
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у ІІІ кварталі 2021 року 

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 безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними 

цілями: 

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

правової допомоги 

З метою підвищення рівня правової культури населення, обізнаності 

осіб щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб Центром та 

бюро правової допомоги, враховуючи карантинні обмеження, що склались 

внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19, організовано 

інформаційно-роз'яснювальну роботу та проведено правопросвітницькі 

заходи в офлайн та онлайн режимі: 

01 липня 2021 року в приміщенні 

Згурівського районного центру зайнятості 

начальником відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олексієм 

Ярмаком проведено семінар для 

безробітних осіб на тему: «Встановлення 

факту існування трудових 

правовідносин». На семінарі були 

висвітлені такі питання: виникнення 

трудових правовідносин, підтвердження 

факту перебування в трудових правовідносинах в позасудовому та в 

судовому порядках та ін. 

В кінці семінару присутнім роз’яснено їх право на отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги  та надано 

інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 



01 липня 2021 року в 

приміщенні Баришівського 

районного центру зайнятості 

заступником начальника 

відділу «Баришівське бюро 

правової допомоги» 

Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Дмитром Однокозом проведено семінар для безробітних осіб на тему: 

«Легальне працевлаштування».  

02 липня 2021 року начальником відділу  «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів 

смт.Згурівка (вул.Центральна, 

вул.Українська) на тему «Порядок надання 

безоплатної правової допомоги, що 

гарантується державою».  

Під час інформування серед 

населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему 

безоплатної правової допомоги. 

02 липня 2021 року головним спеціалістом відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлією Шевченко та волонтером системи БПД 

Максимо Миколайовичем проведено провопросвітницький захід на тему: 

«Земельні правовідносини». В рамках даного заходу всіх присутніх 

поінформовано про їхні права в сфері земельного права, можливості їх 



реалізації та покращення доступу до інструментів їх захисту в правовий 

спосіб. Поширено інформаційні буклети в кількості 20 шт. 

Також, надано інформацію про систему безоплатної правової допомоги 

та про можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

06 липня 2021 року 

у рамках програми 

«Прискорення  приватних 

інвестицій у сільське 

господарство» відділом 

«Баришівське бюро 

правової допомоги» 

Броварського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової  допомоги проведено просвітницький захід на тему: «земельні 

правовідносини в Баришівській селищній раді. 

07 липня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в Броварському 

міськрайонному відділі Київського обласного центру зайнятості на тему: 

«Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат.  



 13 липня 2021 року 

головним спеціалістом відділу 

«Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Юлією Шевченко 

проведено лекцію на тему 

«Присвоєння кадастрового 

номеру  земельній ділянці» в Фарбованському старостинському окрузі 

Яготинської об’єднаної територіальної громади. 

14 липня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до Великодимерської ОТГ з 

метою проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

15 липня 2021 у Київському обласному центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей "Сезенків" заступником начальника відділу 

"Баришівське бюро правової допомоги" Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом 

проведено лекцію для вихованців закладу на тему: Права та обов'язки 

неповнолітніх". Присутні 13 дітей та 7 педагогів. 



 

15 липня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско спільно 

з головним спеціалістом відділу «Бориспільське бюро правової допомоги» 

проведено лекцію для засуджених, котрі відбувають покарання в 

Бориспільській виправній колонії №119 на тему: «Права засуджених осіб». 

 23 липня 2021 року начальником відділу  «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів смт.Згурівка (вул. 

Центральна, вул. Українська) на тему: «Порядок надання 

безоплатної правової допомоги, що гарантується 

державою».  

Під час інформування серед населення 

розповсюджувалися інформаційні буклети про систему безоплатної правової 

допомоги. 

28 липня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Шуліко 

здійснений виїзний прийом громадян до с.Гоголів Великодимерської ОТГ з 



метою проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

29 липня 2021 року у 

пункті тимчасового 

розміщення біженців 

«Яготин» заступником 

начальника відділу 

«Яготинське бюро правової 

допомоги» Олександрою 

Міклухою Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та головним спеціалістом відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Шевченко 

проведено право просвітницький захід на тему: «Права біженців та осіб, які 

звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту. 

04 серпня 2021 року 

заступником начальника 

відділу організації надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з 

її надавачами Юлією 

Мільченко в Броварському 

міськрайонному центрі зайнятості проведено лекцію для осіб, котрі 



перебувають на обліку в Броварському міськрайонному відділі Київського 

обласного центру зайнятості на тему: «Легальне працевлаштування».  

Юлія Мільченко розповідала про необхідність легальної  трудової  

діяльності, як  основи соціальної  захищеності працюючого  населення, 

ознайомила з  правилами оформлення трудових відносин між роботодавцем 

та найнятим робітником. Спеціаліст центру наголосила, що відсутність  

належним  чином  оформлених   трудових   відносин  позбавляє працівників 

захисту  від незаконного   звільнення та цілої  низки   інших  прав  і  

соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством. Також фахівець 

Броварського місцевого центру безоплатної правової допомоги пояснила що 

в такому випадку працівники  втрачають страховий стаж  для  отримання   

соціальних  виплат,  в  тому  числі   допомоги   по безробіттю  та  пенсії а 

також можливість отримання вихідної допомоги  у  разі  звільнення  за  

ініціативою роботодавця.  

Безробітні отримали  візитки і буклети з інформацією про можливість 

одержання необхідної консультації в Броварському місцевому центрі 

безоплатної правової допомоги. 

18 серпня 2021 року головний спеціаліст 

відділу “Переяслав-Хмельницьке бюро правової 

допомоги” Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлія Яшина надала адресну первинну правову 

допомогу інваліду 1 групи, 04.10.1949 р.н. з 

питаня щодо скасування акту АТ «Київоблгаз» 

Переяслав-Хмельницьке відділення №536 від 

21.05.2021 року, та прийняла звернення на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 



 18 серпня 2021 року начальником відділу «Переяслав – Хмельницьке 

бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром 

Задорожнім спільно із 

представниками Переяслав – 

Хмельницької міськрайонної філії 

КОЦЗ, з метою підвищення 

правової свідомості, культури та 

освідченості населення, надання якісної та достовірної правової інформації, 

провів право просвітницький захід спрямований  на запобігання безробіттю. 

В рамках даного заходу всім присутнім поінформовано про їхні права в сфері 

трудового права, можливості їх реалізації та покращення доступу до 

інструментів їх захисту в правовий спосіб.  

Поширено інформаційні буклети в кількості 25 шт. Також, надано 

інформацію про систему безоплатної правової допомоги та про можливість 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги в Переяслав-

Хмельницькому бюро правової допомоги.  

19 серпня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Шуліко 

здійснений виїзний прийом громадян до с. Княжичі Броварської ОТГ з метою 

проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 



20 серпня 2021 року головним 

спеціалістом відділу  «Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юлією Шевченко спільно з 

волонтером системи БПД проведено «вуличне» 

інформування серед жителів м.Яготин (вул. 

Незалежності) на тему: «Порядок надання 

безоплатної правової допомоги, що гарантується 

державою».  

Під час інформування серед 

населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему 

безоплатної правової допомоги. 

26 серпня 2021 року 

заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

правової допомоги Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Мариною Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Світильня 

Великодимерської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

26 серпня 2021 року  у приміщенні пункту тимчасового розміщення 

біженців, що розташований у м. Яготин заступниця начальника відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги «Броварського місцевого центру з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Міклуха 

провела право просвітницький захід для осіб, котрі звернулися до України за 

отриманням статусу біженців та осіб, котрі потребують додаткового захисті 

на тему: «Механізм розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для 

вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового 

захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту». Загалом було присутні – 12 біженців, з них – 

4 жінки та 8 чоловіків. 

На питання, осіб, котрі тимчасово перебувають у пункті розміщення 

біженців у м. Яготині надані вичерпні відповіді відповідно до чинного 

законодавства України. 

Також ознайомлено із місіями та функціями Бюро правової допомоги 

та надано інформацію щодо режиму роботи, контактних номерів телефонів та 

місце розташування Яготинського бюро правової допомоги. 

27 серпня 2021 року начальником відділу  

«Згурівське бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів смт.Згурівка 

(вул.Центральна, вул.Українська) на тему «Порядок 

надання безоплатної правової допомоги, що 

гарантується державою».  

 Під час інформування серед населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги. 

30 серпня 2021 року головний спеціаліст відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Шевченко та волонтер системи БПД 

жителям села  Сулимівки проведено лекцію на тему: «Присвоєння 

кадастрового номеру  земельній ділянці».  



30 серпня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено лекцію для заступників директорів шкіл міста Бровари з 

навчально-виховного процесу на тему: «Права дитини у сучасному 

суспільстві. Булінг у навчальному середовищі: як реагувати?». 

Під час лекції обговорено порядок та механізм реагування на 

випадки булінгу, права та обов'язки керівництва школи. 

 

01 вересня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання БВПД Олексієм 

Ярмаком проведена право просвітницька робота в формі  лекції в Згурівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в 7А класі на тему «Запобігання та протидія булінгу в 

навчальних закладах. Кібербулінг». 



Учням роз’яснено 

основні поняття булінгу та 

кібербулінгу, хто є 

учасниками булінгу та види 

відповідальності за булінг.  

Також дітям роздавались 

інформаційні листівки на 

тему булінгу. 

03 вересня 2021 

року начальником відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання БВПД Олексієм Ярмаком 

проведена право просвітницька робота в 

формі  лекції в Згурівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів в 7Б класі на тему «Запобігання та 

протидія булінгу в навчальних закладах. 

Кібербулінг». 

Учням роз’яснено основні поняття 

булінгу та кібербулінгу, хто є учасниками 

булінгу та види відповідальності за булінг.  

Також дітям роздавались інформаційні 

листівки на тему булінгу. 

07 вересня 2021 року в приміщенні Згурівського районного центру 

зайнятості начальником відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено семінар для безробітних осіб на 

тему: «Порядок оформлення трудових відносин». На семінарі були висвітлені 

такі питання: поняття трудового договору, порядок укладання та розірвання 

договору, документи, які потрібні для працевлаштування та інше.. 



В кінці семінару присутнім роз’яснено їх 

право на отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги  та надано 

інформаційні буклети системи безоплатної 

правової допомоги. 

08 вересня 2021 року у Броварському 

міськрайонному центрі зайнятості відбувся 

інформаційний семінар з загальних питань 

зайнятості, на який було  запрошено директорку Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної правової допомоги Катерину Лиско. В заході 

прийняли участь 15 осіб з числа безробітних.  

Про важливість легалізації зайнятості розповіла директорка  

Броварського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

Катерина Лиско. Вона наголосила, що кожен громадянин, який 

влаштовується на роботу, повинен пам’ятати, що не оформлені вчасно 

трудові відносини є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а 

й надалі тягнуть за собою низку проблем для самого працівника у вигляді 

позбавлення соціального 

захисту у разі безробіття, 

тимчасової втрати 

працездатності, 

нещасного випадку на 

виробництві.  

Катерина Лиско 

також розповіла про 

електрону трудову книжку та її значення, перехід від паперового до 

електронного листка непрацездатності. По завершенню заходу всі присутні 

мали змогу отримати консультацію і вичерпну відповідь на всі поставленні 

запитання. 



10 вересня 2021 року в приміщенні Комунального закладу Київської 

області Переяслав-Хмельницькому ліцей-інтернаті «Патріот», головним 

спеціалістом відділу “Переяслав-Хмельницьке бюро правової допомоги” 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Яшиною Ю.С., було проведено лекцію для учнів та працівників  

школи з питань прав та обов’язків дитини.  

Так фахівчиня бюро ознайомила учнів з їхніми основними правами та 

обов’язками у школі, розповіла учням даного закладу вмінню захищати себе 

при порушені прав дитини. Також проінформувала присутніх про систему 

безоплатної правової допомоги та про можливості отримати первинну та 

вторинну правову допомогу в  Переяслав-Хмельницькому бюро правової 

допомоги” Броварського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги. Крім цього поширили інформаційні буклети  безоплатної правової 

допомоги. 

 

15 вересня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторією 

Коваленко здійснений виїзний прийом громадян до Калитянської ОТГ з 

метою проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 



Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

16 вересня 2021 року у приміщення Яготинської районної філії 

Київського обласного центру зайнятості заступниця начальника відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Міклуха 

провела інформування безробітних Яготинської територіальної громади, 

котрі перебувають на обліку у центрі зайнятості. 

Під час зустрічі було надано інформацію про бюро правової 

допомоги, механізм надання безоплатної правової (правничої) допомоги – 

первинної та вторинної, хто має право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, адреса, режим роботи та контактний номер телефону 

«Яготинського бюро правової допомоги». 

По завершенню семінару було надано друковані інформаційні 

матеріали системи БПД особам, котрі є на обліку у Яготинській районній 

філії Київського обласного центру зайнятості. 

17 вересня 2021 року начальником 

відділу  «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено «вуличне» 

інформування серед жителів смт.Згурівка 

(вул..Центральна, вул..Українська) на тему 

«Порядок надання безоплатної правової 

допомоги, що гарантується державою».  

Під час інформування серед населення 

розповсюджувалися інформаційні буклети про систему безоплатної правової 

допомоги. 



21 вересня 2021 року в приміщенні Згурівського районного центру 

зайнятості начальником відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено семінар для безробітних осіб на 

тему: «Легальна зайнятість». На семінарі 

були висвітлені такі питання: переваги 

офіційного працевлаштування, порядок 

укладання та розірвання договору, 

документи, які потрібні для 

працевлаштування та інше.. 

В кінці семінару присутнім 

роз’яснено їх право на отримання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги  та надано 

інформаційні буклети системи 

безоплатної правової допомоги. 

22 вересня 2021 року у приміщенні Пункту тимчасового розміщення 

біженців м. Яготин Київська обл. заступниця начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги Олександра Міклуха  провела  право 

просвітницький захід для осіб, котрі звернулися за отриманням статусу 

біженців. осіб, що потребують додаткового захисті, шукачів захисті на тему:- 

Соціальні права біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та 

шукачів захисту у сфері охорони здоров’я та освіти. 

Для осіб, котрі проживають у Пункті тимчасового розміщення 

біженців  було надано інформацію щодо механізму отримання медичної 

допомоги  - реєстрація у сервісі – «Хелсі» задля запису до лікаря, отримання 

планових щеплень для дітей та зберігання медичних даних у електронному 

вигляді, зарахування дітей до дошкільного навчального закладу, школи. 

 

 



22 вересня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Плоске 

Великодимерської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

29 вересня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Погреби та с.Зазим’є 

Зазимської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Новелли у законодавстві у зв’язку із 

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

Одним із важливих напрямів в роботі місцевого центру є тісна 

співпраця з засобами масової інформації, яка сприяє підвищенню правової 

обізнаності населення, інформує органи державної влади та громадськість в 

цілому про діяльність Центру та бюро правової допомоги, функціонування 

системи БПД у лівобережній частині Київської області, зокрема через 

публікації в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 

Так, протягом звітного періоду місцевим центром було розміщено 6 



публікацій в таких друкованих засобах «Яготинські вісті», «Яготин місто 

моє» та «Панорама». 

41 інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, а саме на 

офіційних сайтах: Броварської міської ради, Баришівської територіальної 

громади, Березанської міської ради, Згурівської територіальної громади, 

Яготинської міської ради та сайтах партнерів. Постійно розміщуються 

публікації про діяльність Центру та бюро правової допомоги у соціальній 

мережі Facebook.   

            Розміщено інформацію про Центр на електронно-інформаційному 

табло, що знаходиться на Майдані Свободи в м. Бровари. 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року працівниками Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

фахівцями Бюро, регулярно розміщувались на інформаційних дошках 

організацій плакати на правову тематику. 

 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 

працівники Центру приймають участь у навчальних семінарах, тренінгах, 

робочих групах: 

01 липня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Цифрові документи та послуги в дії».  

20 липня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Приватизація квартири (будинку), житлового приміщення в 

гуртожитку».   

26 серпня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 



тему: «Передавання трудових книжок після змін у законодавстві 10.06.2021 

року: практичні аспекти».   

07 вересня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройдено онлайн 

тренінг на тему: «Деякі питання визнання особою без громадянтсва».  

15 вересня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Правова допомога представникам вразливих до ВІЛ груп населення 

успіхи та нові виклики».  

Протягом липня 2021 року працівниками Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги успішно 

пройдено тестування на рівень володіння навиками у сфері земельних 

відносин. 

Для забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та недопущення конфліктних ситуацій, відділ організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

підтримує постійний зв'язок з клієнтами та адвокатами. 

Центром розробляються анкети для партнерів та інших органів 

публічної адміністрації для узагальнення побажань та типових питань щодо 

їх вдосконалення та покращення їх роботи. 

З метою покращення якості роботи, функціональної та інформаційної 

взаємодії, визначення та вирішення проблемних питань діяльності, обміну 

досвідом, практичними навиками роботи, Центр бере участь в організації та 

проведенні спільних робочих зустрічей, нарад, семінарів, тренінгів. 

Протягом звітного кварталу відбулись зустрічі за допомогою відео 

конференції з місцевими центрами Київської області, а також засідання 

Керівної ради центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Київської області. На них обговорювали, погоджували та затверджували 

внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального та 

підпорядкованих місцевих центрів на 2021 рік та помісячних планів 



асигнувань на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків, 

опрацьовувалась та обговорювалась пріоритети удосконалення (оптимізації) 

системи надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом 

автоматизації адміністративних функцій, удосконалення бізнес-процесів, 

впровадження нових дієвих механізмів забезпечення якості надання 

безоплатної правової допомоги.  

Між Броварським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги налагоджено співпрацю щодо подачі звітності, обміну 

інформаційними матеріалами, рекомендаціями та пропозиціями. 

Відбувається постійний обмін успішними робочими практиками.  

Центром постійно проводиться моніторинг дотримання вимог щодо 

матеріально-технічного стану приміщень Центру та бюро правової допомоги, 

матеріальної бази.  

Працівники Центру постійно здійснюють моніторинг змін до чинного 

законодавства, після чого відповідні зміни обговорюються на оперативних 

нарадах.  

Працівники бюро правової допомоги щокварталу проходять навчання 

щодо надання правових інформацій та консультацій, здійснюються 

обговорення найбільш проблемних питань при консультуванні та 

представництві інтересів клієнтів, складення документів процесуального 

характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

За IІІ квартал 2021 року забезпечено роботу консультаційних пунктів  

доступу до безоплатної правової допомоги в приміщеннях: Броварського 

відділу пробації; Бориспільській виправній колонії №119, управліннях 



Пенсійного фонду України, центрах зайнятості та в приміщеннях: органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  

 

 

 

02 липня 2021 року головний спеціаліст відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Шевченко та волонтер системи БПД 

Максим Миколайович забезпечили доступ до безоплатної правової 

домомоги жителям села Засупоївка.  

Прийом громадян відбувався у приміщеннях адміністративного 

будинку Засупоївського старостинського округу.  

Загалом за юридичною консультацією звернулося 2 осіб, з них 2 осіб 

отримали вичерпні роз’яснення із земельного законодавства. 

Старосту старостинського округу проінформовано про функції та 

місії бюро правової допомоги, надано друковані інформаційні матеріали 

системи БПД із сфери земельного, цивільного та адміністративного 

законодавства. 

06 липня 2021 року головним спеціалістом відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги»  Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександрою Феник  забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

приміщенні Згурівського районного сектору з питань пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» в м. Києві та Київській області, а 

саме здійснено прийом громадян та надано юридичні консультації та 

роз’яснення усім бажаючим. 

Також під час прийомів громадян надано друковані інформаційні 

матеріали системи безоплатної правової допомоги. 

13 липня 2021 року головний спеціаліст відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Шевченко забезпечила доступ до 

безоплатної правової домомоги жителям сіл: Фарбоване.  



Прийом громадян відбувався у приміщеннях адміністративного 

будинку Фарбованського старостинського округу з 10.00год. по 12.00год. 

Загалом за юридичною консультацією звернулося 6 осіб, з них 6 осіб 

отримали вичерпні роз’яснення із 

земельного законодавства. 

Старосту старостинського округу 

проінформовано про функції та місії бюро 

правової допомоги, надано друковані 

інформаційні матеріали системи БПД із 

сфери земельного, цивільного та 

адміністративного законодавства. 

13 липня 2021 року начальником 

відділу «Переяслав-Хмельницьке бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександром 

Задорожнім надано адресну первинну правову допомогу учаснику бойових 

дій 1926 року народження з питання визнання бездіяльності протиправною 

та зобов’язання вчинити певні дії, та прийняв звернення на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

14 липня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Богданівка 

Великодимерської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 

15 липня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

спільно з головним спеціалістом відділу «Бориспільське бюро правової 



допомоги» проведено консультування засуджених, котрі відбувають 

покарання в Бориспільській виправній колонії №119.  

 

19 липня 2021 року відповідно до графіку проведення 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги відбувся прийом громадян у Баришівському міськорайонному 

відділі Державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київський 

області. Консультацію отримали 4 особи з них 1-ж, 3-ч.. 

20 липня 2021 року начальником  

відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком здійснений виїзний прийом 

громадян до Любомирівської  сільської ради ( 

вул. Чккалова, буд.42\а, с. Любомирівка, 

Згурівського  району) з метою проведення 

правопросвітницької роботи та забезпечення 

консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».  



Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. Також були розміщені на стенді 

сільської ради інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 

27 липня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Баришівське бюро правової 

допомоги» Валентиною Петренко здійснений 

виїзний прийом громадян с. Лукаші, в приміщенні 

Лукашівської сільської ради з метою проведення 

правопросвітницької роботи та забезпечення 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена 

інформаційно-роз'яснювальна робота про 

діяльність бюро. Також були розміщені на стенді сільської ради 

інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 

28 липня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Шуліко 

здійснений виїзний прийом громадян до с.Гоголів Великодимерської ОТГ з 

метою проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

29 липня 2021 року у пункті тимчасового розміщення біженців 

«Яготин» заступником начальника відділу «Яготинське бюро правової 

допомоги» Олександрою Міклухою та головним спеціалістом відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги» Юлією Шевченко забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 



Присутнім надані консультації з питань отримання субсидій та пільг 

біженцям.  

12 серпня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Баришівське бюро 

правової допомоги» Валентиною Петренко 

забезпечено роботу консультаційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги в 

Баришівському об’єднані управління 

Пенсійного фонду України  Київський 

області, усім присутнім надано юридичні 

консультації та роз’яснення. 

Також під час прийому громадян 

надано друковані інформаційні матеріали системи безоплатної правової 

допомоги. 

16 серпня 2021 року в приміщенні Броварського районного відділу 

№1 філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській 

області, заступником начальника відділу «Баришівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Дмитром Однокозом проведено черговий запланований 

захід з консультаційної роботи з надання суб’єктам пробації безоплатної 

правової допомоги. 

Засудженим, які 

перебувають на обліку в 

Броварському 

районному відділі №1  

роз’яснені їх права як 

громадянина України 

при вирішенні майнових 

спорів при розподілі 

майна подружжя при 



розлученні та дії в разі відсутності у спадкоємців правовстановлюючих 

документів при прийнятті спадщини, вирішення питань щодо поновлення 

втрачених документів, свідоцтва про народження та про розірвання шлюбу, 

захисту особистих прав та свобод людини-громадянина. 

По закінченню заходу суб’єктам пробації були роздані друковані 

буклети роз’яснювального характеру. 

Співпраця між уповноваженим органом з питань пробації та  

Баришівським бюро правової допомоги триває не один рік та приносить 

позитивні зрушення у відношенні засуджених до проведення 

роз’яснювально-правових заходів та соціально-виховної роботи, в яких 

останні активно приймають участь. 

19 серпня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Шуліко 

здійснений виїзний прийом громадян до с. Княжичі Броварської ОТГ з метою 

проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

26 серпня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Світильня 

Великодимерської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

30 серпня 2021 року головний спеціаліст відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Шевченко та волонтер системи БПД 

забезпечили доступ до безоплатної правової допомоги жителям села  

Сулимівки.  



Прийом громадян відбувся у 

приміщенні адміністративного будинку 

Сулимівського старостинського округу з 

10.00 год. по 13.00 год., за адресою вул. 

Кравченка 122, Бориспільський р-н., 

Київська обл., 07722. 

Загалом за юридичною 

консультацією звернулося 5 осіб, з них 5 

осіб отримали вичерпні роз’яснення із 

земельного та житлового законодавства. 

Старосту та діловода  

старостинського округу проінформовано про функції та місії бюро правової 

допомоги, надано друковані інформаційні матеріали системи БПД із сфери 

земельного, цивільного та адміністративного законодавства (кількість 

наданих буклетів 30 штук). 

02 вересня 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олексієм Ярмаком здійснений виїзний 

прийом громадян до Черевківської сільської ради ( вул. Українська, буд.21, 

с. Черевки, Броварського  району) з метою проведення правопросвітницької 

роботи та забезпечення консультаційного пунктк доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. Також були розміщені на стенді 

сільської ради інформаційні буклети 

бюро для вільного доступу громадян. 

02 вересня 2021 року в 

приміщенні Баришівського 

районного центру зайнятості 



заступником начальника відділу «Баришівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дмитром Однокозом проведено черговий запланований захід з 

консультаційної роботи з надання безоплатної правової допомоги. 

06 вересня 2021 року заступником начальника відділу "Баришівське 

бюро правової допомоги" Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом здійснений 

прийом громадян с. Дернівка, в приміщенні Дернівської сільської ради з 

метою забезпечення роботи консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

09 вересня 2021 року начальником  

відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком здійснений 

виїзний прийом громадян до Жуківської 

сільської ради ( вул. Чкалова, буд.72, с. 

Жуківка, Згурівського  району) з метою 

проведення правопросвітницької роботи 

та забезпечення консультаційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги 

в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. Також були розміщені на стенді 

сільської ради інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 



09 вересня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Баришівське бюро правової 

допомоги» Валентиною Петренко забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в Баришівському 

об’єднані управління Пенсійного фонду України  

Київський області, усім присутнім надано 

юридичні консультації та роз’яснення. 

Також під час прийому громадян надано 

друковані інформаційні матеріали системи 

безоплатної правової допомоги. 

15 вересня 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком 

здійснений виїзний прийом громадян 

Малоберезанської  сільської ради ( 

вул. Набережна, буд.24, с. 

М.Березанка, Згурівського  району) з 

метою проведення 

правопросвітницької роботи та 

забезпечення консультаційного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. Також були розміщені на стенді 

сільської ради інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 



15 вересня 2021 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторією 

Коваленко здійснений виїзний прийом громадян до с.Калитянської ОТГ з 

метою проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

16 вересня 2021 року начальником відділу 

«Згурівське бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання БВПД Олексієм Ярмаком в 

приміщенні Згурівського відділу ПФУ була 

забезпечена робота консультаційного пункту прийому 

громадян. 

Під час прийому було надано роз’яснення та 

консультації всім бажаючим з таких питань:  порядок 

оформлення допомоги на поховання, виплата недоотриманої пенсії. 

В кінці  прийому працівників ПФУ та присутніх громадян 

проінформовано про порядок роботи Бюро правової допомоги та залишено 

у вільному доступі інформаційні 

буклети системи БВПД . 

20 вересня 2021 року в 

приміщенні Броварського районного 

відділу №1 філії Державної установи 

«Центр пробації» у м. Києві та 

Київській області, заступником 

начальника відділу "Баришівське бюро правової допомоги" Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дмитром Однокозом проведено черговий запланований захід з 

консультаційної роботи з надання суб’єктам пробації безоплатної правової 

допомоги. 



Засудженим, які перебувають на обліку в Броварському районному 

відділі №1  роз’яснені їх права як громадянина України при вирішенні 

майнових спорів та порядок відбування покарання. 

По закінченню заходу суб’єктам пробації були роздані друковані 

буклети роз’яснювального характеру. 

23 вересня 2021 року заступником начальника відділу "Баришівське 

бюро правової допомоги" Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом здійснений 

прийом громадян с. Веселинівка, в приміщенні Веселинівської сільської 

ради з метою забезпечення роботи консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх 

громадян була проведена 

інформаційно-роз'яснювальна 

робота про діяльність бюро. 

Також були розміщені на стенді 

сільської ради інформаційні 

буклети бюро для вільного 

доступу громадян. 

 

22 вересня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Плоске 

Великодимерської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 



29 вересня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Погреби та с.Зазим’є 

Зазимської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

З метою забезпечення поінформованості населення про систему 

безоплатної правової допомоги та про їх право на безоплатну вторинну 

правову допомогу Центром та бюро правової допомоги постійно проводиться 

робота щодо розміщення інформації про безоплатну правову допомогу в 

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

дитячих будинках, в навчальних закладах, закладах культури, у 

військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади та у громадському транспорті, на дошках 

оголошень, а також розміщено інформаційні матеріали (буклети, газети, 

плакати тощо) в Центрі та кожному бюро правової допомоги, з якими клієнти 

можуть ознайомитися на місці та взяти з собою.  

Постійно ведеться тісна співпраця з громадськими організаціями та 

органами місцевого самоврядування 

За звітний період Центром та бюро правової допомоги проводилось  

робочі зустрічі 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.  

 2021 року начальник  ві дділу «#Згурівське_бюро_ правової_допомоги» Броварського місцевого центру з  надання безоплатної вторинно ї правової до помоги Олексієм  Ярмаком  завітав з  робочим  візитом  до Згурівської районної нотаріальної контори, а саме до державного нотаріуса Олени Саркісян з  метою обговорення ЗУ «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щ одо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно -роз 'яснювальна робота про діяльність бюро.  Також були зали шені інформаційн і буклети бюро для в ільного доступу громадян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 липня 2021 року відбулася робоча зустріч начальника 

Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області із директоркою Броварського 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Катериною Лиско. 

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

першому півріччі 2021 року, а також розглянуто шляхи покращення порядку 

та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

15 липня 2021 року відбулася робоча 

зустріч в.о.начальника Бориспільської 

виправної колонії №119 Олександра 

Савченка із директоркою Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Катериною 

Лиско.  

Під час зустрічі були обговорені 

результати співпраці між установами у 

першому півріччі 2021 року, а також 

розглянуто шляхи покращення порядку та 

механізму надання правової допомоги засудженим. 

22 липня 2021 року начальник  відділу 

«Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком завітав з робочим візитом 

до Згурівської районної нотаріальної контори, 

а саме до державного нотаріуса Олени 

Саркісян з метою обговорення Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення».  



Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. Також були залишені 

інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 

За результатами обговорення було вирішено і в подальшому 

проводити роботу в даному напрямку, а також розроблено графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

28 вересня 2021 року відбулась робоча зустріч працівників 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та адвокатів з якими укладено договір на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Метою зустрічі було обговорення проблемних 

питань з котрими стикаються адвокати при виконанні доручення, порядок 

звітування про його виконання. 

 

29 вересня 2021 року відбулася робоча зустріч начальника 

Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області із директоркою Броварського 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Катериною Лиско. 

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

першому третьому кварталі 2021 року, а також розглянуто шляхи 

покращення порядку та механізму надання правової допомоги клієнтам 

пробації. 

Центр та бюро правової допомоги постійно приймають участь у сесіях 

міських/сільських/селищних рад з метою інформування про діяльність 

Центру та бюро, а також про систему БППД. 

Центр та бюро правової допомоги постійно приймають участь у сесіях 

міських/сільських/селищних рад з метою інформування про діяльність 

Центру та бюро, а також про систему БППД. 

Протягом третього кварталу оновлено паспорти територіальних 

громад та внесено зміни отримані за 2021 рік. Також Центром систематично 

аналізуються звернення громадян, проводиться підготовка юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань заявників (з 

урахуванням змін та новел в законодавстві). 

 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та 

підтримку в актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш 

розміщених, не менш ніж два рази на місяць. 

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 пропозицій щодо вдосконалення задіяної системи безоплатної 



правової допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої бази, 

методичних рекомендацій для ОМС тощо. 

За звітний період фахівцями Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розроблено 3 методичних 

рекомендацій для ОМС. 

З метою забезпечення постійної медіа присутності в регіональних 

ЗМІ, поширення інформації про роботу системи БПД, зріст поінформованості 

населення, зріст звернень, поліпшення іміджу системи, працівниками 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  

регулярно здійснюється збір, аналіз та узагальнення інформації для 

висвітлення її у ЗМІ. 

Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги 

відповідно до Положення про Броварський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється представництво 

інтересів осіб, визначених пунктами 1,2,8-12 частини першої та частиною 

другою статті 14 Закону України «Про безоплатну вторинну правову 

допомоги», в судах інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

Відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги протягом третього кварталу видано 37 наказів на 

уповноваження щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

для здійснення представництва осіб суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

Складено 38 документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення 

про надання такої допомоги.  



Працівникам бюро правової допомоги Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом третього 

кварталу видано 25 наказів на уповноваження щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та для здійснення представництва осіб 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги. Складено 22 документів 

процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої 

допомоги. 

 

 

 


