБюро правової 

допомоги в приміщенні Ірпінського 

міськрайонного відділу філії державної 

установи "Центр пробації" у м. Києві та 

Київській області проведено 

правопросвітницький захід на тему 

"Захист прав осіб з інвалідністю" . Під час заходу було дотримано карантинні 

вимоги та роздано буклети.  
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15 грудня 2020 року головний спеціаліст 

МакарівськогоБюро Ігор Гусейнов провів 

правовий захід на тему: «Затримання особи у 

кримінальному провадженні» та здійснив прийом 

громадян у Макарівському районному відділі з 

питань пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації. 

У ході зустрічі, громадян було 

проінформовано про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги в Україні, завдання 

та функції бюро, категорії осіб, які за законом 

мають право на безоплатну правову допомогу та порядок отримання БВПД. 

За правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким надано консультації та 

роз’яснення з питаньцивільного та адміністративного права. 

 

 

 

            З нагоди відзначення 10 

грудня Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги 

приуроченого до Міжнародного 

дня прав людини  15 грудня 

2020 року начальником 

ІрпінськогоБюро в приміщенні 

Ірпінського міськрайонного 

відділу філії державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київській 

області проведено правопросвітницький захід на тему "Адміністративне 

затримання" . Під час заходу було дотримано карантинні вимоги та роздано 

буклети.  
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        15 грудня 2020 року 

фахівцями Васильківського Бюро 

проведено правопросвітницький 

захід на тему «Адміністративне 

затримання» для працівників та 

підоблікових Васильківського 

МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 

м.Києві та Київській обл. Під час 

заходу присутнім також донесено 

інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги, порядок надання особам БППД та БВПД. 

 

16 грудня 2020 року 

Вишневським МЦ проведено прийом 

громадян за використанням скап-

зв’язку особам, які перебувають на 

обліку в Києво-Святошинському РВ 

філії ДУ «Центр пробації» у м. Київ та 

Київської області. 

У ході прийому, громадян та 

працівників установи було 

проінформовано про новини системи 

безоплатної правової допомоги в 

Україні, категорії осіб, які за законом 

мають право на безоплатну правову 

допомогу, порядок отримання БВПД. 

 
 

За звітний період Центром та бюро правової допомоги проведено низку  

робочих зустрічей для налагодження та обговорення подальшої співпраці в 

https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1045928852211802/1045928742211813/?type=3
https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1045928852211802/1045928742211813/?type=3
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наданні безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги 

та проведення спільних заходів щодо правопросвітництва населення, а також 

інформування про діяльність Центру та бюро правової допомоги.  

 

Працівниками Вишневського МЦ прийнято участь у чергових щомісячних 

засіданнях Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї 

при виконавчому комітеті Вишневої міської ради, під час яких розглядаються 

конкретні нагальні проблеми  неблагополучних сімей місцевих мешканців, де 

нерідкі випадки домашнього насильства та насилля над дітьми.  

 

З метою забезпечення доступу мешканців громад на період продовження 

адаптивного карантину в Українідо гарантованої державою безоплатноїправової 

допомоги, у рамках реалізації загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»,фахівцями 

Вишневського МЦ/Бюро здійснено низку виїзних прийомівгромадян 

(консультацій, роз’яснень із земельних та інших питань), проведенняправо 

просвітницьких заходів на базі приміщень місцевих, сільських таселищних рад 

Київської області з чітким дотриманням протиепідемічнихзаходів, за 

встановленим графіком, із розміщенням заздалегідь відповіднихоголошень – 

запрошень та інформаційних повідомлень на дошках об’яв,сайтах установ. 

 

Під час роботи мобільних груп надання безоплатної правової допомоги, 

фахівці центру та бюро розповідали про законодавчі новації, пов’язані з 

земельною реформою та надавали письмові та усні консультації присутнім, як 

користуватися і розпоряджатися своєю землею, як можна захистити порушені 

права власників земель і землекористувачів.  
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         За жовтень - грудень 2020 року було проведено 116 виїздів до сільських, 

селищних, міських рад у 10 підвідомчих районах Київської області, 117  осіб 

взяли участь у право просвітницьких заходах. 

 

     1 жовтня 2020 року фахівцями Вишневського МЦ проведено прийом 

громадян у приміщеннях 

Личанської та Шпитьківській  

сільських радах Києво-

Святошинського району 

Київської області . 

Під час зазначеного заходу 

було надано 12 консультацій з 

різних правових питань. 

 

 

      1 жовтня  2020 року до Верем'янської, Жуківцівської, 

Щербанівської  сільськ

их рад  проведено 

виїзні прийоми 

громадян, під час яких 

було надано 9 

консультацій з питань 

земельного, 

спадкового, сімейного 

права та соціального забезпечення, а саме – щодо порядку розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, порядок 

спадкування за законом та за заповітом, порядок оформлення угоди купівлі 

продажу землі, накладення меж земельних ділянок, а також роз'яснення питання 

про порядок надання БППД та БВПД. А також було проведено 
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правопросвітнецький захід на тему Порядок оформлення права власності на 

землю. 

 

 

     2 жовтня 2020 року фахівцями Вишневського 

МЦ проведено прийом громадян у приміщеннях 

Мироцької та Бузівської  сільських радах Києво-

Святошинського району Київської області . 

Під час зазначеного заходу було надано  

15 консультацій з різних правових питань. 

 

 

5 жовтня  2020 року до Деремезнянської, 

Перегонівської, Семенівської  сільських 

працівниками Обухівського Бюро здійснено виїзні 

прийоми, під час яких було надано 11 консультацій з 

питань земельного, спадкового, сімейного та 

житлового права (порядок розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, порядок спадкування за законом та за 

заповітом, порядок оформлення угоди купівлі 

продажу землі, накладення меж земельних ділянок), а також роз'яснення питання 

про порядок надання БППД та БВПД. А також було проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Поділ земельних ділянок, що перебувають 

у спільній сумісній власності осіб. Державнареєстрація новостворених 

земельних ділянок.» 
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06 жовтня 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних 

прийомів громадян Іванківським Бюро 

проведено прийом громадян в 

Рагівській сільській  раді Поліського 

району,  де  було надано п'ятнадцять 

правових консультацій.  Також було 

проведено зустріч з активом села з 

яким  в рамках   інформаційної 

кампанії було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». На стендах сільської ради було  поновлено 

«Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги 

а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

Також 6 жовтня 2020 року 

відповідно до запланованого 

графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським Бюро 

проведено прийом громадян в 

Зеленополянській сільській раді 

Поліського району, де  було 

надано вісім правових 

консультацій.   Також було проведено зустріч з активом села, з яким  в рамках   

інформаційної кампанії, було проведено лекцію на тему «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». На стендах сільської ради було  

поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність бюро правової 

допомоги  а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 
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06 жовтня 2020, відповідно до графіку 

проведення виїзних прийомів громадян 

начальником та головним спеціалістом 

ФастівськогоБюро Павленко Світланою та 

Конончуком Максимом проведено виїзний 

прийом громадян у Томашівській та 

Соснвській сільських радах Фастівського 

району Київської області. 

В ході проведення виїзного 

прийому до представників  Бюро надійшло           12 звернень громадян, щодо 

яких надано 12 консультацій. 

Мешканців села турбували питання щодо підстав, порядку та переліку 

документів на отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, щодо земельних питань, спадкових та інших, передбачених цивільним 

законодавством питань.   

 

 

          7 жовтня  2020 року 

фахівцями Обухівського 

Бюро було здійснено 

виїзні прийоми до 

Григорівської, 

Краснослобідської, 

Германівської  сільських 

рад,   під час яких було надано 18 консультацій з питань земельного, 

адміністративного, житлового та пенсійного права, а саме -  щодо порядку 

приватизації житлового будинку, призначення пенсії за віком, порядку реєстрації 

нерухомого майна в реєстрі речових прав, порядок звернення до суду з позовною 

заявою, накладення меж земельних ділянок, а також роз'яснення питання про 
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порядок надання БППД та БВПД. А також було проведено 

правопросвітнекцький захід на тему «Особливості оренди землі: договір оренди 

землі та порядок дострокового розірвання договору оренди землі». 

 

     7 жовтня 2020 року фахівцями 

Вишневського МЦ проведено прийом 

громадян у приміщеннях Михайлівсько-

Рубіжівській та Дмитрівській  сільських радах 

Києво-Святошинського району Київської 

області . 

Під час зазначеного заходу було надано 

12 консультацій з різних правових питань. 

З метою посилення правової 

спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері 

земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди зем. ділянок с/г призначення, порядку укладення 

договорів купівлі-продажу зем. ділянок; розповсюджено право просвітницькі 

брошури з питань земельного законодавства.  

 

 

07жовтня  2020 року 

в рамках реалізації 

загальнодержавного 

проекту «Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство»,проведено 
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виїзні прийоми громадян у приміщеннях Юрівської сільської ради 

таЧервонослобідської сільської ради, під час яких надано безоплатну первинну 

правову допомогу 7 громадянам щодо порядку включення до списку виборців, 

встановлення факту розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території, 

встановлення факту батьківства за рішенням суду тощо.  

 

З метою посилення правової спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди зем. ділянок с/г призначення, порядку укладення 

договорів купівлі-продажу зем. ділянок; розповсюджено право просвітницькі 

брошури з питань земельного законодавства.  

З керівництвом вище зазначених державних установ погоджено графіки 

подальших прийомів та право просвітницьких заходів на 2021 рік.  

 

 

 

       8 жовтня 2020 року фахівцями 

Вишневського МЦ проведено прийом 

громадян у приміщеннях Княжицької та 

Музичанської  сільських радах Києво-

Святошинського району Київської області . 

Під час зазначеного заходу було 

надано 8 консультаційіз різних правових 

питань. 
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8 жовтня 2020 року відповідно до запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським Бюро проведено прийом громадян в Пісківській сільській  

раді Іванківського району,  

де  було надано 11 

правових консультацій, з 

яких 8 – усних та 3 – 

письмові.  Також було 

проведено зустріч з 

активом села з яким  в 

рамках   інформаційної 

кампанії було проведено 

лекцію на тему 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». На стендах 

сільської ради було  поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про 

діяльність бюро правової допомоги а також розміщено інформацію  в сільській 

бібліотеці та ФАПІ. 

 

12 жовтня 2020 року начальник відділу «Бородянське бюро правової 

допомоги» Вишневського МЦ з НБВПД Соловйова Є.В. провела виїзний прийом 

громадян у Немішаївській селищній раді 

Бородянського району Київської області (смт. 

Немішаєве, вул. Садова, буд. 3) відповідно до 

Графіку виїзних прийомів громадян фахівцями 

відділу «Бородянське бюро правової допомоги» 

Вишневського МЦ з НБВПД від 17.09.2020 р. 

Під час даного заходу надавались консультації 

2 громадянам із різних галузей права, а також були 

розповсюджені інформаційні буклети. 
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13 жовтня 2020 року, 

начальником та головним 

спеціалістом відділу 

ФастівськогоБюро Павленко 

Світланою та Конончуком 

Максимом проведено виїзний 

прийом громадян у Дорогинській 

сільській раді Фастівського району 

Київської області. 

В ході проведення виїзного прийому до представників  Бюро надійшло           

4 звернення громадян, щодо яких надано 4 консультації. 

 

15 жовтня  2020 року до Маловільшанської, 

Копачівської таПершотравневської   сільських 

рад  працівниками Бородянського Бюро здійснено виїзні 

прийоми громадян, під час яких було надано 11 

консультацій з питань ізземельного, виборчого, 

адміністративного, пенсійного права та цивільного 

права, а саме – щодо порядку укладення договору 

оренди землі, порядок утворення ОТГ, порядку реєстрації у центрі зайнятості, 

питання обмеження передвиборної агітації, а також роз'яснення питання про 

порядку надання БППД та БВПД. А також було проведено правопросвітнецький 

захід на тему «Порядок розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність». 

 

15жовтня  2020 року,працівниками Макарівського Бюро 

в рамках реалізації загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство»проведено виїзні прийоми громадян у 
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приміщеннях Наливайківської сільської ради таНіжиловицької сільської ради, 

під час яких надано безоплатну первинну правову допомогу 9 громадянам щодо 

розірвання договору оренди зем.ділянки, порядку погашення заборгованості за 

кредитним договором перед банком, що ліквідовується; припинення права 

власності на зруйноване майно, встановлення факту володіння будівлею на праві 

приватної власності тощо.  

 

6 та 19 жовтня 2020 року фахівці 

БородянськогоБюро Соловйова Є.В. та Гребенюк 

О.О.провели виїзні прийоми громадян у 

Мирчанській та Шибенській сільських радах 

Бородянського району Київської області. 

Під час даного заходу було надано 

консультації 4 громадянам із різних галузей 

права, а також були розповсюджені інформаційні 

буклети. 

 

       20 жовтня 2020 року начальником та 

головним спеціалістом відділу 

ФастівськогоБюро Павленко Світланою та 

Конончуком Максимом проведено виїзний 

прийом громадян у Великоснітинській та 

Оленвській сільських радах Фастівського 

району Київської області. 

 

 

20жовтня  2020 року в рамках 

реалізації загальнодержавного 

проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 
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господарство»,Макарівським Бюро проведено виїзні прийоми громадян у 

приміщеннях Борівської сільської ради таНебелицької сільської ради, під час 

яких надано безоплатну первинну правову допомогу 8 громадянам щодо порядку 

виплати пенсії громадянину України, який має право на постійне проживання у 

іншій країні, щодо вихідної допомоги працівнику у разі його звільнення, щодо 

встановлення земельного сервітуту, порядок встановлення факту належності 

особі правовстановлюючих документів тощо.  

 

        22 жовтня 2020 року 

відповідно до запланованого 

графіку виїзних прийомів 

громадян, Іванківським Бюро 

проведено прийом громадян у 

Макарівській сільській раді 

Іванківського району, де було 

надано 15 правових консультацій, з яких 10 – усних та 5 – письмових.  Також 

було проведено зустріч з активом села з яким,в рамках інформаційної кампанії, 

було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». На стендах сільської ради було  поновлено «Оголошення» та 

«Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги а також 

розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

23 жовтня 2020 

року фахівці 

БородянськогоБюро 

Соловйова Є.В. та 

Гребенюк О.О.провели 

виїзний прийом громадян 

у Клавдієво-Тарасівській 

селищній раді 
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Бородянського району Київської області відповідно до Графіку виїзних прийомів 

громадян фахівцями відділу «Бородянське бюро правової допомоги» 

Вишневського МЦ. 

 

26 жовтня 2020 року 

керівник та головний 

спеціаліст Бородянського 

Бюро Соловйова Є. В. та 

Гребенюк О.О. провели 

виїзний прийом громадян у 

Новогребельській сільській 

раді Бородянського району 

Київської області. 

Під час даних заходів надавались консультації стосовно укладення та 

державної реєстрації договору оренди землі, проведення нормативно-грошової 

оцінки землі, встановлення меж земельної ділянки та порядку приватизації землі 

із державної власності, процедури надання безоплатної вторинної правової 

допомоги тощо. 

 

27 жовтня 2020 року у зв'язку з 

послабленням (пом'якшенням) 

протиепідемічних заходів та на виконання 

плану діяльності у третьому 

кварталі 2020 року, з метою забезпечення 

доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, зокрема щодо посилення правової 

спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері 

земельних правовідносин в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту "Програма " Прискорення приватних інвестицій у 
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сільське господарство" головним спеціалістом Ірпінського Бюро Воробей О.С. 

було проведено виїзний прийом громадян у приміщенні Бучанської міської ради. 

 

28 жовтня 2020 року начальник 

Ірпінського Бюро Гараніна Людмила в 

рамках реалізації загальнодержавного 

проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство» провела виїзні прийоми 

громадян у приміщенні Ворзельської 

селищної ради, під час  якого безоплатну первинну правову допомогу отримали 

3 особи - щодо укладання договору дарування житлового будинку, порядку 

перетину кордону з РФ, спадкування за заповітом, порядку отримання, розміру 

та кількості земельних ділянок у приватну власність і як бути, якщо земельні 

ділянки за місцем реєстрації місця проживання відсутні, отримання права 

власності на земельну частку (пай) у порядку спадкування, якщо спадкодавець за 

життя не одержав відповідного сертифіката або помилково не був включений до 

списку власників. 

 

 

28 жовтня 2020 року відповідно до запланованого 

графіку виїзних прийомів громадян фахівцями 

Вишневського МЦ проведено прийом громадян у 

Чабанівській та Хотівський сільських радахКиївської 

області. Під час прийомів надано 3 консультаціїіз 

земельних правовідносин. 
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29 жовтня 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних 

прийомів громадян Іванківським 

Бюро проведено прийом громадян у 

Ладижицькій сільській раді 

Іванківського району, де було 

надано 15 правових консультацій, з 

яких 10 – усних та 5 – письмових.  

Також було проведено зустріч з активом села, з яким  в рамках інформаційної 

кампанії було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». На стендах сільської ради було  поновлено 

«Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги 

а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

30жовтня  2020 року в рамках 

реалізації загальнодержавного 

проекту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство», фахівцями 

Макарівського Бюропроведено виїзні 

прийоми громадян у приміщеннях Липівської сільської ради, Королівської 

сільської ради таАндріївської сільської ради, під час яких надано безоплатну 

первинну правову допомогу 9 громадянам щодо порядку розірвання договору 

оренди нерухомого майна, щодо усунення перешкод користування житловим 

приміщенням, щодо розірвання трудового договору, перерахунку пенсії, щодо 

встановлення факту родинних зв’язків тощо.  
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2 листопада 2020 року фахівцями 

Бородянського Бюро в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» було проведено виїзний прийом 

громадяну Небратській сільській раді 

Бородянського району Київської області. 

 

 

04листопада 2020 року, фахівцями Макарівського Бюро, в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»проведено виїзні прийоми громадян у приміщеннях 

Маковищанської сільської ради таГавронщинської сільської ради, під час яких 

надано безоплатну 

первинну правову 

допомогу 7 

громадянам щодо 

порядку звільнення з 

роботи працівника у 

зв’язку зі змінами 

організації 

виробництва; зняття з реєстрації громадянина України, який помер за кордоном; 

щодо укладання попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна тощо.  

 

 

3 листопада 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським бюро правової допомоги  

було проведено прийом громадян у Олізарівській 

сільській раді Іванківського району, де було 
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надано 10 правових консультацій, з яких 6 – усних та 4 – письмових.  Також 

було проведено зустріч з активом села, з яким  в рамках інформаційної кампанії 

було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». На стендах сільської ради було  поновлено «Оголошення» та 

«Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги а також 

розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

 04 листопада 2020 року фахівцями 

Бородянське Бюро Вишневського МЦ з НБВПД 

проведено виїзний прийом громадян у 

Загальцівській сільській раді Бородянського 

району Київської області. 

Під час даного заходу надавались 

консультації 3 громадянам стосовно укладення 

та державної реєстрації договору оренди землі, 

проведення нормативно-грошової оцінки землі, встановлення меж земельної 

ділянки та порядку приватизації землі із державної власності, процедури надання 

безоплатної вторинної правової допомоги тощо. 

 

 

06 листопада 2020 року відповідно 

до Графіку виїзних прийомів громадян 

фахівцями Бородянське Бюро в рамках 

реалізації загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» 

було проведено виїзний прийом 

громадянуНовозаліській сільській раді 

Бородянського району Київської області. 
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 05 листопада 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським Бюро проведено 

прийом громадян в Шкневській сільській  

раді Поліського району,  де  було надано 

десять правових консультацій.  Також 

було проведено зустріч з активом села, з 

яким  в рамках   інформаційної кампанії 

було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». На стендах сільської ради було  поновлено «Оголошення» та 

«Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги а також 

розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

Також 05 листопада 2020 року відповідно 

до запланованого графіку виїзних 

прийомів громадян Іванківським Бюро 

було проведено прийом громадян в 

Вовчківській сільській  раді Поліського 

району,  де  було надано вісім правових 

консультацій.   Також було проведено 

зустріч з активом села, з яким  в рамках   

інформаційної кампанії було проведено лекцію на тему «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». На стендах сільської ради було  поновлено 

«Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги  

а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 
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 9 листопада 2020 року відповідно до 

Графіку виїзних прийомів громадян 

фахівцями Бородянського Бюро проведено 

виїзний прийом громадяну Дружнянській 

сільській раді Бородянського району 

Київської області. 

Під час даного заходу надано 

консультації 3 громадянам стосовно 

укладення та державної реєстрації договору 

оренди землі, проведення нормативно-

грошової оцінки землі, встановлення меж земельної ділянки та порядку 

приватизації землі із державної власності, процедури надання безоплатної 

вторинної правової допомоги тощо. 

 

     10 листопада 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським Бюро правової 

допомоги  було проведено прийом громадян у 

Сидоровицькій сільській раді Іванківського 

району, де було надано 8 правових 

консультацій.  Також було проведено зустріч з 

активом села, з яким  в рамках інформаційної 

кампанії було проведено лекцію на тему 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». На стендах сільської ради було  

поновлено «Оголошення» та «Інформаційні 

папки» про діяльність бюро правової допомоги а також розміщено інформацію  в 

сільській бібліотеці та ФАПІ. 
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           12 листопада 2020 року 

відповідно до запланованого графіку 

виїзних прийомів громадян 

Іванківським Бюро правової допомоги  

проведено прийом громадян в 

Залішанській сільській  раді 

Поліського району,  де  було надано 

вісім правових консультацій.  Також 

було проведено зустріч з активом села, 

з яким  в рамках   інформаційної 

кампанії було проведено лекцію на 

тему «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

На стендах сільської ради було  

поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність бюро правової 

допомоги а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

13 листопада 2020 року 

фахівцями Бородянського 

Бюро в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у 

сільське господарство» було 

проведено виїзний прийом 

громадяну Микулицькій 

сільській раді Бородянського району Київської області. 
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13 листопада 2020 року відповідно до запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян 

Іванківським Бюро 

правової допомоги  

проведено прийом 

громадян у 

Термахівській 

сільській раді 

Іванківського 

району, де було 

надано 8 правових консультацій.  Також було проведено зустріч з активом села з 

яким  в рамках інформаційної кампанії було проведено лекцію на тему 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». На стендах 

сільської ради було  поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про 

діяльність бюро правової допомоги а також розміщено інформацію  в сільській 

бібліотеці та ФАПІ. 

 

 16 листопада 2020 року 

фахівцями Бородянського Бюро в 

проведено виїзний прийом 

громадяну Майданівській 

сільській раді Бородянського 

району Київської області. 

Під час даного заходу 

громадянамнаданоконсультації 

стосовно укладення та державної 

реєстрації договору оренди землі, проведення нормативно-грошової оцінки 

землі, встановлення меж земельної ділянки та порядку приватизації землі із 

державної власності, процедури надання безоплатної вторинної правової 

допомоги тощо. 
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      17 листопада 2020 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським Бюро проведено 

прийом громадян у Обухівській сільській раді 

Іванківського району, де було надано 6 

правових консультацій.  Також було проведено 

зустріч з активом села, з яким  в рамках 

інформаційної кампанії було проведено лекцію 

на тему «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». На стендах сільської 

ради було  поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про діяльність 

бюро правової допомоги а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці 

та ФАПІ. 

 

19 листопада 2020 року відповідно 

до Графіку виїзних прийомів громадян 

фахівцямиБородянського Бюро в рамках 

реалізації загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» було 

проведено виїзний прийом громадяну 

Здвижівській сільській раді Бородянського 

району Київської області. 

Під час якого надано консультації 

стосовно укладення та державної 

реєстрації договору оренди землі, проведення нормативно-грошової оцінки 

землі, встановлення меж земельної ділянки та порядку приватизації землі із 

державної власності, процедури надання безоплатної вторинної правової 

допомоги тощо. 
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26 листопада 2020 року 

Іванківським Бюро 

проведено прийом громадян 

у Феневицькій сільській раді 

Іванківського району, де 

було надано 6 правових 

консультацій та проведено 

зустріч з активом села, з 

яким  в рамках інформаційної кампанії було проведено лекцію на тему 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». На стендах 

сільської ради було  поновлено «Оголошення» та «Інформаційні папки» про 

діяльність бюро правової допомоги а також розміщено інформацію  в сільській 

бібліотеці та ФАПІ. 

 

12 листопада 2020 року, 

начальником та головним спеціалістом 

ФастівськогоБюро Павленко Світланою 

та Конончуком Максимом проведено 

виїзні прийоми громадян у 

Великогуляківській та Дідівщинській 

сільських радах Фастівського району 

Київської області. 

В ході проведення виїзного прийому до представників  Бюро надійшло           

4 звернення громадян, щодо яких надано 4 консультації. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

19 листопада 2020 року, начальником та 

головним спеціалістом ФастівськогоБюро 

Павленко Світланою та Конончуком Максимом 

проведено виїзний прийом громадян у 

Дмитрівській сільській раді Фастівського району 

Київської області. 

В ході проведення виїзного прийому до представників  Бюро надійшло           

2 звернення громадян, щодо яких надано 2 консультації. 

 

 

2 грудня 2020 року  працівниками Обухівського 

Бюро проведено виїзний прийом громадян в с.Старі 

Безрадичі та с.Германівка. Було надано 8 

консультацій з питань земельного законодавства, 

соціального забезпечення, адміністративного та 

пенсійного права. А також проведено 

правопросвітницький захід на тему «Земельна 

реформа в України». 

 

 

       3 грудня 2020 року працівниками 

Обухівського Бюро було проведено 

правопросвітницький захід на тему 

«Земельна реформа в Україні» та виїзний 

прийом громадянв  

с. Халеп'я, під час якого надано 12 

консультацій з питань спадкового, 

адміністративного та пенсійного права, окремий час було приділенороз’ясненню 

щодо порядку надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  
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З метою посилення 

правової спроможності 

громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян 

у сфері земельних 

правовідносин проведено 

серію право просвітницьких 

заходів у рамках реалізації 

загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у 

сільське господарство», а саме 

з порядку набуття права на 

землю, відповідальності за порушення земельного законодавства, порядку 

оформлення права власності на земельні паї, укладення договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, порядку укладення 

договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тощо. Разом з тим було 

розповсюджено інформаційні буклети, в тому числі із земельних питань. 

 

За звітний період фахівцями Вишневського МЦ розроблено 2 методичні 

рекомендації для ОМС,спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ 

(змін у законодавстві) відповідно до потреб громад,на такі теми: 

 

- «Щодо порядку державної реєстрації шлюбу виконавчим комітетом 

сільської, селищної, міської рад», 

        - «Порядок отримання безоплатної первинної правової допомоги». 
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Протягом четвертого кварталу оновлено паспорти територіальних громад та 

внесені зміни, отримані за 2020 рік.  

Оновлено та оприлюднено карти правових потреб підвідомчих 

Вишневському МЦ районів. 

 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,  

ефективною. 

 

Забезпеченню розвитку у даному напрямі сприяє проведення системного 

аналізу звернення громадян, підготовка та систематична актуалізація юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань працівниками центру, а 

саме аналізування звернень громадян, наданих центром консультацій, 

результатів роботи адвокатів, розробка працівниками Вишневського МЦ 

пропозицій щодо вдосконалення задіяної системи безоплатної правової 

допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої бази, методичних 

рекомендацій для ОМС тощо. 

За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та 

підтримку в актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш 

розміщених, не менш ніж два рази на місяць. 

Протягом ІV кварталу поточного року директором Вишневського МЦ 

Драгілєвою Л. Ю. проведено аналіз та узагальнення робочих практик. В 

результаті даного моніторингу Бюро отримали методичну допомогу. Окрему 

увагу приділено технічному стану приміщень та матеріальному забезпеченню 

Бюро для подальшого ефективного планування матеріально-технічного 

забезпечення Бюро та закупки матеріалів. 

 

З метою управлінського контролю Вишневським МЦ проведено ряд заходів 

відповідно до Плану роботи, за для забезпечення уніфікації нормативно-

правових документів, за якими працюють центри. Вишневським МЦ здійснено 

необхідні заходи відповідно до порядку взаємодії Координаційного центру з 
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надання правової допомоги та його територіальних відділень на всіх стадіях 

бюджетного процесу та Порядку оперативного планування; взято участь у 

засіданнях Керівної ради; проведено необхідні заходи відповідно до Порядку 

оперативного планування та моніторингу діяльності з врахуванням додержання 

проти епідеміологічнихвимог. 

 

 

За звітний період проведено 6 оперативних нарад в он-лайн режимі за 

участю працівників Вишневського МЦ з метою моніторингу діяльності 

Вишневського МЦ та його структурних підрозділів для покращення роботи та 

усунення недоліків. 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За ІV квартал 2020 року Вишневським МЦ опрацьовано 3662 звернення 

клієнтів, що звернулися за правовою допомогою та яким надано роз’яснення та 

консультації, 191 із них написали письмову заяву про надання БВПД,  

111 консультація по земельним питанням. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№

 

з/п 

Найменування  

відділу МЦ 

Кількість  

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданої 

правової 

інформації 

Кількість 

письмових 

консультацій 

Кількість  

отриманих 

звернень про 

надання 

БВПД 

1

1 

Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної 

правової допомоги 

Вишневського МЦ 

492 387 24 49 

2

2 
Бородянське Бюро 

389 
 

371 
3 

12 

3

3 

Васильківське 

Бюро 
377 333 

29 
11 

4

4 

Вишгородське 

Бюро 
208 200 

0 
8 

5

5 
Іванківське Бюро 519 456 

27 
21 

6

6 
Ірпінське Бюро 564 510 

15 
39 

7

7 
Макарівське Бюро 332 307 

8 
17 

8

8 
Обухівське Бюро 364 321 

13 
18 

9

9 
Фастівське Бюро 417 365 

0 
16 

Разом 3662 3250 119 191 

 

 

 

За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД Вишневським 

МЦ було прийнято 186 рішення про надання БВПД та надано 95 доручень 

адвокатам, 91 накази штатним працівникам Вишневського МЦ, по 2 

зверненням прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 
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У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

- інші питання – 784 (22 %); 

- цивільне право – 430 (12 %);  

- сімейне право – 332 (9 %);  

- виконання судових рішень – 241 (7 %);  

- цивільний процес – 420 (11 %);  

- адміністративне право – 251 (7 %);  

- житлове право –261 (7 %);  

- соціальне забезпечення – 112 (3 %);  

- спадкове право – 217 (6 %);  

- трудове право – 110 (3 %);  

- пенсійного права – 106 (3 %);  

- земельне право – 192 (5 %);  

- кримінальний процес – 81 (2 %);  

- податкове право – 52 (1 %);  

- адміністративне правопорушення – 50 (1 %);  

- кримінальне право – 23 (1 %). 
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1% 2% 2% 2% 2%
3%

3%

4%

4%

7%

7%

7%

10%

11%

12%

22%

Кримінальне право Адміністративне правопорушення

Податкове право Кримінальний процес

Трудове право Пенсійне право

Земельне право Соціальне забезпечення

Виконання судових рішень Спадкове право

Адміністративне право Житлове право

Цивільний процес Цивільне право

Сімейне право Інші питання
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Розподіл клієнтів Вишневського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю: 

 

 

 

 
 

 

Розподіл клієнтів Вишневського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком: 

 

- чоловіки;
36 %

- жінки
64 %

До 18 років 
включно від 19-35 років 

включно від 36-60 років 
включно понад 61 років

1,0%

23,0%

52,0%

24,0%
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Крім цього, Вишневським МЦ за ІV квартал 2020 року: 

• здійснено/забезпечено 2 онлайн консультації у 

мобільних/дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

• проведено 116 інформаційних та правопросвітницьких заходів, 

   - розміщено у ЗМІ 256 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД, 

   - опрацьовано 135 актів надання БВПД, що були подані адвокатами, 

   - прийнято 21 звітів від фахівців МЦ/Бюро про надання БВПД. 

 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 

 в розрізі бюро: 
 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в 

БПД,яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвітн

ицьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

Вишневський МЦ 22/101 1/3 1 17 

100 % 

клієнтів, 

які 

звернулись 

до МЦ за 

доступом 

до 

електронни

х сервісів 

МЮУ 

131 

Бородянське Бюро 14/36 1/1 1 11 8 

Васильківське 

Бюро  
14/40 

1/2 1 12 
11 

Вишгородське 

Бюро 
8/18 

1/1 1 8 
17 

Іванківське Бюро  19/141 1/4 1 16 12 

Ірпінське Бюро 3/22 1/1 1 3 34 

Макарівське Бюро 11/45 1/2 1 9 16 

Обухівське Бюро 15/48 1/2 1 14 20 

Фастівське Бюро  10/25 1/4 1 8 7 

 

Разом  
116/476 9/20 9 98  

256 

 

 


