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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо діяльності 

Вишневського місцевого центра з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у І кварталі 2021 року 

 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

 

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

 

• Клієнти отримують якісні послуги БПД.  

 

•  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

 

• Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,  

ефективною. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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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 з надання БВПД 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 заходів в 

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. 

 

До безпосереднього живого спілкування ми залучили 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 змінили формати правопросвітницької діяльності. Акцент робиться 

на онлайн активностях. Це відео лекції, флешмоби, вебінари, відеолекторії, 

інтелектуальні розваги 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 розповсюджено відеоролик на тему:  

- «Права внутрішньо переміщених осіб»; 
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на сторінці Вишневського МЦ у Facebook за посиланням 

(https://www.facebook.com/447440828793263/videos/119498076711067) та має 

177 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 

заходи здійснюються 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/447440828793263/videos/119498076711067
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З нагоди 

відзначення 09 

лютого Всесвітнього 

дня безпечного 

Інтернету головним 

спеціалістом 

Ірпінського бюро 

правової допомоги - 

Воробей О.С. було 

проведено 

правопросвітницький 

захід на тему "Протидія кібербулінгу" для студентів 2 та 4 курсу Ірпінського 

державного коледжу економіки та права Університету державної фіскальної 

служби. Говорили зі студентами про те, за якими типовими ознаками можна 

розпізнати кібербулінг, про його види, а також переглянули відеоролик про 

відповідальність, яку визначає законодавство для всіх учасників цькування в 

інтернеті. Завершили спілкування, напрацювавши низку правил, які допоможуть 

уникати кібербулінгу та захистити себе від нього. Також, Оксана Сергіївна 

порадила, як правильно зібрати докази цькування, які в подальшому допоможуть 

захистити себе і притягнути до відповідальності булера. 

 

З метою виконання програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

10.02.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Бородянське бюро правової допомоги» 

Вишневського МЦ з НБВПД Гребенюком О.О. було 

проведено правопросвітницький захід в УПСЗН 

Бородянської РДА на тему: «Припинення та 

поновлення договору оренди землі».  

Під час даного заходу були надані консультації 
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2 особам стосовно земельних правовідносин. Також були розповсюджені 

інформаційні матеріали та буклети. 

 

11 лютого 2021 року працівники Ірпінського 

бюро правової допомоги в рамках 

правопросвітництва провели вуличне інформування 

населення м. Ірпеня на теми "Проведення земельної 

реформи в Україні" та "Безоплатна передача 

земельних ділянок громадянам із земель державної та 

комунальної власності". Під час проведення заходу 

було роз'яснено про первинну та вторинну правову 

допомогу, хто має право її отримати, а також було 

роз'яснено прово громадян на безоплатне утримання земельних ділянок у 

приватну власністю не обмежуючись до місця проживання особи та 

розповсюджено брошури безоплатної правової допомоги даної тематики. 

 

З метою виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 17.02.2021 року начальником відділу «Бородянське бюро 

правової допомоги» Вишневського МЦ з НБВПД Соловйовою Є.В. було 

проведено правопросвітницький захід у відділі обслуговування громадян № 12 

(сервісний центр) Управління обслуговування громадян ГУ ПФУ у Київській 

області ПФУ на тему: «Припинення та поновлення договору оренди землі».  

Під час даного заходу були надані консультації 2 особам стосовно 

земельних правовідносин. Також були розповсюджені інформаційні матеріали та 

буклети. 

 

17 лютого 2021 року фахівцями «Макарівське бюро правової допомоги» 

Вишневського місцевого центру з надання БВПД було проведено правовий захід 

на тему: «Припинення та поновлення договору аренди землі» та здійснено 

прийом громадян у Макарівському районному відділі державної виконавчої 
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служби Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ).  

У ході зустрічі, громадян було проінформовано про 

систему безоплатної правової допомоги в Україні, 

завдання та функції бюро, категорії осіб, які за законом 

мають право на безоплатну правову допомогу, порядок 

отримання БВПД. 

За правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким 

надано консультації та роз’яснення з питань цивільного та 

адміністративного права. 

 

18 лютого 2021 року 

працівниками Обухівського 

бюро правової допомоги було 

проведено виїзний прийом 

громадян в приміщенні 

Обухівського Учбово-

виробничого підприємства 

УТОС. Було надано 11 

консультації з питань 

накладення арешту на 

нерухоме майно, призначення пенсії по втраті годувальника та спадкування за 

законом. А також, було проведено правопросвітницький захід на тему "Гарантії 

прав на землю". Було надано учасникам правопросвітницького заходу роздаткові 

матеріали (буклети) по земельним питанням. 

 

24 лютого 2021року фахівцями «Макарівське бюро правової допомоги» 

Вишневського місцевого центру з надання БВПД було проведено правовий захід 

на тему: «Порядок набуття права на землю» у приміщенні Макарівського 

районного відділу ДРАЦС ЦМУ Міністерства юстиції.  
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В ході здійснення роботи 

було надано роз’яснення з питань 

захисту прав споживачів 

фінансових послуг, а саме 

механізм користування 

банківськими картками та 

порядок отримання споживчого 

кредиту. Працівник бюро 

роз’яснив основні моменти на які 

варто звернути увагу при укладенні кредитного договору, а також про порядок 

захисту від можливих порушень та їх наслідків. 

Також, громадян було проінформовано про систему безоплатної правової 

допомоги в Україні, завдання та функції бюро, категорії осіб, які за законом 

мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання БВПД. 

 

 

 

26 лютого проведено вуличне інформування 

мешканцям міста Вишневена теми: "Проведення 

земельної реформи в Україні" та "Безоплатна 

передача земельних ділянок громадянам із земель 

державної та комунальної власності". 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

02 березня 2021 року прийнято участь у семінарі щодо запобігання та 

протидії домашнього насильства відбувся у актовій залі Вишневської міської 

ради. На заході були присутні: представники Вишневського МЦ, керівники 

управління освіти, секторів у справах дітей, соціального забезпечення, 

представники поліції, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

дитячої поліклініки, громадських організацій міста для того, щоб виробити 

подальший алгоритм подальших дій. Відповідно, розуміючи проблематику для 

подальшої  співпраці на попередження та запобігання домашнього насильства в 

сім’ях.  

Досвідом поділилася запрошена гостя, розробник закону щодо протидії 

булінгу Людмила Киричук. Вона виловила свою готовність до співпраці: «Мене 

у цій ситуації якраз найбільше лякає байдужість. Сьогодні ви бачили наскільки 

емоційним був захід. Зараз потрібна підтримка усіх органів, які дотичні до 

вирішення саме цієї проблеми. Тільки об’єднавшись, зможемо допомогти 

постраждалим. Вміння брати на себе відповідальність і долати труднощі разом – 

ось що головне. Я готова допомагати вашій громаді, залюбки проводитиму 

тренінги. Тим паче, вже була у багатьох містах України».  

 

З метою виконання програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

03.03.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Бородянське бюро правової допомоги» 

Вишневського МЦ з НБВПД Гребенюком О.О. було 

проведено правопросвітницький захід в УПСЗН 

Бородянської РДА на тему: «Припинення та 

поновлення договору оренди землі».  

Під час даного заходу були надані консультації 

3 особам стосовно земельних правовідносин. Також 

були розповсюджені інформаційні матеріали та буклети. 
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         04 березня 2021 року 

фахівцями Макарівське бюро 

правової допомоги 

Вишневського місцевого 

центру з надання БВПД 

проведено правовий урок для 

учнів 7 класу комунального 

закладу «Макарівський 

багатопрофільний ліцей» 

Київської області на тему: 

”Запобігання та профілактика булінгу”. Підвищення обізнаності учнів про 

небезпечні наслідки цькування та фізичного насильства та формування в них 

свідомої позиції на побудову майбутнього суспільства без насильства - є 

головною метою проведення заходу. Перш за дискутували з учнями про права 

дитини, захист та відповідальність при їх порушенні. Розглянули учасники 

зустрічі соціальну структуру булінгу та особистісні риси, характерні для особи 

булі та його жертви, типові характерні риси спостерігачів. Зокрема, про 

відповідальність за вчинення булінгу, детально розглянули види 

адміністративних стягнень (штраф та громадські роботи), а також обговорили 

наслідки булінгу як для потерпілої особи, так і для самого правопорушника. 

 

    10 березня 2021 в рамках розширення партнерських відносин та проведення 

інформаційної кампанії 

серед населення, 

відбулась чергова робоча 

зустріч у приміщенні 

Макарівського 

управління соціального 

захисту населення 

Макарівської селищної 
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ради фахівцями Макарівського бюро правової допомоги Вишневського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з 

начальником Макарівського районного відділу ДРАЦС ЦМУ Міністерства 

юстиції Тарасюк І.В. з керівництвом управління. Під час зустрічі обговорили 

шляхи створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом 

належного інформування та організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Працівниками бюро було надано інформаційні буклети та візитівки, 

де зазначено перелік категорій громадян, які мають право на БВПД, відповідно 

до ст. 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, види правових 

послуг, перелік галузей права, по яким надається допомога. 

 

          11 березня 2021 року 

працівники відділу "Ірпінське 

бюро правової допомоги"   у 

відповідності до графіку 

виїзних прийомів і проведення 

право просвітницьких заходів в 

приміщенні Ірпінського 

міського відділу ДРАЦС 

Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції ( м. Київ) провели право просвітницький захід 

на тему "Припинення та поновлення договору оренди землі. Подання е-

декларації, отримання інформації з електронних реєстрів для заповнення 

декларації" Розповіли про порядок укладання договору оренди земельної 

ділянки, обов’язкові умови договору, також оговорили питання про подачу е-

декларацій за 2020 рік на підставі наданих роз’яснень НАЗК № 1 від 03.02.2021 

року, про помилки які частіше всього виникають. Роздали  брошури з  земельних 

питань. Було надано консультації ДВОМ особам. 
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Нині серед учнівської молоді 

надзвичайно загострилася 

проблема насильства, 

здійснюваного самими дітьми 

одне до одного. Останніми 

роками визнано поширення в 

освітній практиці такого явища, 

як шкільний булінг. Це соціальна 

проблема всього світу протягом 

останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. 

11 березня у 8-В класі Макарівського багатопрофільного ліцею відбулася 

інформаційно-профілактична зустріч з заступником начальника Макарівського 

бюро правової допомоги Бенедіктовим Т.О., головним спеціалістом служби у 

справах дітей Макарівської селищної ради Оставненко І.В., провідним 

інспектором Макарівського районного відділу з питань пробації Шулимою В.А. 

на тему "Стоп, булінг". Фахівці розповіли учням, що таке цькування, як уникати 

булінгу, про поняття "кібербулінгу", його прояви. Дали поради, як захистити 

себе та друзів від цієї небезпеки, та яка відповідальність передбачена за булінг. 

Також було обговорено питання проблеми насилля, жорстокості у дитячому 

середовищі та їх наслідки.  

Учням нагадали про їхні права, обов'язки та відповідальність перед законом. 

Кожен бажаючий мав можливість висловити власну думку на дану проблему та 

поспілкуватися з фахівцями. 

 

17 березня 2021 року 

фахівцями 

«Макарівське бюро 

правової допомоги» 

Вишневського 

місцевого центру з 
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надання БВПД було проведено прийом громадян у приміщенні Макарівського  

районного військового комісаріату. 

       За правовою допомогою звернулася одна особа, якій надано консультацію та 

роз’яснення щодо порядку отримання військовослужбовцем матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 

Окрім того, під час заходу надано інформаційні матеріали які стосуються 

захисту прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їх сімей. По 

закінченню прийому розповсюджено інформаційні матеріали. 

 

Розмова про насильство у сім’ї  

З кожним роком людство дедалі 

частіше стикається з таким явищем, 

як «домашнє насильство». Як відомо, 

насильство є однією з форм 

суспільно небезпечної поведінки 

людини, яке обумовлене соціально-

економічними, політичними і 

морально-психологічними умовами життя суспільства.  

Домашнє насильство – одна із найсерйозніших форм порушення прав 

людини та один із найпоширеніших злочинів. 

18 березня 2021 року на базі Софіївсько-Борщагівського НВК було 

проведено засідання за ініціативи відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради з теми: «Організаційно-правові засади запобігання 

та протидії домашньому насильству на території сільської територіальної 

громади».  

На порядку денному розглянули питання щодо напрямків реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії випадків домашнього 

насильства, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб які постраждали. 

Відкрила семінар начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради – Лахтадир Лариса Іванівна.  
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Директор Центру надання соціальних послуг Вишнівської міської ради 

Мельниченко Оксана Миколаївна розкрила питання щодо «Реалізації державної 

політики у сфері запобігання та протидії домашнього насильства». 

Провідний фахівець-психолог Центру надання соціальних послуг 

Вишнівської міської ради Тетяна Володимирівна Франчук розповіла про порядок 

взаємодії суб’єктів запобігання та протидії домашнього насильства і особливості 

надання допомоги постраждалим від цього. 

Марина Олександрівна Лещенко, начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Вишневського МЦ, зазначила, що кожен 

громадянин має право на звернення до центру та отримання правової допомоги. 

На семінарі були присутні: директор КЗ закладу дошкільної освіти 

«Чарівний замок» Морозова Олена Володимирівна та практичний психолог 

Ліцею №1 с. Петропавлівська Борщагівка Шиндар Галина Михайлівна, які 

поділилися досвідом та методами роботи у випадках домашнього насильства. 

Також серед гостей були: начальник центру надання соціальних послуг 

Борщагівської сільської ради Ірина Шевчук та начальник служби у справах дітей 

Борщагівської сільської ради Зінаїда Блик. Слухали семінар соціальні педагоги, 

психологи, заступники директорів з виховної роботи, директори дошкільних 

закладів освіти Борщагівської територіальної громади. 

Матеріали, які були висвітленні на засіданні у подальшому будуть 

використовуватися в освітніх закладах з метою профілактики та задля захисту 

осіб, які потерпають від домашнього насильства. 

 

18 березня 2021 року заступником начальника 

відділу Вишгородського бюро правової допомоги 

Кучер Андрієм Вячеславовичем, було проведено 

виїздний прийом в м.Вишгород в Вишгородський 

районний центр з надання соціальних послуг. В 

приміщенні Вишгородського районного центру 

соціальних послуг було розміщенно інформацію 
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стосовно доступу та порядку надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги в Україні, проінформовано про роботу бюро. Обговорено та 

надано роз’яснення законодавства з приводу порядку надання клієнта БВПД, 

обговорено проблемні питання та роз’яснено законодавство щодо реєстрації 

права власності на земельні ділянки та житлові будинки, та були надані 

консультації з приводу виконання рішення суду про стягнення аліментів з 

боржників.  За консультацією звернулося ДВІ особи. Також в приміщенні 

розміщено інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

Як показує досвід роботи працівників Вишневського МЦ, найкращий спосіб 

адаптації юридичної інформації для громадян — наведення конкретних 

прикладів із життя щодо вирішення певного питання. Ми намагаємося 

мінімально використовувати юридичні терміни та канцеляризми, спрощувати 

інформацію, візуалізувати її, насамперед за допомогою інфографіки. Відтепер 

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

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

у Viber та Tелеграм.  

 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 

працівники Центру прийняли участь у16 вебінарах/лекціях/круглих 

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

теми: 

- «Новели державної реєстрації нерухомості та актуальна судова практика», 

- «Перша зустріч з клієнтом: як визначити предмет позову у сфері 

пенсійного забезпечення», 

- Правомірність штрафів за порушення правил карантину: що потрібно 

знати правникам?, 

- LEGAL MATRIX: Порушення прав дитини у цифровому середовищі. 

Фокус уваги правників, 



15 
 

- «Відкриття ринку сільськогосподарських земель», 

-  «Новели у діяльності нотаріату України», 

- «Правові аспекти у сфері земельних відносин», 

- «Алгоритм дій правника у справах про визнання заповітів недійсними», 

- «Укладення, зміна і розірвання договору. Договір найму (оренди): особливості 

вирішення спорів», 

- «Права та обов’язки подружжя по утриманню», 

- «Актуальні питання при заповненні електронних декларацій у 2021 році», 

- «Стягнення аліментів на непрацездатних батьків», 

- «Стандарти якості безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі: 

затримання та досудове слідство», 

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

правовідносинах», 

- «Актуальні питання у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців», 

- «Адвокатська 

етика та практика 

розгляду скарг 

щодо поведінки 

адвоката», 
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З метою розроблення методичних рекомендацій, інформаційних матеріалів, 

узагальнення успішних практик, обміну досвідом проведено низку робочих 

зустрічей з адвокатами системи БВПД. 

 

 

За І квартал Вишневським МЦ оприлюднено успішні практики адвокатів та 

фахівців МЦ/Бюро на сайтах, сторінках соціальних мереж державних установ, 

партнерів та зацікавлених осіб. 

 

 

Переважна більшість успішної 

практики фахівців Вишневського 

МЦ – у сфері трудових, сімейних та 

родинних відносин. Фахівці центру 

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 практики з захисту прав споживачів 

комунальних послуг, щодо оскарження незаконного 

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 пенсії 

за документами, виданими так 

званими ДНР та ЛНР (визнання 

дій протиправними 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. 
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1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості реалізації 

своїх прав 

 

 

За І квартал 2021 року забезпечено роботу  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. 

 

 

На виконання Плану заходів на І квартал 2021 року Вишневським МЦ 

організовано та проведено правопросвітницькі лекції та забезпечено роботу 

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

 

27 січня 2021,  за 

запрошенням  Фастівського 

міськрайонного відділу філії 

Державна установа «Центр 

пробації», працівником 

відділу – Мариною 

Кадькаленко та  начальниким 

відділу "Фастівське бюро 

правової допомоги" – 

Світланою Павленко, 

проведено з неповнолітніми особами, які перебувають на обліку у ФМР ВФ ДУ 

«Центр пробації,  круглий стіл щодо прав та обов’язків неповнолітніх, а саме: 

 прав та обов’язків, які гарантуються державою,  в тому числі й щодо 

отримання у власність неповнолітніми особами земельних ділянок, 

 попередження домашнього насилля над дітьми, булінгу, кібербулінгу, 

секстингу та переслідувань в мережі «Internet»,  
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 щодо впровадження та дії в України програми «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх», 

 врегулювання спорів між дітьми шляхом медіації. 

 

 

 02 лютого 2021 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 4 

консультації з питань стягнення 

заборгованості по аліментам, 

виконання судового рішення та 

порядок оскарження дій державного 

виконавця. А також було проведено правопросвітницький захід на тему 

"Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із державної власності". 

Було надано учасникам правопросвітницького заходу роздаткові матеріали 

(буклети) по земельним питанням. 

 

 

02 лютого 2021 року 

працівниками «Макарівське бюро 

правової допомоги» Вишневського 

місцевого центру з надання БВПД 

було проведено правовий захід на 

тему: «Припинення та поновлення 

договору аренди землі» та здійснено 
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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 систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, завдання та функції бюро, категорії осіб, які за 

законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 

БВПД. 

За правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким надано консультації та 

роз’яснення з питань цивільного та адміністративного права. 

 

 

08 лютого 2021 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 пробації» м. Києва та Київської області було проведено прийом 

громадян. В ході зустрічі засудженим було доведено про безоплатну правову 

допомогу в Україні та проведено лекцію на тему « Як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної ділянки». На стендах  було  поновлено 

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

                Також учасникам заходу  було надано 10 правових консультацій. 
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16 лютого 2021 В межах 

Всеукраїнської 

інформаційної кампанії із 

захисту прав споживачів 

«Знай свої права» (співпраця 

з Національним банком 

України) 16 лютого 2021 

року начальник відділу 

"Ірпінське бюро правової 

допомоги" Гараніна 

Людмила у приміщенні 

Ірпінського міськрайонного відділу філії державної установи "Центр пробації" у 

м. Києві та Київській області провела правопросвітницький захід на тему 

«Захист прав споживачів фінансових послуг» під час якого  була надана 

інформація з найбільш поширених питань з яким звертаються Клієнти до бюро 

за юридичною допомогою, а саме: як правильно оформити споживчий кредит і 

на що звернути увагу під час його оформлення, чи може банк арештувати картки 

на які зараховуються пенсії, заробітні плати, соціалні виплати і якщо це 

відбулося що робити, як противостояти колекторам. 

 

 

22 лютого 2021 року 

відбулась робоча зустріч 

персоналу Васильківського 

міськрайонного відділу 

пробації із керівником 

відділу Васильківського 

бюро правової допомоги 

Вишневського місцевого 

центру з надання БПД 

Євгенією Середницькою, яка провела правопросвітницький захід на тему: 
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«Забезпечення прав осіб, затриманих за вчинення адміністративного чи 

кримінального правопорушення». Мета заходу - обговорити проблематику 

дотримання прав осіб, затриманих за вчинення адміністративного чи 

кримінального правопорушення. Обговорювали питання щодо дотримання прав 

осіб, яких затримано за підозрою у вчиненні адміністративного чи 

кримінального правопорушення. Розглянули основні порушення прав 

затриманих осіб, що виявлені у ході здійснення моніторингу правоохоронних 

органів під час реалізації національного превентивного механізму. Серед них 

порушення прав на доступ до адвоката, відсутність в установах судової 

адміністрації кімнат для конфіденційного спілкування підсудних з адвокатами та 

ін. 

            НАГАДАЄМО, що основним завданням Центру є 

створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів 

правових послуг: 

•захист; 

• здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

•складання документів процесуального характеру. 

 

        Кожен може отримати правову консультацію щодо того, як діяти для 

вирішення своєї життєвої проблеми. Правові послуги, які надають адвокати та 

працівники системи безоплатної правової допомоги, безоплатні для клієнтів і 

оплачуються державою. 

ЯК ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНО:• Зателефонувати за 

безкоштовним номером системи БПД0 800 213 103. За цим номером надаються 

консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про надання 

безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 

телефонів у межах України безкоштовні. 
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• Скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», 

завантаживши його через Google Play чи App Store за 

посиланням https://bit.ly/3hwwgqR, або завантажити мобільний застосунок «Твоє 

право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE 

• Потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-

консультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат 

«Правова допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot 

• Всі, кому потрібна правова консультація, можуть поставити запитання у 

месенджер Фейсбук-сторінки системи БПД  

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid 

 

• Правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній 

платформі WikiLegalAid, що розміщена за адресою wiki.legalaid.gov.ua. 

Платформа розроблена з урахуванням найбільш поширених звернень за 

безоплатною правовою допомогою, містить зразки документів та судову практик 

 

З метою виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» 24 лютого 2021 року головним спеціалістом відділу «Бородянське 

бюро правової допомоги» Вишневського МЦ з НБВПД Гребенюком О.О. було 

проведено правопросвітницький захід у Бородянському РВ філії ДУ «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області на тему: «Припинення та поновлення 

договору оренди землі». 

Під час даного заходу були надані консультації 2 громадянам та 

розповсюджені інформаційні буклети. 

 

 

 

https://bit.ly/3hwwgqR?fbclid=IwAR2YgqINWO2o0ln07ismO2e93zBRr5zy1qzwg4dU_IwG1T2XCmGgXS3eYOI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3iorbkE%3Ffbclid%3DIwAR1RWtdHFTWJDZ_VgwqHj2fWesjH0Y4ZX73mfs6JESk1lmmle26bkdzIaGY&h=AT0DWZitK5QY7rejS9in5U-RGDFVCxJZ2jVNJZ5TMD6bktJsgGxjI-_k2v8MBsPZMyK40mG90HLfhakJ3HBwzRzN7zWMfHyjle8Vf14SRmgtIoBqJB9StwKgBMY3Pij3nCk&__tn__=-UK*F
https://t.me/Non_Violence_Bot?fbclid=IwAR3lR6YNbyfTkwNnyL0RzY17WJOVs8KXiqpgmpv_fbRA3JROG3SKz9DeIwM
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=kK*F
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03 березня  2021 року 

начальник  відділу 

"Ірпінське бюро 

правової допомоги" 

Гараніна Людмила,   у 

відповідності до 

графіку виїзних 

прийомів і проведення 

право просвітницьких 

заходів в приміщенні  

Ірпінського міськрайонного відділу Філії Державної установи "Центр пробації" у 

м. Києві та Київській області провела право просвітницький захід на тему «Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки. 

Попередження домашнього насильства, заборонний і обмежувальний припис.» 

Розповіла як можна отримати громадянам безкоштовно земельні ділянки, 

скільки і в яких розмірах, про порядок винесення заборонного припису і 

звернення до суду про винесення обмежувального припису, про отримання 

БВПД в кримінальному провадженні. Роздала тематичні брошури з різних 

юридичних питань в тому числі і проведення земельної реформи. Було надано 

консультації ТРОМ особам. 

 

 

11.03.2021р. Заступником начальника відділу 

Вишгородського бюро правової допомоги Кучер 

Андрієм Вячеславовичем, було проведено виїздний 

прийом в м.Вишгород в Вишгородський районний 

відділ з питань пробації. В приміщенні 

Вишгородського районного відділу з питань пробації 

було розміщенно інформацію стосовно доступу та 

порядку надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги в Україні, проінформовано про 
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роботу бюро. Обговорено та надано роз’яснення законодавства з приводу 

порядку надання клієнта БВПД, обговорено проблемні питання та роз’яснено 

законодавство щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та житлові 

будинки, та були надані консультації з приводу виконання рішення суду про 

стягнення боргу з боржників.  За консультацією звернулося ТРИ особи. Також в 

приміщенні розміщено інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

 

17 березня  2021 року начальник  відділу "Ірпінське бюро правової 

допомоги" Гараніна Людмила,   у відповідності до графіку виїзних прийомів і 

проведення право просвітницьких заходів в 

приміщенні  Ірпінського міськрайонного 

відділу Філії Державної установи "Центр 

пробації" у м. Києві та Київській області 

провела право просвітницький захід на тему 

"Оформлення права власності на земельні 

ділянки на підставі сертифікату про право 

власності на пай. Відновне правосуддя для 

неповнолітніх"  Про  порядок отримання  

БВПД. Роздала тематичні брошури з різних 

юридичних питань в тому числі і проведення 

земельної реформи. Було надано консультації 

ДВОМ особам. 
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17 березня 2021 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 

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 

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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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 Україні до гарантованої державою безоплатної 

правової допомоги, у рамках реалізації загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», фахівцями 

Вишневського МЦ/Бюро здійснено низку виїзних прийомів громадян 

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

просвітницьких заходів на базі приміщень місцевих, сільських та селищних рад 

Київської області з чітким дотриманням проти епідемічних заходів, за 

встановленим графіком, із розміщенням заздалегідь відповідних оголошень – 

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.  

 

За січень-березень 2021 року було проведено12виїздів до сільських, 

селищних, міських рад у 10 підвідомчих районах Київської області,88 осіб взяли 

участь у право просвітницьких заходах. 

26 січня 2021заступник 

начальника «Макарівське бюро 

правової допомоги» 

Вишневського місцевого центру 

з надання БВПД Тарас 

Бенедіктов провів правовий захід 

на тему: «Право на безоплатне 
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отримання земельної ділянки» у приміщенні Макарівської районної філії 

Київського обласного центру зайнятості. 

У ході зустрічі, громадян було проінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, завдання та функції бюро, категорії осіб, які за 

законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 

БВПД. 

 

28 січня 2021 року 

відповідно до 

запланованого графіку 

Іванківським бюро 

правової допомого  

було взято участь в 

семінарі для 

безробітних жителів 

Іванківського району, 

який проводився в приміщенні Іванківського центру зайнятості.  До учасників 

семінару було доведено про безоплатну правову допомогу в Україні,  також в 

рамках інформаційної кампанії було  проведено право просвітницький захід на 

тему: «Припинення та поновлення договору оренди землі». Було надано 

дванадцять правових консультацій учасникам семінару на тему проведення 

земельної реформи. 

 

З метою виконання програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 26 

січня 2021 року головним спеціалістом відділу 

«Бородянське бюро правової допомоги» Вишневського 

МЦ з НБВПД Гребенюком О.О. було проведено 

правопросвітницький захід у Бородянській районній 
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філії Київського обласного центру зайнятості на тему: «Припинення та 

поновлення договору оренди землі». 

 

 

26 січня Оксана Воробей, 

головний спеціаліст відділу 

"Ірпінське бюро правової 

допомоги" провела 

правопросвітницький захід у 

формі вебінару (посилання на 

вебінар: https://join.skype.com/kjm

OpUMsJblh) на тему "Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки" для осіб, що 

перебувають на обліку в Ірпінському міському центрі зайнятості. 

 

28 січня 2021, начальником відділу "Фастівське бюро правової допомоги" 

Світланою Павленко за 

сприяння та участі 

директора Фастівської 

міськрайонної філії 

Київського обласного центру 

зайнятості Вікторії Барабаш, 

проведено круглий стіл для 

працівників та відвідувачів 

Фастівської міськрайонної 

філії Київського обласного 

центру зайнятості щодо співпраці та змін у законодавстві з наступних тем: 

"Земельне законодавство. Зміни у законодавстві. Залучення громадян, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості до створення фермерських 

https://join.skype.com/kjmOpUMsJblh
https://join.skype.com/kjmOpUMsJblh
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господарств." та "Декларування 2021. Типові помилки у декларації. Електронні 

реєстри для заповнення декларацій". 

 

 

            2 лютого Воробей О.С, головний 

спеціаліст відділу "Ірпінське бюро 

правової допомоги" провела 

правопросвітницький захід у формі 

вебінару (посилання на 

вебінар: https://join.skype.com/kjmOpU

MsJblh) на тему "Правова допомога як 

вид державної гарантії" для осіб, що 

перебувають на обліку в Ірпінському міському центрі зайнятості. 

 

3 лютого 2021 року відповідно до запланованого 

графіку Іванківським бюро правової допомого  було 

взято участь в семінарі для безробітних жителів 

Іванківського району, який проводився в приміщенні 

Іванківського центру зайнятості.  До учасників 

семінару було доведено про безоплатну правову 

допомогу в Україні,  також в рамках інформаційної 

кампанії було  проведено право просвітницький захід 

на тему: «Припинення та поновлення договору оренди 

землі». Було надано вісімнадцять правових 

консультацій учасникам семінару на тему проведення земельної реформи. 

 

 

 

 

https://join.skype.com/kjmOpUMsJblh
https://join.skype.com/kjmOpUMsJblh
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          18 лютого 2021 

працівниками Ірпінського бюро 

правової допомоги проведено 

правопросвітницький захід на тему 

"Порядок укладання договору 

оренди земельної ділянки". У 

межах заходу відбулось 

обговорення питань про розмір 

орендної плати, термін дії 

договору, порядок і підстави розірвання договору, порядок укладання 

додаткових угод до договору. Також присутні дізнались які послуги надає бюро, 

що передбачає первинна та вторинна правова допомога та які категорії осіб 

мають право на представництво в суді. 

 

23.02.2021 фахівцями  

«Макарівське бюро 

правової допомоги» 

Вишневського місцевого 

центру з надання БВПД 

було проведено правовий 

захід на тему: «Порядок 

набуття права на землю» 

у приміщенні 

Макарівської районної 

філії Київського 

обласного центру зайнятості.  

У ході зустрічі, громадян було проінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, завдання та функції бюро, категорії осіб, які за 

законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 

БВПД. 
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       24.02.2021 року 

відповідно до 

запланованого 

графіку 

Іванківським бюро 

правової допомого  

було взято участь в 

семінарі для 

безробітних 

жителів Іванківського району, який проводився в приміщенні Іванківського 

центру зайнятості.  До учасників семінару було доведено про безоплатну 

правову допомогу в Україні,  також в рамках інформаційної кампанії було  

проведено право просвітницький захід на тему: «Припинення та поновлення 

договору оренди землі». Було надано десять правових консультацій учасникам 

семінару . 

 

         25 лютого 2021 заступником начальника відділу 

Вишгородського бюро правової допомоги Кучер 

Андрієм В’ячеславовичем, було проведено виїздний 

прийом в м.Вишгород в Вишгородський відділ 

Держспоживслужби. В приміщенні Вишгородського 

відділу Держспоживслужби було розміщенно 

інформацію стосовно доступу та порядку надання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги в Україні, проінформовано про роботу 

бюро. Обговорено та надано роз’яснення 

законодавства з приводу порядку надання клієнта 

БВПД, обговорено проблемні питання та роз’яснено законодавство щодо 

реєстрації права власності на земельні ділянки та житлові будинки, та було 
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надано роз'яснення щодо проблематики прийняття спадщини.  За консультацією 

звернулося ТРИ особи. Також в приміщенні розміщено інформаційні буклети та  

брошури  про БПД. 

 

     Головним спеціалістом Ірпінського 

бюро правової допомоги - Воробей О.С. 

– 18 березня 2021 р. було проведено 

правопросвітницький  захід у 

приміщенні Бучанської міської ради  на 

тему "Як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної 

ділянки". Під час проведення 

правопросвітницького заходу було 

проведено анкетування учасників, щоб 

визначити рівень їхньої обізнаності в 

питаннях земельного законодавства та 

типові проблеми у сфері земельного 

права. Було надано консультації з правих 

питань жителям м. Буча, а також складено 1 письмову консультацію з земельних 

питань. Окрім цього, забезпечено присутніх тематичними буклетами системи 

безоплатної правової допомоги. 

 

       03 березня 2021 року відповідно до 

запланованого графіку Іванківським бюро правової 

допомого  було взято участь в семінарі для 

безробітних жителів Іванківського району, який 

проводився в приміщенні Іванківського центру 

зайнятості. До учасників семінару було доведено про 

безоплатну правову допомогу в Україні, також в 

рамках інформаційної кампанії було проведено право 
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просвітницький захід на тему: «Припинення та поновлення договору оренди 

землі». Було надано шість правових консультацій учасникам семінару . 

 

          04 березня 2021 року заступником 

начальника відділу Вишгородського бюро 

правової допомоги Кучер Андрієм 

Вячеславовичем, було проведено виїздний 

прийом в м. Вишгород в Вишгородський 

районний центр зайнятості. В приміщенні 

Вишгородського районного центру 

зайнятості було розміщено інформацію 

стосовно доступу та порядку надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги в Україні, 

проінформовано про роботу бюро. 

Обговорено та надано роз’яснення 

законодавства з приводу порядку надання клієнта БВПД, обговорено проблемні 

питання та роз’яснено законодавство щодо реєстрації права власності на 

земельні ділянки та житлові будинки, та було надано роз’яснення з приводу не 

сплати аліментів.  За консультацією звернулося ТРИ особи. Також в приміщенні 

розміщено інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

        10 березня 2021 року відповідно до запланованого 

графіку Іванківським бюро правової допомого  було 

взято участь в семінарі для безробітних жителів 

Іванківського району, який проводився в приміщенні 

Іванківського центру зайнятості. До учасників семінару 

було доведено про безоплатну правову допомогу в 

Україні, також в рамках інформаційної кампанії було  

проведено право просвітницький захід на тему:«Як 
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реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки». Було 

надано чотири правових консультацій учасникам семінару. 

 

 

11 березня 2021 року відповідно до 

запланованого графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським бюро правової 

допомоги  було проведено прийом 

громадян в селі Рагівка Поліської 

селищної  району,  де  було надано шість 

правових консультацій. Також було 

проведено зустріч з активом села було 

доведено про безоплатну правову 

допомогу в Україні,  також в рамках 

інформаційної кампанії було  проведено 

право просвітницький захід на тему: «Як реалізувати своє право на безоплатне 

отримання земельної ділянки». На стендах  було  поновлено «Оголошення» та 

«Інформаційні папки» про діяльність бюро правової допомоги а також 

розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

        24 березня 2021 року відповідно до запланованого 

графіку Іванківським бюро правової допомого  було взято 

участь в семінарі для безробітних жителів Іванківського 

району, який проводився в приміщенні Іванківського центру 

зайнятості. До учасників семінару було доведено про 

безоплатну правову допомогу в Україні, також в рамках 

інформаційної кампанії було проведено право 

просвітницький захід на тему: «Як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної ділянки». Було надано шість 

правових консультацій учасникам семінару . 
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        25 березня 2021 року 

відповідно до запланованого 

графіку виїзних прийомів 

громадян Іванківським бюро 

правової допомоги  було 

проведено прийом громадян в 

селі Луговики Поліської 

селищної району, де було 

надано десять правових 

консультацій. Також було проведено зустріч з активом села було доведено про 

безоплатну правову допомогу в Україні,  також в рамках інформаційної кампанії 

було  проведено право просвітницький захід на тему: « Як реалізувати своє 

право на безоплатне отримання земельної ділянки ». На стендах  було  

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

допомоги а також розміщено інформацію  в сільській бібліотеці та ФАПІ. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 І 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. 
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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 

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 епідеміологічних вимог. 

 

 

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. 

 

 

Підписано Меморандум 

про співпрацю з  

Громадською організацією 

«Долю України Будуй». 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За І квартал 2021 року Вишневським МЦ опрацьовано 4047 звернення 

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

консультації, 188 із них написали письмову заяву про надання БВПД,  

надано 84 роз’яснення/консультацій 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 

608 512 24 37 

2

2 
Бородянське Бюро 

320 
 

284 
10 

19 

3

3 

Васильківське 

Бюро 
365 339 

11 
8 

4

4 

Вишгородське 

Бюро 
283 248 

5 
18 

5

5 
Іванківське Бюро 577 487 

12 
20 

6

6 
Ірпінське Бюро 649 579 

19 
37 

7

7 
Макарівське Бюро 357 331 

10 
7 

8

8 
Обухівське Бюро 335 290 

6 
31 

9

9 
Фастівське Бюро 553 501 

- 
11 

Разом 4047 3571 97 188 

 

 

 

За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД Вишневським 

МЦ було прийнято 187 рішення про надання БВПД та надано 122 доручень 

адвокатам, 65 наказів штатним працівникам Вишневського МЦ, по 1 

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

 

- інші питання – 868 (23,7 %); 

- цивільне право – 457 (12,48 %);  

- сімейне право –338 (9,23 %);  

- виконання судових рішень – 253 (6,91 %);  

- цивільний процес – 405 (11,06 %);  

- адміністративне право – 315(8,6 %);  

- житлове право –319 (8,71 %);  

- соціальне забезпечення – 181 (4,94 %);  

- спадкове право – 179(4,89 %);  

- трудове право – 125 (3,41 %);  

- пенсійного права – 177 (4,83 %);  

- земельне право – 148 (4,04 %);  

- кримінальний процес – 88 (2,4 %);  

- податкове право – 46 (1,26 %);  

- адміністративне правопорушення – 62 (1,69 %);  

- кримінальне право – 35 (0,96 %). 
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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;
45 %

- жінки
55 %

До 18 років 
включно від 19-35 років 

включно від 36-60 років 
включно понад 61 років

1,0%

25,0%

50,0%

24,0%
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Крім цього, Вишневським МЦ за І квартал 2021 року: 

• здійснено/забезпечено 2 онлайн консультації у 

мобільних/дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

• проведено 74 інформаційних та правопросвітницьких заходів, 

   - розміщено у ЗМІ 316 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД, 

- опрацьовано 59 актів надання БВПД, що були подані адвокатами, 

- прийнято 78 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 5/33 1/3 1 12 

100 % 

клієнтів, 

які 

звернулись 

до МЦ за 

доступом 

до 

електронни

х сервісів 

МЮУ 

155 

Бородянське Бюро 7/18 1/2 1 9 14 

Васильківське 

Бюро  
3/5 

1/2 1 7 
15 

Вишгородське 

Бюро 
8/29 

1/3 1 2 
13 

Іванківське Бюро  10/66 1/3 1 12 17 

Ірпінське Бюро 4/7 1/4 1 10 43 

Макарівське Бюро 9/34 1/2 1 11 18 

Обухівське Бюро 1/6 1/2 1 2 18 

Фастівське Бюро  3/8 1/3 1 9 23 

 

Разом  
50/206 9/24 9 74  

316 
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