
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 щодо виконання Білоцерківським місцевим центром з надання

безоплатної вторинної правої допомоги річного плану діяльності на 2021
рік у І кварталі

 ЗМІСТ

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

[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної
правової допомоги. 
[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 
[1.3.]  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості
реалізації своїх прав.
[1.4.]   Система БПД є  незалежною,  клієнтоорінтованою,  іноваційною,
ефективною.

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  січня-березня  2021  року   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.  Ми завжди  з особливою увагою здійснюємо підбір тем
для правопросвітницьких лекцій, що проводяться в навчальних закладах, адже їх мета не
тільки інформаційна, а й виховна. 
   Так,  26.01.2021  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського МЦ БВПД  проведено правопросвітницький захід для учнів  9  класу
Богуславського академічного ліцею № 1 на тему: “Кібербулінг”. На заході було присутні
24 особи.

27.01.2021  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського МЦ БВПД  проведено правопросвітницький захід для учнів  9  класу
Богуславського  ліцею № 2 на тему: “Кібербулінг”.  На заході були присутні 24 особи.

27.01.2021  працівниками  відділу  “Богуславське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського МЦ БВПД  проведено правопросвітницький захід для відвідувачів  у
Службі у справах дітей Богуславської РДА    на тему: “Кібербулінг”. 

 

02.02.2021  р.  приміщенні  Білоцерківського
будинку-інтернату  для  дітей  проведений
правопросвітницький для працівників захід на тему
“Кібербулінг”.

22.02.2021  року  з  10.00  —  11.00.  працівником
відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено  семінар  з  працівниками  в  приміщенні
Сквирська  служба  у  справах  дітей  на  тему:
“Протидія домашньому насиллю”.



24.02.2021 року   працівником  відділу
Тетіївського  бюро  правової  допомоги
проведено лекцію в   Комунальній  установі
“Тетіївський  центр  соціальних  служб”
Тетіївської міської ради  на тему “Гендерна
ріність”.  Присутнім  були  повідомлено  про
проблему  гендерної  дискримінації,  умови
ліквідації дискримінації за ознакою статі та
повідомлено про  систему БПД та порядок
надання громадянам первинної та вторинної
правової допомоги”.

03.03.2021 року  працівником  відділу  “Рокитнянське  бюро  правової  допомоги”
проведено правопросвітницький захід на онлайн платформі Zoom для 20 учнів 5-го класу
Рокитнянське КЗЗСО № 1 на тему: "Що робити, якщо ви стали жертвою кримінального
правопорушення?".

04.03.2021  працівником  бюро  в  КЗ  КОР  "Богуславський  гуманітарний  фаховий
коледж імені І.С.Нечуя-Левицького" для студентів було проведено правопросвітницький
захід на тему: “Що робити, якщо ви стали жертвою кримінального правопорушення?”.
На заході були присутні 15 студентів.

08.02.2021 р для учнів Білоцерківської ЗОШ № 12 проведенгий правопросвітницький
захід на тему “Кібербулінг”. На заході присутніми були 28 школярів.

  

09.02.2021 року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  у НВК
№2 для  учнів  10-х  класів  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.

11.02.2021  р.  для  учнів Білоцерівської  ЗОШ №1 проведений  правопросвітницький
захід на тему “Кібербулінг”.  Працівники Білоцерківського місцевого центру роз’яснили
дітям як реагувати на випадки цькування в інтернеті та як протидіяти кібербулінгу.

12.02.2021р.  для  учнів  Білоцерівської   ЗОШ  12  проведений  правопросвітницький
захід на тему “Кібербулінг” також пограли в настільну гру “Важниця. Правова”- перша в
Україні настільна гра, що дає корисні підказки з українського законодавства. І результат



перевершив усі сподівання, адже така форма навчання не тільки вдало поєднує освітню,
виховну та розвиваючу функції, але й моделює різноманітні життєві ситуації, які спільно
вирішуються під час гри. Настільна гра «Важниця правова» містить більш ніж 200 питань
з  різних  галузей  права  та  дозволяє  опрацювати  близько  50  життєвих  ситуацій,
зорієнтуватись в яких допоможуть правові знання. 

  

25.02. 2021 р. працівниця Кагарлицького бюро правової допомоги  прийняла участь в
засіданні  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини,  що  діє  при  виконавчому  комітеті
Кагарлицької міської ради.  Обговорили ряд питань, що стосувалися  захисту інтересів
неповнолітніх,  зокрема  щодо  укладання  договору-обміну  від  імені  малолітніх  дітей
майна, яке їм належить та багато інших питань.

26.02.2021 р. для учнів Білоцерківської ЗОШ № 12 проведений правопросвітницький
захід на тему “Кібербулінг” та гра “Важниця”.

03.03.2021  працівником   бюро   проведено  правопросвітницький  захід  для
працівників  та  відвідувачів   "Публічної  бібліотеки"  м.  Богуслав.  Тема  заходу  “Що
робити, якщо ви стали жертвою кримінального правопорушення”. 

01.03. 2021  р.  начальником  відділу  "Кагарлицького  бюро  правової  допомоги"
проведено  правопросвітницький  захід  в  Буртівській  ЗОШ  1-3  ступенів,  в  ході  якого
учням  прочитано лекцію на тему: “Знай свої права дитино!” та “Стоп булінг”. Діти були
ознайомлені з видами булінгу, статистикою булінгу та домашнього насильства в Україні
та  світі,  причинами  та  наслідками  булінгу,  а  також  дізналися  хто  із  відомих  людей
стикався із такою вкрай важливою проблемою та як саме подолали ознаки булінгу та яка
відповідальність за вчинення булінгу. На заході були присутні   54 учня та 7 викладачів.

04.03.2021  року працівником   відділу “Сквирське бюро правової допомоги”   було
проведено семінар з учнями  Сквирського вищого професійного училища на тему   “Що
робити, якщо Ви стали жертвою кримінального провадження”



04.03.2021  року  начальником  відділу  “Кагарлицького  бюро  правової  допомоги"
проведено  правопросвітницький  захід  в  Слобідській  ЗОШ  1-3  ступенів,  в  ході  якого
учням 5-7 та 8-11 класів прочитано лекцію на тему: “Знай свої права дитино!”, “Стоп
булінг” та “Протидія кібербулінгу”. Діти були ознайомлені з видами булінгу, статистикою
булінгу та домашнього насильства в Україні та світі, причинами та наслідками булінгу, а
також дізналися хто із відомих людей стикався із такою вкрай важливою проблемою та як
саме подолали ознаки булінгу та яка відповідальність за вчинення булінгу.

05.03.2021  року  начальником  відділу  "Кагарлицького  бюро  правової
допомоги"проведено правопросвітницький захід в Кадомській ЗОШ 1-2 ступенів, в ході
якого учням 3-9 класів прочитано лекцію на тему: “Знай свої права дитино!” та “Стоп
булінг”.

22.03.2021  р.  в приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг ім.
Петера Новотні м.  Біла Церква здійснили правопросвітницький захід для відвідувачів,
говорили  про  кримінальні  правопорушення  та  що  робити  у  випадку,  якщо  ви  стали
жертвою шахраїв. 

22.03.  2021 р.  розпочали каскад дистанційних навчань і  говорили про особливості
надання  правової  допомоги  у  сімейних  спорах  при  розірванні  шлюбу  у  судовому  та
позасудовому  порядку  із  студентами  юридичної  клініки  «Право  і  практика»
Білоцерківського національного аграрного університету!
Підвищуємо практичну підготовку студентів разом! 



29.03.2021 р. продовжили каскад вебінарів для студентів – майбутніх консультантів
юридичної клініки «Право і практика», тренували навички надання правової допомоги у
питаннях аліментних зобов’язань подружжя щодо дітей. 

Центром та Бюро проводяться заходи в приміщеннях бібліотек:
29.01.2021  року  працівниками  відділу  «Миронівське  бюро  правової  допомоги»

проведено правопросвітницький захід в приміщенні Миронівської базової бібліотеки для
працівників Миронівської міської об’єднаної територіальної громади на тему: “Порядок
реєстрації нерухомого майна”. 

07.02.2021  р.  працівниками   бюро   проведено  правопросвітницький  захід  для
працівників та відвідувачів  "Публічної бібліотеки" м. Богуслав. Тема заходу: “ Захист
прав споживачів фінансових послуг”. На заході були присутні 16 осіб.

04.03.2021 р. працівником Рокитнянського бюро правової допомоги   для працівників
Рокитнянської  центральної  районної  бібліотеки  у  кількості   проведено
правопросвітницький  захід на тему: “Що робити, якщо ви стали жертвою кримінального
правопорушення”. 



04.03.2021  року   працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової  допомоги»
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Сластіон А.Л., проведено правопросвітницький захід в приміщенні Миронівської базової

бібліотеки  Миронівської  міської
об’єднаної  територіальної  громади на
тему:  “Що  робити,  якщо  ви  стали
жертвою  кримінального
правопорушення?”.  Після  закінчення
заходу  всі  пристуні  мали  можливість
отримати відповіді на власні запитання. 

11.02.2021  року  працівником
Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  у
Володарській  центральній  районній
бібліотеці  на  тему  “Протидія
кібербулінгу”. 

11.02.2021 року  працівники  Кагарлицького  бюро правової  допомоги  в  приміщенні
Кагарлицької  міської  бібліотеці  провели правопросвітницький  захід   для  працівників
бібліотеки дитячого та дорослого відділень на тему "Протидія кібербулінгу”, під час чого
ознайомлено з видами кібербулінгу та шляхи боротьби з ним.

11.02.2021 року   працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено    правопросвітницький  захід  з  учнями  8  класу  Сквирського  ліцею  в
приміщенні Сквирської  районної дитячої  бібліотеки на тему: “Причини та потенційні
наслідки кібербулінгу”. У заході приймали участь — 12 дітей;

11.02.2021 року   працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено    правопросвітницький  захід  з   працівниками   бібліотеки  в  приміщенні
Сквирської центральної районної бібліотеки на тему: “Причини та потенційні наслідки
кібербулінгу: 

19.02.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
проведено правопросвітницький захід  у  приміщенні  центральної  районної  бібліотеки.
Тем  заходу   “Захист   прав  споживачів  фінансових  послуг”.  Кожен  присутній  після
закінчення заходу мав можливість отримати відповідь на особисте запитання. 

03.03.2021  працівником   бюро     проведено  правопросвітницький  захід  для
працівників  та  відвідувачів   "Публічної  бібліотеки"  м.Богуслав.  Тема  заходу:  “  Що
робити, якщо ви стали жертвою кримінального правопорушення”. 



04.03.2022  року працівником   відділу “Сквирське бюро правової допомоги проведено
семінар в Сквирській районній центральній бібліотеці на тему   “Що робити, якщо Ви
стали жертвою кримінального провадження”.

04.03.2021   працівником  відділу  Тетіївське  бюро  правової  допомоги   проведено
лекцію в Тетіївській районній бібліотеці  на тему "Що робити, якщо ви стали жертвою
кримінального  правопорушення?"   Присутнім були надані    матеріали,  зокрема щодо
отримання  безоплатної  правової  допомоги, роз’яснення  законодавства  у  сфері
соціального захисту, пенсійного забезпечення, цивільного права та ін.

Білоцерківський місцевий центр продовжує проводити правопросвітницькі заходи
у  військових частинах, військоматах та управліннях соціальногозахисту населення та в
центрахреабілітації.   
Для осіб,  які  перебувають на реабілітації  у ГО “Мій вибір” проведений захід на тему
“Безоплатна правова допомога”, як ознайомча зустріч. 

Часто,  складається  так,  що  особи,  які  перебувають  на  реабілітації  в  Центрі  психо-
соціальної  адаптації  мають  супутні  труднощі  —  невирішені  правові  питання.  Таким
чином, основною метою та завданням нашого працівника було розповісти присутнім про
систему безоплатної правової допомоги, основні принципи роботи та порядок отримання
допомоги громадянами.  Захід виявився надзвичайно цікавим для пристуніх — про це
свідчили  безліч  запитань,  відповідь  на  які  надав  наш  юрист. 

 



24.02.2021  року  головний  спеціалімст  відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
провів  семінар  приміщенні  Сквирському  районному  військоматі  Київської  області.
Було  роз’яснено  порядок  звернення  до  відділу  бюро  правової  допомоги  та  надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

 25.02.2021 працівником бюро проведено правопросвітницький захід для відвідувачів
Богуславського  відділу  УСЗН  Обухівської  райдержадміністрації.  Тема  заходу:  “Права
внутрішньо переміщених осіб”. 

03.03.2021  року  начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги в
приміщенні  Кагарлицького  військового  комісаріату  проведено  робочу  зустріч  з
виконуючим обов’язки військового комісара Музира Русланом Сергійовичем в ході чого
були обговорені  питання про подальшу співпрацю, основним завданням яких надання
безоплатної  правової  допомоги  для  військовослужбовців  та  учасників  АТО  (ООС),  а
також для осіб, із числа молоді, які вперше призвані до лав ЗСУ.

04.03.2021 р. для працівників військомата проведено правопросвітницький захід на
тему “Права захисників України”, де вони дізналися про те, як отримати безоплатну 

первинну та  вторинну правову  допомогу,  які  є  пільги  для  захисників  та  ветеранів  на
оплату  послуг  ЖКГ,  безоплатне  отримання  земельної  ділянки,  безоплатне  медичне
забезпечення,  безкоштовний  проїзд  усіма  видати  транспортних  засобів  та  на  щорічну
разову грошову допомогу до 5 травня. 

31.03.2021  р.  для  працівників  та  осіб,  які  перебувають  на  реабілітації  в  ГО "Мій
вибір" про спадкування розповів працівник Білоцерківського МЦ з надання БВПД. Захід
виявився дуже цікавим та корисним для усіх присутніх. 

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



06.01.2021  працівниками
Рокитнянського  бюро  правової
допомоги  проведено
правопросвітницький  захід  у
Організації  ветеранів  Рокитнянського
району  для  6  громадян  на  тему:
“Порядок  надання  громадянам
первинної  та  вторинної  правової
допомоги”. 
27.01.2021р.  працівниками  відділу

“Таращанське  бюро  правової
допомоги”  Білоцерківського  місцевого
центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги,   у

приміщенні територіального центру соціального обслуговування проведено захід на тему:
“Порядок реєстрації нерухомого майна”. 

02.02.2021  працівник  Білоцерківського  МЦ  провів  правопросвітницкий  захід  в
приміщенні УТОС на тему “ права інвалідів”.  Обговорили законодавство України,  яке
регулює  статус  осіб  з  інвалідністю  та     пільги,  на  які  мають  право   особи  з
інвалідністю?

16.02.2021  працівник  Білоцерківського  МЦ  провів  правопросвітницкий  захід  в
приміщенні УТОС на тему “Захист фінансових послуг” та обговорили мікрокредитування
та як діяти у випадку, коли вимагають погашення кредиту, який ви не брали.

23.02.2021  працівник  Білоцерківського  МЦ  провів  правопросвітницкий  захід  в
приміщенні УТОГ на тему “ права інвалідів”.  Обговорили законодавство України,  яке
регулює  статус  осіб  з  інвалідністю  та     пільги,  на  які  мають  право   особи  з
інвалідністю?

03.02.2021  працівник  Білоцерківського  МЦ  провів  правопросвітницкий  захід  в
приміщенні УТОГ на тему “Захист фінансових послуг” та обговорили мікрокредитування
та як діяти у випадку, коли вимагають погашення кредиту, який ви не брали.

17.02.2021 року головний спеціалімст відділу “Сквирське бюро правової допомоги”
провів семінар приміщенні Сквирського неврологічного інтернату на тему: “Права осіб з
психіними розладами”На семінарі було присутньо: 6 працівників інтернату.



22.02.2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової  допомоги”
проведено правопросвітницький захід  у  приміщенні  Обухівського учбово-виробничого
підприємства Українського товариства сліпих “Миронівський пункт надомної праці”, на
тему:  “Права  внутрішньо  переміщених  осіб".  Після  закінчення  заходу  пристуні  мали
можливість отримати відповіді на власні запитання.

10.03.2021 р.  Працівники Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги провели правопросвітницький захід в приміщенні УТОГ, де
особи  із  вадами  слуху  дізнались  як  діяти  у  випадку,  якщо  вони  стали  жертвою
кримінального правопорушення. 

18.03.2021  р.  Працівники  Білоцерківського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги провели правопросвітницький захід
в приміщенні УТОС, де особи із вадами зору дізнались
як  діяти  у  випадку,  якщо  вони  стали  жертвою
кримінального правопорушення. 

24.03.2021  р.   Працівники  Білоцерківського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги провели правопросвітницький захід
в приміщенні УТОС, де особи із вадами зору дізнались
порядок  спадкування  майна,  черги  спадкування  та
алгоритм  дій  у  випадку,  якщо  після  близьких
залишається майно.

24.03.2021  р.  В  Територіальному  центрі  надання
соціальних послуг ім.  Петера Новотні  для присутніх
осіб  був  проведений  правопросвітницький  захід  для
осіб похилого віку.  Цього дня учасники заходу дізнались як діяти у випадку, якщо вони
стали жертвою кримінального правопорушення.

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

15.01.2021  року  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід в Рокитнянському районному відділі пробації філії
Державної  установи  “Центр  пробації”  на  тему:  “Поновлення  на  роботі  незаконно
звільненого  працівника”.  Громадян  ознайомлено  з  порядком  та  строками  оскарження
рішення про звільнення, порядком виконання рішення про поновлення на роботі,

22.01.2021  року  проведено  захід  у  Кагарлицькому  міськрайонному  відділі  філії
Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області та були обговорені
питання щодо спадкування майна.

26.01.2021  року  працівником  відділу  Ставищенське  бюро  правової  допомоги   в
приміщенні Ставищенського РС філії державної установи Центр пробації у м. Києві та
Київській  області,  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб  які  перебувають  на
обліку, тема заходу: "Порядок реєстрації нерухомого майна". 

28.01.2021  року  працівниками  відділу  «Миронівське  бюро  правової  допомоги»
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
проведено  правопросвітницький  захід  вприміщенні  Миронівського  сектору  Філії



Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області на тему “Порядок
реєстрації нерухомого майна”.

27.01.2021  року  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Білоцерківському
міськрайонному  відділі  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  у  м.  Києві  та
Київській  області   проведений  правопросвітницький  захід  на  тему  “Аліменти  на
утримання неповнолітніх дітей”.

05.02.2021 року працівником Кагарлицького бюро правової допомоги у приміщенні
“Центр  пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області  проведений  правопросвітницький  та
інформаційний захід. Присутнім роз’яснили порядок надання БПД та обговорили тему
щодо реєстрації нерухомого майна.

05.02.2021  року  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід в Рокитнянському районному відділі пробації філії
Державної  установи  “Центр  пробації”   для  громадян,  які  перебувають  на  обліку  без

позбавлення волі на тему “Порядок спадкування за законом”.
05.02.2021  року  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги

проведено правопросвітницький захід в Рокитнянському районному відділі пробації філії
Державної  установи  “Центр  пробації”  для   громадян,  які  перебувають  на  обліку  без
позбавлення волі на тему: “Порядок спадкування за законом”.



05.02.2021 року  в Богуславському районному секторі Філії Центру пробації у м. Київ
та Київській області проведено правопросвітницький захід для осіб які перебувають на
обліку на тему “Правила надання фінансових послуг”. 

05.02.2021   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 та осіб які перебувають на обліку
без позбавлення волі на тему “Система БПД та порядок надання громадянам первинної та
вторинної  правової  допомоги”.   Присутнім  були  надані    матеріали,  зокрема  щодо
отримання  безоплатної  правової  допомоги,  роз’яснення  законодавства  у  сфері
соціального захисту, пенсійного забезпечення, цивільного права та ін. 

09.02.2021  року  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Білоцерківському
міськрайонному відділі філії Державної  установи  «Центр  пробації»  у  м.  Києві  та
Київській області  проведений правопросвітницький захід на тему “Спадкування майна” .

15.02.  2021  року  .  працівником    відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено семінар з працівниками  Сквирського районного відділу  “Центр Пробації” на
тему: “Якщо турбують колектори”.

20.01.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено правопросвітницький захід у приміщенні  Таращанського районного сектору
філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області.  Темою
зустрічі було “Порядок реєстрації нерухомого майна”. Кожен присутній після закінчення
заходу мав можливість отримати відповідь на особисте запитання. 
Крім цього, висвітлено ряд питань з житлового та сімейного законодавства.

23.02.2021 року працівник Володарського бюро провів правопросвітницький захід для
працівників  Володарського  відділу  пробації  на  тему  “Аліменти  на  утримання
повнолітнього”. 

24.02.2021   року  працівником  відділу  Ставищенське  бюро  правової  допомоги  в
приміщенні Ставищенського РС філії державної установи Центр пробації у м. Києві та
Київській  області,  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб  які  перебувають  на
обліку, тема заходу "Порядок реєстрації нерухомого майна".

26.02. 2021 року на виконання меморандуму про співробітництво начальником відділу
Кагарлицького  бюро  правової  допомоги  проведено  робочу  зустріч  з  виконуючим
обов’язки начальника Кагарлицького міськрайонного відділу філії  Державної установи
“Центр  пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області  Погребенною Н.М.  в  ході  чого були
обговорені питання про залучення до виконання функцій, покладених на відділ пробації,
основним  завданням  яких  буде  сприяння  органу  пробації  у  здійсненні  нагляду  за
засудженими, проведення із засудженими соціально-виховної роботи та долучення до цієї
роботи  працівників  Кагарлицького  бюро,  з  метою  ресоціалізації  засуджених.
Після цього прочитано лекцію на  тему:  "Спадщина,  її  види”,  “Порядок отримання та
реєстрації земельної ділянки".         

02.03.2021  року  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Білоцерківському
міськрайонному  відділі  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  у  м.  Києві  та



Київській  області   проведений  правопросвітницький  захід  на  тему  “Якщо  турбують
колектори” .

  

02.03.2021 року   працівником  відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено  захід з  працівниками  Сквирського  районного  відділу   філії  Державної
установи “Центр Пробації” на тему   “Що робити, якщо Ви стали жертвою кримінального
провадження”.

03.03.2021   року  працівником  відділу  Ставищенське  бюро  правової  допомоги   в
приміщенні Ставищенського РС філії державної установи Центр пробації у м. Києві та
Київській  області,  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб  які  перебувають  на
обліку,  тема  заходу  "Що  робити,  якщо  ви  стали  жертвою  кримінального
правопорушення?" 

02.03.2021  року  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Білоцерківському
міськрайонному відділі філії Державної  установи  «Центр  пробації»  у  м.  Києві  та
Київській області  проведений правопросвітницький захід на тему “Спадкування майна” .

12.03.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової допомоги Оленою
Крамар  проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському  районному  відділі

пробації  філії  Державної  установи  “Центр
пробації” на тему: "Що робити, якщо ви стали
жертвою  кримінального  правопорушення?".
Присутніх  ознайомлено  з  такими  питаннями
як:  порядок  уникнення  небезпечної  ситуації
жертви  кримінального  правопорушення;
порядок захисту  прав  жертви кримінального
правопорушення.
17.03.2021  року  для  осіб,  які  перебувають  на
обліку  в  Білоцерківському  міськрайонному
відділі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  у  м.  Києві  та  Київській  області

проведений правопросвітницький захід на тему “Аліменти на утримання неповнолітніх
дітей”.



За для більшої обізнаності мешканців сіл про власні права та можливості Центром
проведені  заходи  в приміщеннях сільських рад на теми: ”Як реалізувати своє право на
безоплатне  отримання  земельної  ділянки;  Присвоєння  кадастрового  номера  земельній
ділянці; Земельний податок”.

02.03.2021 р. с. Насташка, Рокитнянська ОТГ , 03.03.2021 р. с. Логвин, Володарська ОТГ ,
04.03.2021 с. Киданівка, Богуславська ОТГ , 09.03.2021 с. Пархомівка, Володарська ОТГ,
10.03.2021  с.  Голодьки,  Тетіївська  ОТГ  ,  10.03.2021  с.  Козин,  Миронівська  ОТГ,  

11.03.2021  с.  Біївці,  Богуславська  ОТГ,  11.03.2021  с.  Переселення,  Кагарлицька
ОТГ ,12.03.2021 с. Шапіївка, Сквирська ОТГ ,16.03.2021 с. Кислівка, Таращанська ОТГ.
17.03.2021  с.  Савинці  Рокитнянська  ОТГ,  17.03.2021  с.  Росішки  Тетіївська  ОТГ,
17.03.2021 с. Пустовіти Миронівська ОТГ, 18.03.2021 с. Горохуватка Кагарлицьке ОТГ,  

23.03.2021 с. Чубинці Сквирська ОТГ, 23.03.2021 с. Степок Таращанська ОТГ, 23.03.2021
с. Потіївка Маловільшанська ОТГ,23.03.2021 с. Чупира Маловільшанська ОТГ, 25.03.2021
с.  Розкішна  Ставищенська  ОТГ,   25.03.2021  с.  Поправка  Маловільшанська  ОТГ,
25.03.2021 с. Бикова Гребля Маловільшанська ОТГ, 31.03.2021 с. Кривець Ставищенська
ОТГ.



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

15.01.2021р.  працівником  відділу  “Богуславське  бюро  правової  допомоги”  в
Богуславській  районній  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  проведено
правопросвітницький захід на тему “Протидія домашньому насильству”. На заході було
присутні 12 осіб.

22.01. 2021 р. працівником Тетіївського бюро правової допомоги   проведено вебінар
на тему “Кредитні зобов’язання: коли турбують колектори"  для   безробітних та шукачів
роботи  які  перебувають  на  обліку  в  Тетіївської  районної  філії  Київського  обласного
центру зайнятості. В даному заході взяли участь 11 осіб.

26.01.2021 року працівником Володарського бюро правової допомоги  Ткаченко А.О.,
було проведено правопросвітницький захід  в органах  місцевого самоврядування, а саме
у Державній службі зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, на тему “Порядок
реєстрації нерухомого майна”.



Також 26, 27 та 28 січня 2021 року працівники Білоцерківського Центру та відділи
Бюро  провели  заходи  із  земельних  питань  у  Центрах  зайнятості.  Теми  заходів:  ”Як
реалізувати  своє  право  на  безоплатне  отримання  земельної  ділянки;  Присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці; Земельний податок”, а саме: 
26.01.202 р. Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості,
26.01.2021р. Володарська районна філія Київського обласного центру зайнятості, 
26.01.2021р.Рокитнянська районна філія Київського обласного центру зайнятості.
27.01.2021р.Богуславська  районна  філія  Київського  обласного  центру  зайнятості,
27.01.2021р.Тетіївська  районна  філія  Київського  обласного  центру  зайнятості,
27.01.2021р.Таращанська районна філія Київського обласного центру зайнятості.
28.01.2021р.Кагарлицька районна філія Київського обласного центру зайнятості, 
28.01.2021р.Миронівська  районна  філія  Київського  обласного  центру  зайнятості,
28.01.2021р.Сквирська  районна  філія  Київського  обласного  центру  зайнятості,
28.01.2021р.Ставищенська районна філія Київського обласного центру зайнятості.

28.01.2021р. працівником відділу Ставищенське бюро правової допомогипроведеноза
допомогою  Zoom  відео  конференцію  для  осіб  які  перебувають  на  обліку  в
Ставищенському районному центрі зайнятості, на тему: "Кредитні зобов’язання".

09.02.  2021  р.  начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги
Лпроведено  правопросвітницький  захід  в  Кагарлицькій  районній  філії  Київського
обласного центру зайнятості, та для громадян, що перебувають на обліку як безробітні
прочитано лекцію на тему “Кредитні зобов’язання”.



09.02.2021  р.  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  в  приміщенні
Рокитнянської  районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  було  проведено
правопросвітницький захід на тему: “Кредитні зобов’язання: якщо турбують колектори”.

16.02.2021  працівником  бюро  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в  Богуславській  районній  філії  Київського  обласного  центру
зайнятості. Тема заходу:“ Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної
ділянки”. “Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці”. На заході були присутні
12 осіб. 

16.02..2021  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги  проведено
правопросвітницький захід  в органах  місцевого самоврядування, а саме у Державній
службі зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, на тему “Як реалізувати своє право
на отриманняя безоплатної земельної ділянки “

16.02.2021року  працівником  відділу  Ставищенське  бюро  правової  допомоги
проведено за допомогою Zoom відео конференцію для осіб які перебувають на обліку в
Ставищенському районному центрі  зайнятості,  на  тему:"Як реалізувати своє  право  на
безоплатне отримання земельної ділянки. Встановлення меж земельної ділянки. Податок
на землю".

17.02.2021 року в приміщенні  Білоцерківського міськрайонного центру зайнятоасті
проведений  захід  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку.  На  тему  “  Захист  фінансових
послуг.  Якщо турбують колектори”.



17.02.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Таращанської  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості. Темою  зустрічі  було  “Права  внутрішньо
переміщених  осіб”.  Крім  цього,  висвітлено  ряд  питань  з  житлового,  цивільного,
спадкового права.

18.02.2021 року   працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено   правопросвітницький захід з  працівниками  Сквирського районного центру
зайнятості  на тему: “ Захист прав споживачів фінансових послуг”.

23.02.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Таращанської  районної  філії
Київського обласного центру зайнятості на тему “ Як реалізувати своє земельне право”. 

23.02.2021 року працівником Тетіївського бюро правової допомоги  проведено вебінар
на тему “  Реалізація   права на безоплатне отримання земельної  ділянки.   Податок на
землю"  для   безробітних та шукачів роботи які перебувають на обліку в Тетіївської
районної філії Київського обласного центру зайнятості. В даному заході взяли участь 16
осіб.

23.02.2021  року  начальником  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:  "Як  реалізувати  своє  право  на  безоплатне  отримання
земельної ділянки”, “Встановлення меж земельної ділянки” та “Податок на землю".   

24.02.2021  працівником  бюро  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в  Богуславській  районній  філії  Київського  обласного  центру
зайнятості. Тема заходу:“ Права внутрішньо переміщених осіб”. На заході були присутні
10 осіб. 

25.02.  2021  року   працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено   правопросвітницький захід з  працівниками  Сквирського районного центру
зайнятості   на  теми:  “Як  реалізувати  своє  право  на  безоплатне  отримання  земельної
ділянки. Встановлення меж земельної ділянки. Податок на землю".



25.02.2021  року в приміщенні  Білоцерківського міськрайонного центру зайнятоасті
провведений захід для осіб, які перебувають на обліку. На тему “  Право на отримання
земельної ділянки”.

25.02. 2021  року  працівником  відділу
“Миронівське  бюро  правової  допомоги”
проведено  правопросвітницький  захід  в
режимі онлайн з Миронівською районною
філіїєю  Київського  обласного  центру
зайнятості, на тему: "Як реалізувати своє
право на безоплатне отримання земельної
ділянки",  “Встановлення  меж  земельної
ділянки”, “Податок на землю".

09  .03.2021  р.  Працівниками
Білоцерківського  місцевого  центру  з
надання  БВПД  в  приміщенні
Білоцерківського  міськрайонного  центру

зайнятості  проведений  семінар  на  тему  “якщо  ви  стали  жертвою  кримінльного
правопорушення”.   В  заході  прийняли участь   12  осіб,  які  перебувають на  обліку,  як
безробітні.

12.03.2021  року  працівником  відділу  Ставищенське  бюро  правової  допомоги
проведеноза допомогою  Zoom  відео конференцію для осіб які перебувають на обліку в
Ставищенському районному центрі зайнятості, на тему:  Захист трудових прав громадян
для осіб, які перебувають на обліку.

Протягом  лютого  2021  року
Центром  та  Бюро  здійснений
прийом громадян у приміщеннях
служби  у  справах  дітей,  центрі
соціальних служб: 

02.02.2021  р.  приміщенні
Білоцерківського  будинку-
інтернату  для  працівників
закладу  проведений
правопросвітницький  захід  та
здійснений  прийом  громадян.
Консультації  отримали  уже

бажаючі. 
22.02.2021 р.  працівником   відділу “Сквирське бюро правової допомоги”  проведено

семінар та здійснено прийом громадян  в приміщенні Сквирська служба у справах дітей
на тему. Більшість питань стосували сімейного законодавства.

24.02.2021 р.  працівником відділу Тетіївського бюро правової допомоги  проведено
прийом  працівників  та  відвідувачів  в   Комунальній  установі  “Тетіївський  центр
соціальних служб” Тетіївської міської ради. Присутнім були повідомлено  про  систему
БПД та порядок надання громадянам первинної та вторинної правової допомоги та надані
особисті консультацій із сімейного та трудового права.



Центром та Бюро проводиться прийом громадян в приміщеннях бібліотек:
29.01.2021 року працівниками відділу «Миронівське бюро правової допомоги»  після

проведення правопросвітницького заходу в приміщенні Миронівської базової бібліотеки
для  працівників  Миронівської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на  тему:
“Порядок  реєстрації  нерухомого  майна”  був  здійснений  прийом  громадян.  Питання
присутніх стосувались здебільшого трудового законодавства, також консультація надана
із спадкового та сімейного права. 

07.02.2021 р. працівниками  бюро  здійснений прийом громадян для  працівників та
відвідувачів   "Публічної  бібліотеки"  м.  Богуслав.  Консультацію цього дня отримали 6
осіб.

04.03.2021 р. працівником Рокитнянського бюро правової допомоги   для працівників
Рокитнянської  центральної  районної  бібліотеки  проведено  прийом  громадян,  прийом
відбувся по закінчення лекції. 

04.03.2021  року   працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової  допомоги»
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено прийом  в приміщенні  Миронівської базової бібліотеки Миронівської міської
об’єднаної територіальної громади. Всі пристуні мали можливість отримати відповіді на
власні запитання. 

11.02.2021  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги  здійснений
прийом громадян з у Володарській центральній районній бібліотеці.  Цього дня присутні
здебільшого цікавились законодавством, яке регулює пенсійні питання.

11.02.2021 року  працівники  Кагарлицького  бюро правової  допомоги  в  приміщенні
Кагарлицької міської бібліотеки здійснений прийом громадян для працівників бібліотеки
дорослого відділення.

11.02.2021 року   працівником   відділу  “Сквирське  бюро  правової  допомоги”
проведено    правопросвітницький  захід  з   працівниками   бібліотеки  в  приміщенні
Сквирської центральної районної бібліотеки на тему: “Причини та потенційні наслідки



кібербулінгу. То ж після правопросвіти - прийом громадянбув дуже активним. Присутніх
освітян цікавили питання щодо захисту прав не лише дітей від кібербулінгу, а й дорослих.
Питання стосувались кримінальних правопорушень. 

19.02.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
здійснений прийом громадян  у  приміщенні  центральної  районної  бібліотеки.   Кожен
присутній  після   мав  можливість  отримати  відповідь  на  особисте  запитання.  

03.03.2021  працівником   бюро     проведено  правопросвітницький  захід  для
працівників  та  відвідувачів   "Публічної  бібліотеки"  м.Богуслав.  Тема  заходу:  “  Що
робити,  якщо  ви  стали  жертвою  кримінального  правопорушення”.  Консультаці.
Отримали 4 особи, переважно питання стосувались кримінального та адміністративного
законодавста.

04.03.2022 року працівником   відділу “Сквирське бюро правової допомоги проведено
семінар в Сквирській районній центральній бібліотеці та здійснений прийом.

04.03.2021   працівником  відділу  Тетіївське  бюро  правової  допомоги   здійснений
прийом громадян в Тетіївській районній бібліотеці   Присутнім були надані   матеріали,
зокрема щодо отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснення законодавства у
сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення, цивільного права та ін.

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

27.01.2021р.  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
у  приміщенні  територіального  центру  соціального  обслуговування  проведено  захід  на
тему: “Порядок реєстрації нерухомого майна”. 

13.02.2021р. для осіб, які перебувають на реабілітації у ГО “Мій вибір” проведений
захід на тему “Безоплатна правова допомога”.   Захід виявився надзвичайно цікавим для
пристуніх — про це свідчили безліч запитань, відповідь на які надав наш юрист, тобто,
після заходу  бувздійснений  прийом громадян.   Цього  дня  консультацію отримали  всі



бажаючі. Зокрема, питання присутніх стосувались трудового та сімейного законодавства.
Відповіді отримали 6 осіб.

24.02.2021р.  Працівник відділу “Сквирське бюро правової допомоги” провів семінар
приміщенні  Сквирському  районному  військоматі  Київської  області  здійснив  прийом
громадян. Кожен бажаючий мав можливість отримати відповідь на правове питання.

25.02.2021  працівником  бюро  проведений  прийом  громадян,  відвідувачів
Богуславського  відділу  УСЗН  Обухівської  райдержадміністрації.  Тема  заходу:  “Права
внутрішньо переміщених осіб”,  то ж і  більшість консультацій було надано саме щодо
захисту прав осіб, які є внутрішньо переміщеними.

03.03.2021  року  начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги в
приміщенні  Кагарлицького  військового  комісаріату  проведено  семінар  та  здійснений
прийом громадян. Питання стосувались трудового та спадкового права.

31.03.2021  р.  для  працівників  та  осіб,  які  перебувають  на  реабілітації  в  ГО "Мій
вибір" про спадкування розповів працівник Білоцерківського МЦ з надання БВПД. Захід
виявився дуже цікавим та корисним для усіх присутніх. Після отриманої інформації —
працівник  отримав  багато  питань,  які  стосуються  спадкування  майна.  Загалом,
консультації отримали 5 осіб. 

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: 

Працівниками  Центру  та  Бюро   здійснено  ряд  прийомів  громадян  у  приміщенні
Організації  ветеранів  Рокитнянського  району, у  приміщенні  Таращанського
територіального  центру  соціального  обслуговування, у  приміщенні  УТОС  в  м.  Біла
Церква, де обговорили законодавство України, яке регулює статус осіб з інвалідністю та    
пільги, на які мають право  особи з інвалідністю, в приміщенні УТОГ м. Біла Церква,
у приміщенні Сквирського неврологічного інтернату, Обухівського учбово-виробничого
підприємства Українського товариства сліпих “Миронівський пункт надомної праці”, в
Територіальному  центрі  надання  соціальних  послуг  ім.  Петера  Новотні.  Всі  бажаючі



отримали  вичерпну  консультацію,  яка  надана  була  нашими  юристами.  Питання
стосувались здебільшого прав інвалідів, сімейного права та спадкового права.

Центром  та  Бюро  здійснені  виїзні  прийоми  в  приміщеннях  виправних  колоній,
відділах пробації:

Так, протягом січня-березня працівники Центру та Бюро здійснили ряд прийомів у
приміщеннях  відділів  пробацій:  в  Рокитнянському  районному  відділі  пробації  філії
Державної  установи  “Центр  пробації”,  у  Кагарлицькому  міськрайонному  відділі  філії
Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області  у  відділі
Ставищенське  бюро  правової  допомоги   в  приміщенні  Ставищенського  РС  філії
державної установи Центр пробації у м. Києві та Київській області, в  вприміщенні

Миронівського  сектору  Філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та
Київській області, в Білоцерківському міськрайонному відділі філії Державної установи
«Центр пробації» у м. Києві та Київській області , у  Рокитнянському районному відділі
пробації  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”,  у  Богуславському  районному
секторі Філії Центру пробації у м. Київ та Київській області, у Тетіївському районному
відділі  філії  Державної  установи “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області,  у
приміщенні  Таращанського  районного  сектору  філії  Державної  установи  “Центр
пробації”  у  м.Києві  та  Київській  області.  Темою  зустрічі  було  “Порядок  реєстрації



нерухомого майна”. Кожен присутній після закінчення заходу мав можливість отримати
відповідь на особисте запитання. Працівники та особи, які перебувають на обліку мали
можливість отримати відповіді на власні правові питання.

Центром  та  Бюро  здійснені  20  виїзних  прийомів  в  приміщеннях  сільських  та
селищних рад, під час яких було надано 134 консультації із різних галузей права, в тому
числі із земельного. 

02.03.2021 р. с. Насташка, Рокитнянська ОТГ , 03.03.2021 р. с. Логвин, Володарська ОТГ ,
04.03.2021 с. Киданівка, Богуславська ОТГ , 09.03.2021 с. Пархомівка, Володарська ОТГ,

10.03.2021  с.  Голодьки,  Тетіївська  ОТГ  ,  10.03.2021  с.  Козин,  Миронівська  ОТГ,
11.03.2021  с.  Біївці,  Богуславська  ОТГ,  11.03.2021  с.  Переселення,  Кагарлицька
ОТГ ,12.03.2021 с. Шапіївка, Сквирська ОТГ ,16.03.2021 с. Кислівка, Таращанська ОТГ.



17.03.2021 с. Савинці Рокитнянська ОТГ, 17.03.2021 с. Росішки Тетіївська ОТГ,
17.03.2021 с. Пустовіти Миронівська ОТГ, 18.03.2021 с. Горохуватка Кагарлицьке ОТГ, 
23.03.2021 с. Чубинці Сквирська ОТГ, 23.03.2021 с. Степок Таращанська ОТГ, 23.03.2021
с. Потіївка Маловільшанська ОТГ,23.03.2021 с. Чупира Маловільшанська ОТГ, 

25.03.2021  с.  Розкішна  Ставищенська  ОТГ,   25.03.2021  с.  Поправка  Маловільшанська
ОТГ,  25.03.2021  с.  Бикова  Гребля  Маловільшанська  ОТГ,  31.03.2021  с.  Кривець
Ставищенська ОТГ.



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

Протягом січня 2021 р. Працівники Центру та Бюро здійснили ряд прийомів громадян
у  Центрах  зайнятості.  А  саме  працівниками  відділів  Богуславське  бюро  правової
допомоги”  Тетіївське  бюро правової  допомоги,  Володарське  бюро правової  допомоги,
Ставищенське бюро правової допомоги в  районних філіях центрів зайнятості здійснені
прийоми громадян.

Протягом  лютого  2021  р.  прийоми
відбулись    в  Кагарлицькій  районній  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості, в
приміщенні  Рокитнянської  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості,
Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  ,  Таращанської  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості та
Сквирського районного центру зайнятості.

Прийом продовжився і в березні, а саме в
приміщенні Білоцерківського міськрайонного
центру зайнятості.

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 “Місто” в програмі “Правова абетка”.

Так, протягом січня — березня ми обговорили такі теми:
“Як  виправити  помилку  у  Державному  земельному  кадастрі” “Яке  майно  підлягає
державній реєстрації “ “Як не залишитись ні з чим, якщо шлюб не зареєстрований” 
“Документи,  які  необхідні  біженцю,  для  реєстрації  місця  проживання”  “Ромська
меншина: права”  “Земельна ділянка та кадастровий номер” “Кібербулінг”  “Кримінальна
відповідальність неповнолітніх”  “Як отримати земельну ділянку”,“Якщо ваша посилка



загубилась” “Правовий статус неповнолітніх батьків” “Укладення та  внесення змін до
договору оренди землі” “Що потрібно знати, щоб повернутим дошлюбне прізвище”

 

“Пільги ВПО" “Захист прав землевласників та  землекористувачів” “Встановлення меж
земельної ділянки” “Визнання договору купівлі-продажу недійсним” “Що робити, якщо
ви  стали  жертвою кримінального  правопорушення?” “Сусідські  війни":  що  робити  та
куди звертатися, якщо сусіди псують вам життя?” 

Окрім теле- та радіомовлення інформування населення про роботу Центру та Бюро
протягом кварталу здійснювалось шляхом висвітлення інформації в друкованих ЗМІ та
шляхом запису відеороликів на телеканалы «Дом»



“Зняття вікових обмежень для роботи на державній службі” 
“Як уберегтися від мобільного шахрайства”
“Як не залишитись ні з чим, коли шлюб не зареєстрований”
“З ким залишиться дитина після розлучення батьків”



“Что нужно для получения адресной помощи ВПЛ” 

“Куда обращаться для лишения одного из родителей прав на ребёнка”

“Как повлиять на шумных соседей»

 «Как оформить кредитные каникулы военнослужащим»

https://youtu.be/7Dmw3TdQ31Q
https://youtu.be/JBIPeqf0SBE


[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги

Навчання працівників та адвокатів:
Протягом січня-березня 2021 р. працівники Білоцерківського місцевого центру, з

метою підвищення кваліфікації, здобуття нових знань та навичок, взяли участь в ряді он-
лайн навчань, в тому числі які були організовані правовими клубами “PRAVOKATOR” за
темами: “Створення ОСББ.  Правовий статус ОСББ.  Порядок підготовки і  проведення
установчих зборів ОСББ та прийняття рішень на них. Зміст статуту ОСББ”,  «Початок
роботи ОСББ. Самозабезпечення потреб співвласників в утриманні будинку»,  онлайн,
тренінг: «Відносини зі співвласниками та збір платежів в ОСББ. Правова природа від-
носин  між  співвласниками  та  ОСББ.  Питання  обмеження  користування  спільним
майном»; “Ринок комунальних послуг”; «Правомірність штрафів за порушення правил
карантину: що потрібно знати адвокату”; “Реєстрація права власності на земельну діля-
нку/пай,  правові  колізії  в  реєстрації”;  "Встановлення  факту  родинних  відносин";
"Поновлення батьківських прав".



12 та 13 березня працівники Білоцерківського місцевого центру взяли участь  в на-
вчальному заході, який відбувся у Правовому клубі Pravokator (Київ). Тема дводенного
тренінгу  "Ідентифікація  медіабельних  сімейних  та  спадкових  спорів.  Кваліфіковане
пропонування вирішити спір за допомогою медіації".

Заступник  начальника  відділу  правопросвітництва  та  надання  безоплатної  правової
допомоги Білоцерківського місцевого центру взяла участь у навчанні тренерів системи
безоплатної  правової  допомоги  із  земельних  питань.  Тренерським  складом  спільно  з
правовими  клубами  “PRAVOKATOR”  розроблено  дистанційний  курс  навчання  із
земельного права  для  працівників  системи та  планується  проведення ряд тренінгових
занять.

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

Протягом січня - березня в рамках Програми "Правоспроможна громада" команда дослі-
дників,  в  склад  якої  входить  Білоцерківський  місцевий  центр  розпочала  дослідження
актуальності проблеми домашнього насильства в Узинській громаді. Дослідження були
проведені  шляхом вуличного опитування,  он-лайн анкетування та  роботи з  цільовими
групами. Результати досліджень будуть оприлюднені в квітні 2021 р.



В січні 2021 р. на базі регіонального офісу
проекту  NORLAU  у  Білій  Церкві  відбулась
робоча  зустріч  з  представниками
Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. За
результатами  зустрічі  вирішено  поєднати
зусилля  у  питаннях  правового  супроводу
засуджених  та  суб’єктів  пробації.  Окремим
елементом  співпраці  може  стати  робота  з
неповнолітніми правопорушниками в рамках
реалізації  заходів  муніципальної  програми
проекту НОРЛАУ. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з  1  січня 2021 по 31 березня 2021 року (звітний квартал)  місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними
підрозділами,  було  зареєстровано 4958  звернень  клієнтів,  4723  особам  було  надано  правову
консультацію, 235 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

951 862 89

2 Відділ «Богуславське бюро» 685 670 15

3 Відділ «Володарське бюро» 162 137 25

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 414 402 12

5 Відділ «Миронівське бюро» 558 550 8

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 534 516 18

7 Відділ «Сквирське бюро» 449 417 32

8 Відділ«Ставищенське бюро» 269 268 1

9 Відділ «Таращанське бюро» 600 580 20

10 Відділ «Тетіївське бюро» 336 321 15

Разом по МЦ 4958 4723 235

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  в  звітному  періоді  було
прийнято  232  рішення  про  надання  БВПД,  надано  121  доручення  адвокатам  та  125  наказів
штатним  працівникам  (представництво  клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів). 



В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 683
(14%), з питань виконання судових рішень 474 (9%), іншого цивільного права 748 (15%), з інших
питань  445  (9%),  соціального  забезпечення  596  (12%),  спадкового  права  350  (7%),
адміністративного  права  723  (15%),  житлового  права  424  (9%),  земельного  права  145  (3%),
трудового 251 (5%), договірного 50 (1%) та з неправових питань 65 ( 1%).

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) 81 (36%), ветеранам війни 91 (41%), інвалідам 40 (18%), ВПО 10 (5%).

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

· здійснено 20 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 79 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

· загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень
під час виїздів до мобільних (134) та діяльності дистанційних (265) 
консультаційних пунктів склала 399 осіб.

· надано методичну допомогу 11 органам місцевого самоврядування та установам
- провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги;

· проведено 122  правопросвітницьких заходи.

· розміщено 147 інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД та на 
веб-сайтах партнерів.

· прийнято 2 звернення 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: 20/134 79/265 11 122 2 147

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

2/13 9/44 1 15

0 48

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

2/7 5/7 1
8 0 9

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

2/17 6/19

1 14 1 8

5 Відділ 
«Миронівське
Бюро»

2/12 8/20

1 8 0 11



6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

2/13 8/39

1 9
0

3

7 Відділ 
«Сквирське
Бюро»

2/15 8/23

1 14
0

2

8 Відділ 
«Ставищенське
Бюро»

0/0 6/23

1 10 0 1

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

2/11 6/34

1 8 0 5

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

2/10 6/19

1 8 0 17
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