
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 щодо діяльності Білоцерківського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правововї допомоги

 у ІІI 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 БПД є  незалежною,  клієнтоорінтованою,  іноваційною,
ефективною.

Розділ ІI. Результативні показники діяльності



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

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

Протягом липня, серпня та вересня 2021 року  Центром та Бюро були проведені
правопросвітницькі  заходи у навчальних закладах,  дитячих будинках-інтернатах.
Ми завжди  з особливою увагою здійснюємо підбір тем для правопросвітницьких
лекцій,  що  проводяться  в  навчальних  закладах,  адже  їх  мета  не  тільки
інформаційна, а й виховна. 

22.07.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  дитячого  будинку-інтернату
проведений  правопросвітницький  захід  для  підопічних  та  вихователів  на  тему
“Булінг. Протидія булінгу у дитячому середовищі”.

Так,  01.09.2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
проведено лекцію в  учнів 11 класів в Тетіївському ліцеї № 2 на тему “Запобігання
та протидія булінгу в навчальних закладах”, під час якої слухачі були ознайомлені
з  причинами  виникнення  булінгу,  впливу  цього  явища  на  окрему  особистість  і
учнівський колектив. Також було визначено ознаки жертв цькувань і правила для
подолання булінгу. 

01.09.2021 року працівниками   відділу Таращанське бюро правової  допомоги
проведено захід  з  учнями 5 класу Таращанського академічного ліцею “Ерудит”.
Тема  заходу  “Запобігання  та  протидія  булінгу  у  навчальних  закладах”.  Метою
заходу було сформувати у дітей уявлення про проблему насилля й жорстокості, їх
наслідків для самих дітей та їх членів сім'ї. Ознайомити з поняттям “булінг” його
видами, причинами його виникнення, впливу цього явища на окрему особистість



та  студентський  колектив  в  цілому.  Також  опрацьовано  практичні  методи
виявлення постраждалих та булерів, методи профілактики і втручання. 
На заході було присутніх 25 учнів.

 03.09.2021  року  працівниками  Богуславського  бюро  у  Богуславському
фаховому  коледжі  імені  І.С.Нечуя-Левицького  для  студентів,  проживаючих  в
гуртожитку,  було проведено правопросвітницький захід  на  тему:  Запобігання  та
протидія булінгу в навчальних закладах. На заході були присутні 21 студент. 

04.09.2021 року працівником бюро у Тептіївській філії Богуславського НВО “Ліцей
№ 3-  МАН” для  учнів  було  проведено  правопросвітницький захід  на  тему:  Як
захистити дитину від кіднепінгу. На заході були присутні 12 учнів. 
04.09.2021 року в  приміщенні Центру соціально-психологічної реабілітації дітей
“Злагода”  проведений  правопросвітницький  захіл  на  тему  “Булінг.  Протидія
булінгу у дитячому середовищі”.
03.09. 2021 року працівниками Кагарлицького бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід в Кагарлицькій ЗОШ 1-3 ступенів № 1,  в ході якого



учням  4  класів   прочитано  лекцію  на  тему:  “Стоп-булінг”.  Працівники  бюро
розповіли  школярам  як  не  потрапити  у  неприємні  ситуації,  пов'язані  із
користуванням інтернетом.  Було цікаво та захоплююче! Діти сприйняли захід із
цікавістю, класні керівники пояснили таку зацікавленість школярів тим, що дана
тема є актуальною для дітей такого віку та подана у цікавому сучасному форматі та
легко сприймається і  запам’ятовується.  Після лекції  деякі  діти ставили особисті
запитання, на які була надана вичерпна відповідь. На заході були присутні 24 учнів,
це 12 дівчат та 12 хлопців.

03.09.2021  року  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги
проведено інформаційний захід для 22 учнів Рокитнянський КЗЗСО № 3 на тему
“Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах”.  Учнів ознайомлено із
сторонами та ознаками булінгу, формами та видами булінгу. Разом з тим, працівник
роз’яснила учням про відповідальність за вчинення булінгу. 

17.09.2021 року працівниками   відділу Таращанське бюро правової  допомог”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено захід з учнями 10 класу Таращанського академічного ліцею
“Ерудит”.  Тема  заходу  “Як  захистити  дитину  від  кіднепінгу”.  На  заході  було
присутніх 25 учнів.

Центром та Бюро проводяться заходи в приміщеннях бібліотек:
23.07.2021  року  працівником   Кагарлицького  бюро  правової  допомоги  в

приміщенні Кагарлицької міської бібліотеки проведено  правопросвітницький захід



для працівників бібліотеки дитячого відділення на тему "Протидія кібербулінгу”,
під час чого ознайомлено з видами кібербулінгу та шляхи боротьби з ним. 
  11.08.2021  року  головним  спеціалістом  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  в  приміщенні  Кагарлицької  міської  бібліотеці  провела
правопросвітницький  захід   для  працівників  бібліотеки  дитячого  відділення  на
тему "Захист свобод людини і громадянина”.На заході були присутні 12 громадян. 
  12.08.2021  року  працівником   відділу  Тетіївського  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницьку лекцію в Тетіївській централізовані бібліотечній
системі на  тему: “Легальне працевлаштування молоді  в Україні”. У заході взяли
участь  13 осіб.

13.08.2021 року  працівником відділу «Миронівське бюро правової допомоги»
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівської
базової  бібліотеки  Миронівської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на
тему: “Захист свобод людини і громадянина”. 



19.08.2021  працівником бюро  було проведено правопросвітницький захід для
працівників    Комунального  закладу  “Публічна  бібліотека  м.  Богуслав”.  Тема
заходу: "Захист свобод людини і громадянина". На заході були присутні 9 осіб. 

15.09.2021  працівником  бюро  проведено  правопросвітницький  захід  для
працівників Комунального закладу “Публічна бібліотека м. Богуслав”. Тема заходу:
" Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна” На заході були присутні
9 осіб. 

30.08.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
центральної районної бібліотеки. Тема заходу  “Розподіл майна подружжя під час
розірвання  шлюбу”.  Кожен  присутній  після  закінчення  заходу  мав  можливість
отримати відповідь на особисте запитання. На захід звернулося 12 осіб.

02.09.2021 року працівником відділу “Миронівське  бюро правової  допомоги”
проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні   Миронівської  дитячої
бібліотеки,  на  тему:  "Запобігання  та  протидія  булінгу  в  навчальних  закладах".
Присутнім надано роздаткові матеріали.

     13.09. 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги 
проведено  правопросвітницький  захід  працівникам  Сквирської  районної
бібліотекина тему: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна”. 

14.09.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
центральної  районної  бібліотеки.  Тема заходу   “Порядок  спадкування  та
приватизація нерухомого майна”. На заході було 13 осіб.

14  вересня  2021  року   працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівської
базової  бібліотеки  Миронівської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на



тему: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна”. Після закінчення
заходу всі присутні мали можливість отримати відповіді на власні запитання.  

15.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
Ставищенській  центральній  бібліотеці  проведено  правопросвітницький  захід  на
тему: «Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна».

16.09.2021  року  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  у
приміщенні  Рокитнянської  центральної  районної  бібліотеки  надано  здійснений
правопросвітницький  захід  на  тему  “Порядок  спадкування  та  приватизація
нерухомого майна”.

28.09.2021  року  начальник  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги   в
приміщенні  Кагарлицької  міської  бібліотеці  провела  правопросвітницький  захід
для працівників бібліотеки дитячого відділення на тему "Безпека та страхування в
туризмі” та “Як захистити дитину від кіднепінгу”.

23.09.2021  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги   було
проведено  правопросвітницький  захід,  у  Володарській  центральній  районній
бібліотеці на тему “Протидія булінгу в школі”. На заході були присутні 10 осіб.

Білоцерківський  місцевий  центр  продовжує  проводити  правопросвітницькі
заходи у  військових частинах, військоматах та управліннях соціального захисту
населення та в центрах реабілітації.

Поділ  спільного  майна  подружжя,  як
правило, проводиться в зв’язку з розірванням
шлюбу.  Але пунктом 1 статті  69 Сімейного
кодексу України передбачено, що дружина та
чоловік  мають  право  на  поділ  майна,  що
належить  їм  на  праві  спільної  сумісної
власності,  незалежно від розірвання шлюбу.
Про це та інше  01.07.2021 року  працівники
Білоцеркіівського  місцевого  центру  з



надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  розповіли в  реабілітаційному
центрі "Мій вибір". На заході присутні були 14 осіб.

08.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг) Ставищенської селищної ради  проведено правопросвітницький
захід на тему: “ Виплата допомоги малозабезпеченим сім’ям”.

09.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, проведено правопросвітницький захід у КЗ “Центр надання соціальних
послуг” Таращанської міської ради проведено правопросвітницький захід на тему:
“ Виплата допомоги малозабезпеченим сім’ям”.Участь у заході взяло 10 осіб.

13.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Відділу  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення
Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської  області
проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:  “Пільги  та  гарантії  для  осіб  з
інвалідністю“. На заході було присутньо 11 громадян.

14  липня  2021  року  начальником
відділу Кагарлицького бюро правової
допомоги   для  громадян  та
приацівників  сектору  соціального
забезпечення  відділу  Центр
наданнясоціальних   послуг
прочитано лекцію на тему: “Як діяти
у випадку незаконного  звільнення з
роботи”  та  “Дії  працівника  в  разі
заборгованості по заробітній платі”.
     14 липня 2021 року  працівником
відділу  Сквирського  бюро  правової
допомоги    проведено
правопросвітницький  захід   у
приміщенні  управління  соціального

захисту населення Сквирської районної державної адміністрації на тему:”Розподіл
майна  подружжя під час розлучення.

21 липня 2021 року працівником Тетіївського бюро правової допомоги  проведено
правопросвітницьку лекцію для працівників відділу соціального захисту населення
виконавчого комітету Тетіївської міської ради щодо механізмів оскарження рішень,
дій та  бездіяльності  приватного виконавця.



  23 липня 2021 року працівником відділу “Миронівське бюро правової допомоги”
проведено  правопросвітницький захід  у  приміщенні   Миронівського  управління
праці  та  соціального  захисту  населення,  на  тему:  "Сімейні  правовідносини:
розподіл майна подружжя під час розлучення". 

22.07.2021  року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено захід у відділі соціального захисту населення Таращанської
міської ради. Тема заходу  “Оскарження рішення, дій та бездіяльності приватного
виконавця”.

27.07.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  на тему “Порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів”.

27.07.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід у Відділі  охорони здоров'я  та соціального

захисту  населення
Рокитнянської  селищної  ради
Білоцерківського  району
Київської  області  на  тему:
“Порядок  призначення  та
виплати тимчасової державної
допомоги  дітям,  батьки  яких
ухиляються  від  сплати
аліментів”.
    
09.08.2021  року працівником
відділу  Ставищенське  бюро
правової  допомоги   в
приміщенні  Відділу
соціального  захисту  та
соціального  забезпечення

Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської  області
проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:  “Захист  свобод  людини  і
громадянина“. На заході було присутньо 9 громадян.
26 серпня 2021 року працівником Тетіївського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницьку лекцію для працівників відділу соціального захисту населення
виконавчого комітету Тетіївської міської  ради на тему “ Е — лікарняний зручний
сервіс для роботодавців та працівників”.

30.08.2021  року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено захід у відділі соціального захисту населення Таращанської
міської ради. Тема заходу  “Е-лікарняний. Як працює в Україні?”.



30.08.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід у Відділі  охорони здоров'я  та соціального
захисту населення Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської
області в присутності 10 громадян на тему: “Захист свобод людини і громадянина”.
31.08.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з  надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  на тему “Захист свобод людини і громадянина”.

03  вересня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  проведено правопросвітницький захід у приміщенні  Миронівського
управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  на  тему:  "Запобігання  та
протидія булінгу в навчальних закладах".

06  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  проведено правопросвітницький захід у приміщенні  Миронівського
управління праці та соціального захисту населення, на тему: "Ризики нелегального
працевлаштування". Присутнім надано роздаткові матеріали. 

18.08.2021  працівником  бюро   у  відділі  соціального  захисту  населення
соціально-гуманітарного  управління  виконавчого  комітету  Богуславської  міської
ради  для  громадян  було  проведено  правопросвітницький захід  на  тему:  Ризики
нелегального працевлаштування.

18  серпня  2021  року  на  виконання  меморандуму  про  співробітництво
начальником відділу Кагарлицького бюро правової допомоги проведено  лекцію на

тему:  “Як  діяти  у  випадку
незаконного   звільнення  з
роботи” та “Дії працівника в
разі  заборгованості  по
заробітній платі”.

26.08.2021  працівником
бюро  у комунальній установі
“Центр  надання  соціальних
послуг” Богуславської міської
ради  Київської  області  для
громадян  було  проведено
правопросвітницький захід на
тему: Захист свобод людини і
громадянина.  На  заході  були
присутні 9 людей. 

31.08.2021  року  року  працівники  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання
БВПД провели правопросвітницький в управлінні слоціального захисту населення



Білоцерківської міської ради  на тему “Порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів”.

28 вересня 2021 року  працівником відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено лекцію в  КП “Соціальному центр” Тетіївської  міської  ради  на  тему
"Права та обов”язки осіб при проведені профілактичних щеплень" .    Присутнім
були повідомлено про механізм захисту конституційних  прав  громадян в Україні.
Присутнім були надані   матеріали, зокрема щодо отримання безоплатної правової
допомоги,  роз’яснення  законодавства  у  сфері  соціального  захисту,  пенсійного
забезпечення, цивільного права та ін.

15.09.2021  працівником  бюро   у  відділі  соціального  захисту  населення
соціально-гуманітарного  управління  виконавчого  комітету  Богуславської  міської
ради для громадян було проведено правопросвітницький захід на тему: Порядок
спадкування та приватизації нерухомого майна. На заході були присутні 10 людей. 

21.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Відділу  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення
Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської  області
проведено правопросвітницький захід на тему:”Як захистити дитину від кіднепінгу
“ . На заході було присутньо 8 громадян.

22.09.2021 працівником бюро  у комунальній установі “Центр надання соціальних
послуг” Богуславської міської ради Київської області для громадян було проведено
правопросвітницький захід на тему: Як захистити дитину від кіднепінгу. На заході
були присутні 8 людей.

23  вересня  2021  року  працівником  Тетіївського  бюро  правової  допомоги
проведено   правопросвітницьку  лекцію  для  працівників  відділу  соціального
захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської  ради 
 на тему “ Як захистити дитину від  кіднепінгу”.

28.09.2021  року
працівниками  відділу
“Таращанське  бюро
правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого
центру  з  надання
безоплатної  вторинної
правової  допомоги
проведено  захід  у  відділі
соціального  захисту
населення  Таращанської
міської  ради.  Тема  заходу
“Безпека  та  страхування  в
туризмі ”. Кожен присутній
після закінчення заходу мав



можливість отримати відповідь на особисте запитання. На захід було присутніх 13
осіб.
28.09.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з  надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  на тему “Безпека та страхування в туризмі”.

29.09.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової  допомоги  після
проведення правопросвітницького заходу в Відділі охорони здоров'я та соціального
захисту населення Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської
області проведено правопросвітницький захід  на тему: “Безпека та страхування в
туризмі”.

29.09.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової
допомогипроведено  правопросвітницький  захід  у  Відділі  охорони  здоров'я  та
соціального  захисту  населення  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського
району Київської області в присутності 8 громадян (7 жінок та 1 чоловік) на тему:
“Безпека та страхування в туризмі”.

Білоцерківський  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проводить  правопросвітницькі  заходи  в  центрах  надання  соціальних
послуг, а також рамках роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями
правопросвітницькі  заходи  постійно  здійснюються  в  УТОС,  УТОГ  та  психо-
неврологічних інтернатах :

06.07.2021 року в приміщенні Українського УВП УТОС Українське товариство
сліпих працівники провели правопросвітницький захід для осіб,  які  мають вади
зору  працівники  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  провели
правопросвітницький  захід.  Цього  дня  усі  присутні  дізнались  про  порядок
розподілу  майна  між  подружжям  та  деякі  нюанси  стосовно  спадкового  права.

07.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
ГУПФУ у Київській області проведено правопросвітницький захід на тему: “Умови
призначення та нарахування пенсії за віком“



09.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, проведено правопросвітницький захід у КЗ “Центр надання соціальних
послуг”  Таращанської  міської  ради.  Тема  заходу:  “Спадкове  право:  порядок
складання, зміни та скасування заповіту”. Участь у заході взяло 9 осіб,

22.07.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової допомоги в
приміщенні  Територіального  центру  соціального  обслуговування  с.  Насташка
проведено правопросвітницький  захід на тему: “Порядок проведення індексації
пенсії”.

11.08.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні  Ставищенського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
ГУПФУ у Київській області проведено правопросвітницький захід на тему: “Захист
прав ромської національної меншини в Україні“.

26.08.2021  року  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги   для
працівників   Рокитнянського територіального центру соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського
району Київської області   проведено правопросвітницький  захід на тему: “Захист
свобод людини і громадянина”.

30  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівського

територіального  центру  обслуговування
пенсіонерів та  одиноких непрацездатних
громадян,  на  тему: "Захист  свобод
людини  і  громадянина".  Присутнім
надано роздаткові матеріали.

31  серпня   2021  року    працівником
відділу  «Сквирське  бюро  правової



допомоги»  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової 
Закон закріплює право фізичної особи призначити спадкоємців шляхом складання
заповіту і розподілити спадкове майно, майнові права та обов’язки на свій розсуд.
Та чи це так? 31 серпня говорили в Білоцерківському міському товаристві інвалідів
"Фенікс" саме про пільги для непрацездатних осіб – пенсіонерів та інваліди І, ІІ, ІІІ
груп.

13.09.2021  року  здійснений  захід  для  громадян у  приміщенні  Сквирського
психоневрологічного  інтернату.   Тема  заходу: "Захист  свобод  людини  і
громадянина".     

21.09.2021 року  працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Таращанському
геріатричному  пансіонаті.Тема  заходу:  “Порядок  спадкування  та  приватизація

нерухомого майна”. 21.09.2021  року  працівниками відділу “Таращанське бюро
правової  допомоги”  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід у приміщенні
Таращанському геріатричному пансіонаті. Участь у заході взяло 24 особи. 

28.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні Ставищенського відділу обслуговування громадян ( сервісний центр)
ГУПФУ  у  Київській  області  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:
“Безпека та страхування в туризмі“.

28.09.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової допомоги в
Ольшаницькому  психоневрологічному  інтернаті  проведено  правопросвітницький
захід на тему: “Безпека та страхування в туризмі”.



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

06  липня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівського
сектору Філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області
на тему: "Сімейні правовідносини: розподіл майна подружжя під час розлучення".
Присутнім надано роздаткові матеріали. Під час заходу були присутні працівники
установи.

06.07.2021 року працівником Володарського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький  захід   у   Філії   Державної   установи  "Центр  пробації" на
тему   “  Стоп-  домашньому  насильству”  та  “  Порядок  та  підстави  позбавлення
батьківських прав”  для осіб які перебувають на обліку. 

06.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи  Центр  пробації  у  м.
Києві  та  Київській  області,  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб  які
перебувають  на  обліку,  тема  заходу:   “Сімейні  правовідносини:  розподіл  майна
подружжя під час розлучення “.

13.07.21  року  в  приміщенні  Білоцерківського
міськрайонного  відділу  Філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  у  м.  Києві  та
Київській області відбувся телемост із особами,
які відбувають покарання в ДУ “Білоцерківська
виправна колонія  -35”.  Працівник розповів  про
порядок отримання правової допомоги.

13.07.2021 року в приміщенні Білоцерківському
міськрайонному  відділі  пробації  проведений
правопросвітницький захід на тему для осіб, які



відбувають  покарання  без  позбавлення  волі.  Цього  дня  говорили  про  трудові
правовідносини. 

16  липня 2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
проведено  лекцію  в  Тетіївському  районному  відділі  філії  Державної  установи
“Центр пробації” у м. Києві та Київській області  для представників  відділу та осіб
які перебувають на обліку без позбавлення волі на тему “ Оскарження  рішень, дій ,
бездіяльності приватного виконавця”.

21.07.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено правопросвітницький захід та прийом у приміщенні відділу
пробації.  Тема  заходу:  “Права  та  обов’язки  свідка  кримінального
правопорушення”.  Участь у заході взяло 11 осіб.

23 липня 2021 року працівником відділу Кагарлицького бюро правової допомоги
проведено  захід  в  приміщенні  Кагарлицького  міськрайонного  відділу  філії
Державної установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області  в ході чого
були обговорені питання щодо трудових відносин. 

23.07.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському  районному  відділі
пробації філії Державної установи “Центр пробації” в присутності 9 громадян , які
перебувають  на  обліку  без  позбавлення  волі  на  тему:  “Порядок  та  підстави
зменшення розміру аліментів”. 

05 серпня  2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
проведено  лекцію  в  Тетіївському  районному  відділі  філії  Державної  установи

“Центр пробації” у м. Києві та Київській області  для представників  відділу та
осіб  які  перебувають  на  обліку  без  позбавлення  волі  на  тему  “ Ризики



нелегального працевлаштування”.

06.08.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському  районному  відділі
пробації філії Державної установи “Центр пробації” в присутності  10 громадян ,
які перебувають на обліку без позбавлення волі на тему: “Захист прав ромської
національної меншини в Україні”. 

10.08.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
пробації проведений правопросвітницький захід на тему для осіб, які відбувають
покарання без посбавлення волі. Цього дня говорили про сімейні правовідносини.

17  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівського
сектору  Філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській
області, на тему: "Захист свобод людини і громадянина".

20  серпня  2021  року  працівником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  проведено захід в приміщенні Кагарлицького міськрайонного відділу
філії Державної установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області  в ході
чого були обговорені питання щодо трудових відносин.  Під час вказаного заходу
та  прочитано  лекцію  на  тему:  “Як  діяти  у  випадку  незаконного   звільнення  з
роботи”.

07.09.2021 року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи  Центр  пробації  у  м.
Києві  та  Київській  області  проведено  правопросвітницький  захід  для  осіб  які
перебувають  на  обліку,  тема  заходу:  “Права  та  обов’язки  осіб  при  проведені
профілактичних щеплень ”

14  вересня  2021  року   працівником  відділу  Сквирського  бурю  правової
допомоги   проведено  правопросвітницький  захід  для   громадян  у  приміщенні
Сквирського  районного  відділу   “Центр  Пробації”.  В  присутності  12  осіб
обговорили  тему  “Як  діяти  у  випадку  незаконного   звільнення  з  роботи”.

14.09.2021 року в приміщенні Білоцерківського міськрайонного відділу пробації
проведений правопросвітницький захід на тему для осіб, які відбувають покарання
без посбавлення волі. Цього дня говорили про трудові правовідносини. 16.09.2021
року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Білоцерківського
районного сектору №3 філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській області. Тема заходу: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого
майна”. 

17 вересня 2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
проведено  лекцію  в  Тетіївському  районному  відділі  філії  Державної  установи



“Центр пробації” у м. Києві та Київській області  для представників  відділу та
осіб  які  перебувають  на  обліку  без  позбавлення  волі  на  тему  “ Порядок
спадкування  та  приватизація   нерухомого  майна”   Присутнім  були  надані
матеріали, зокрема щодо отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснення
законодавства у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення, цивільного
права та ін. 

21.09.2021  року  працівником  бюро
проведено правопросвітницький захід в Богуславському районному секторі Філії
Центру пробації у м. Київ та Київській області для осіб які перебувають на обліку
на тему “Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна”. 

24  вересня  2021  року  працівником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  проведено захід в приміщенні Кагарлицького міськрайонного відділу
філії Державної установи “Центр пробації” у м.Києві та Київській області  в ході
чого були обговорені питання щодо трудових відносин.  Під час вказаного заходу
та прочитано лекцію на тему: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого
майна”. 

За для більшої обізнаності мешканців сіл про власні права та можливості
Центром проведені  заходи  в приміщеннях сільських рад на теми: “Укладення та
внесення змін до договору оренди землі ”; “Припинення та поновлення договору
оренди землі”; “Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці”

Мешканці сіл мали можливість відвідати ряд правопросвітницьких заходів із 
ЗЕМЕЛЬНИХ та інших питаньу приміщення колишніх сільських рад у зазначену 
дату та час. Так, на правопросвітницьках заходал було 527 осіб у таких селах:



12.08.2021 с. Луб’янка, Рокитнянська ОТГ, с. Житні гори, Рокитнянська ОТГ.
13.08.2021 с. Розумниця, Ставищенська ОТГс. Антонівка Ставищенська ОТГ.
17.08.2021 с. Ємчиха, Миронівська ОТГс. Козин, Миронівська ОТГ.
18.08.2021 с. Високе, Тетіївська ОТГс. Стадниця, Тетіївська ОТГ.

19.08.2021 с. Мисайлівка, Богуславська ОТГс. Шупики, Богуславська ОТГ.
25.08.2021 с. Шаліївка, Сквирська ОТГс. Тхорівка, Сквирська ОТГ.
26.08.2021 с. Володимирівка, Таращанська ОТГс. Потоки, Таращанська ОТГ.
27.08.2021 с. Леонівка, Кагарлицька ОТГс. Горохове, Кагарлицька ОТГ.



30.08.2021 с. Руда, Володарська ОТГ.09.09.21 р. с. Храпачі Білоцерківська ОТГ 
09.09.21 р с. Піщана Білоцерківська ОТГ 21.09.21 р. с. Самгородок Сквирська ОТГ
21.09.21 р. с. Горошків Тетіївська ОТГ 21.09.21 р. с. Степове Тетіївська ОТГ.
21.09.21 р. с. Рачки Володарська ОТГ 21.09.21 р. с. Ольшаниця Рокитнянська ОТГ 
23.09.21 р. с. Тептіївка Богуславська ОТГ 23.09.21 р. с. Чернин Таращанська ОТГ 
23.09.21  р.  с.  Великі  Прицьки  Ржищівська  ОТГ  24.09.21  р.  с.  Озерна
Маловільшанська  ОТГ  24.09.21  р.  с.  Мала  ВільшанкаМаловільшанська  ОТГ
27.09.21  р.  с.  Йосипівка  Узинська  ОТГ  27.09.21  р.  с.  Макіївка  Узинська
ОТГ28.09.21 р. с. Карапиші Миронівська ОТГ 28.09.21 р. с. Пустовіти Миронівська
ОТГ. 
В  рамках  виконання  Меморандуму  про  співпрацю  з  Державною  службою
зайнятості проведені наступні заходи: 

06.07.2021  р.  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  в
приміщенні Рокитнянської районної філії Київського обласного центру зайнятості
було проведено правопросвітницький захід для 8 осіб  на тему: “Поділ спільного
майна подружжя”.

07.07.2021  працівником бюро проведено правопросвітницький захід для осіб, які
перебувають на обліку в Богуславській районній філії Київського обласного центру
зайнятості.  Тема  заходу:“  Поділ  спільного  майна  подружжя".  На  заході  були
присутні 10 осіб. 

08 липня 2021 року начальником відділу Сквирського бюро правової допомоги
було  проведено правопросвітницький захід  у приміщенні   Сквирської районної
філії Київського обласного центру зайнятості   на тему:”Розподіл майна  подружжя
під час розлучення.

12 липня 2021 року працівником  відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено   правопросвітницьку  лекцію  в  Тетіївській  районній  філії  Київського
обласного  центру  зайнятості,  на   тему:  “Стягнення  аліментів  у  добровільному
порядку  ”  та  здійснено  інформування  присутніх  щодо,   добровільний  спосіб



виконання обов’язку по утриманню дитини шляхом сплати аліментів, договору про
сплату аліментів. 

12.07.2021  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено  правопросвітницький  захід   в  органах  місцевого  самоврядування,
Державній  службі  зайнятості  для  осіб  які  перебувають  на  обліку,  на  тему  “
Додаткові пільги при працевлаштуванні людей з інвалідністю”.
10.08.2021 р. працівником Рокитнянського бюро правової допомоги в приміщенні
Рокитнянської  районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  було
проведено  правопросвітницький  захід  для  11  осіб    на  тему:  “Легальне
працевлаштування молоді в Україні”.

14.07.2021 року відділом “Таращанське бюро правової допомоги” Білоцерківського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проведено
правопросвітницький  захід  у  Таращанській  районні  філії  Київського  обласного
центру  зайнятості.  Тема  заходу:  “Відповідальність  за  несплату  комунальних
послуг”. 

10 серпня  2021 року працівником  відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено   правопросвітницьку  лекцію  в  Тетіївській  районній  філії  Київського
обласного  центру  зайнятості,  на   тему  “Оформлення  права  на  спадщину  ”  та
здійснено інформування присутніх що входить до спадщини, куди подавати заяву
про  прийняття  спадщини,  що  робити,  якщо  пропущений  термін  прийняття
спадщини тощо. У заході взяли участь  11 осіб.

11.08.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
Таращанської районного філії Київського обласного центру зайнятості.Тема заходу:
“Легальне працевлаштування молоді в Україні”. Участь у заході взяло 9 осіб.

11.08.2021 року працівником Володарського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький  захід   в  органах  місцевого  самоврядування,  Державній



службі  зайнятості  для  осіб  які  перебувають  на  обліку,  на  тему  “Особливості
працевлаштування  неповнолітніх”  та  “  Переваги  офіційного
працевлаштування” .На заході були присутні 10 осіб.
01.09.2021  працівником бюро проведено правопросвітницький захід для осіб, які
перебувають на обліку в Богуславській районній філії Київського обласного центру
зайнятості. Тема заходу:“ Аліменти”. На заході були присутні 10  осіб. 

 07 вересня 2021 року головним спеціалістом відділу Кагарлицького бюро правової
допомоги  в приміщенні Кагарлицької районної філії Київського обласного центру
зайнятості  здійснений  правопросвітницький  захід  на  тему  “Поділ  майна
подружжя”.

 14 липня 2021 року працівником відділу “Миронівське бюро правової допомоги”
проведено правопросвітницький захід у приміщенні  Миронівської районної філії
Київського  обласного  центру  зайнятості,  на  тему:  "Сімейні  правовідносини:
розподіл майна подружжя під час розлучення".  

28.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні Ставищенському районному центрі зайнятості, на тему: “Легалізація
трудових відносин” , на заході було присутньо 8 осіб.



17.07.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку як безробітні — провів правопросвітницький захід на тему
“Сімейні правовідносини. Поділ майна”.

 11  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні   Миронівської
районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості,  на  тему:  "Легальне
працевлаштування молоді в Україні". 

  08 вересня 2021 року працівником відділу
“Миронівське  бюро  правової  допомоги”
проведено  правопросвітницький  захід  у
приміщенні   Миронівської  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості,  на
тему:  "Права  та  обов’язки  осіб  при
проведенні  профілактичних  щеплень".
Присутнім надано роздаткові матеріали. 
17.08.2021  року  в  приміщенні
Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник Білоцерківського МЦ з
надання БВПД для осіб,  які  перебувають на
обліку  як  безробітні  —  провів
правопросвітницький  захід  на  тему
“Нелегальне працевлаштування”.

14.09.2021  р.  працівником  Рокитнянського
бюро  правової  допомоги   в  приміщенні
Рокитнянської  районної  філії  Київського

обласного  центру  зайнятості  було  проведено  правопросвітницький захід  для  10
осіб  на тему: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна”.

27.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні  Ставищенської  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості
проведено правопросвітницький захід на тему: “Безпека та страхування в туризмі“,
на заході було присутньо 9 громадян.

14 вересня 2021 року працівником  відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено   правопросвітницьку  лекцію  в  Тетіївській  районній  філії  Київського
обласного центру зайнятості на  тему: “     Порядок спадкування та приватизація

  нерухомого майна ” та здійснено інформування присутніх щодо,  набуття права
власності, поняття та видів спадкування, тощо. 

15.09.2021  року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні



Таращанської  районного  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості.  Тема
заходу: “Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна”. 
Присутні отримали безоплатні консультації з сімейного, цивільного та спадкового
та соціального права. Участь у заході взяло 9 осіб.

21.09.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку як безробітні — провів правопросвітницький захід на тему
“Житлово-комунальні борги”.

28 вересня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Сквирської  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості  на  тему:  “Порядок  спадкування  та
приватизація нерухомого майна”. 

[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги

Якість правових послуг забезпечується шляхом навчання

27  липня  відбувся  надзвичайно  цікавий  захід  у  м.  Києві,  метою  якого  є
ретроспектива  досвіду  впровадження  медіації  в  регіоні,  напрацювання
консолідованого  бачення  проблем  та  подальших  кроків  для  забезпечення
достатньої та необхідної якості послуги, безпеки як стейкголдерів-замовників, так і
медіаторів, ясності та простоти діяльності сфери для споживачів. Участь у заході
взяла працівниця Білоцерківського місцевого центру — Юлія Лобчинська.

Працівники  Білоцерківського  місцевого  центру  постійно  долучаються  до
навчань, які проводяться правовими клубами “ PRAVOKATOR”.
 



[1.3.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги
________________________________________________________________

Центром та Бюро проводиться прийом громадян в приміщеннях бібліотек:
23  липня 2021  року  начальником Кагарлицького  бюро правової  допомоги   в

приміщенні  Кагарлицької  міської  бібліотеки  здійснив  прийом  громадян
(працівників бібліотеки дитячого відділення) Цього дня консультації отримали 6
осіб, які стосувались сімейного, спадкового та трудового права. 

27.07.2021  року  працівником відділу  Рокитнянське  бюро правової   допомоги
після  проведення  правопросвітницького  заходу  в  Відділі  охорони  здоров'я  та
соціального  захисту  населення  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського
району Київської області було надано правові консультації 5 особам по питаннях,
які  стосувалися  терміну  подання  документів  на  отримання  субсидії  в
неопалювальний  період;  порядку  отримання  одноразової  натуральної  допомоги
“пакунок  малюка”;  порядку  проведення  перерахунку  пенсії  як  особі,  яка
постраждала  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС;  строку  розгляду  звернень  громадян
органами місцевого самоврядування; оскарження бездіяльності УСЗН. 

11  серпня  2021  року  працівіником   відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги в приміщенні Кагарлицької міської бібліотеки провела прийом громадян.
Консультації цього дня отримали 6 осіб.

12 серпня  2021 року працівником  відділу Тетіївського бюро правової допомоги
проведено  правопросвітницьку лекцію в Тетіївській централізовані бібліотечній
системі на  тему: “Легальне працевлаштування молоді  в Україні”.  Консультації
отримали 4 особи. 

13  серпня  2021  року   працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги  в приміщенні  Миронівської базової бібліотеки Миронівської
міської об’єднаної територіальної громади всі присутні мали можливість отримати
відповіді на власні запитання.  Присутнім надано вичерпні консультації. 



19.08.2021  працівником Богуславського бюро  проведено  роботу  дистанційної
точки  доступу  до  БПД   для   працівників  Комунального  закладу  "Публічна
бібліотека  м. Богуслав”.  Правову допомогу надано 5 особам. 

27.08.2021 року  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  у
приміщенні  Рокитнянської  центральної  районної  бібліотеки  надано  правову
консультацію  4  працівникам  відділу  стосовно  питань  щодо  порядку  виходу  на
пенсію особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи 3 категорії; зняття з
реєстрації  місця  проживання  дитини-сироти;  оплати  праці  за  сумісництвом;
порядку оскарження постанови про адміністративне правопорушення.

30.08.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
центральної районної бібліотеки. Консультацію отримало 5 осіб.

07  вересня  2021  року  працівником  Тетіївського  бюро  правової  допомоги
здійснений прийом громадян  для працівників Тетіївської  районної  бібліотеки. У
заході взяли участь  14 осіб,  Консультацію отримали 5 осіб.

13 вересня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
проведено правопросвітницький захід працівникам  Сквирської районної 
бібліотеки та надано вичерпне консультування в рамках чинного законодавства,  
Консультації цього дня отримали 5 осіб, які стосувались  спадкового,житлового та 
сімейного законодавства. 

14.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
Ставищенській  центральній  бібліотеці  після  правопросвітницького  заходу
здійснений прийом громадян. 

14.09.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  прийом  у  приміщенні  центральної  районної  бібліотеки.
Консультацію  отримало  8  осіб  (сімейного,  пенсійного,  цивільного,  житлового,
трудового, соціального, кримінального права).



14  вересня  2021  року   працівником  відділу  «Миронівське  бюро  правової
допомоги»  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги  в приміщенні  Миронівської базової бібліотеки Миронівської
міської об’єднаної територіальної громади всі присутні мали можливість отримати
відповіді на власні запитання.  Присутнім надано вичерпні консультації. 

15.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
Ставищенській  центральній  бібліотеці  проведено  правопросвітницький  захід  та
здійснений прийом громадян. За консультацією звернуло 4 громадяни.

15.09.2021  працівником бюро  було  проведено   роботу  дистанційної  точки
доступу до БПД  для  працівників Комунального закладу "Публічна бібліотека  м.
Богуслав”.  Правову допомогу надано 4 особам. 4- жінкам .

16.09.2021 року  працівником
Рокитнянського  бюро  правової
допомоги   у  приміщенні
Рокитнянської  центральної
районної  бібліотеки  надано
правову  консультацію  5
працівникам  відділу  стосовно
питань  щодо  відмови  від
прийняття  спадщини  на
користь  іншої  особи;
спадкування права на вкладу у
банку; порядку заміни сторони
виконавчого  провадження;
строку  та  підстав  розірвання
договору  дарування  житлового
будинку;  отримання

недоотриманої пенсії за життя пенсіонера в порядку спадкування.
28 вересня 2021 року працівник відділу Кагарлицького бюро правової допомоги

в  приміщенні  Кагарлицької  міської  бібліотеці  забезпечив роботу  дистанційного
пункту  громадян  та  надав правові  консультаціїз  приводу  встановлення  опіки  та
піклування  над  дитиною-інвалідом  тав  з  приводу  оформлення  спадщини  за
законом.
 Білоцерківський  місцевий  центр  продовжує  проводити  прийоми  у
Білоцерківському  військовому  госпіталі,  військових  частинах,  військоматах  та
управліннях соціального захисту та центрах реабілітації:

08.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району
проведено прийом громадян. За консультацією звернулось 5 осіб.

09.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової



допомоги проведено правопросвітницький захід та прийом громадян у КЗ “Центр
надання соціальних послуг” Таращанської міської ради. Консультацію отримало 6
осіб.

13.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні  Відділу  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення
Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської  області
проведено прийом громадян, за консультацією звернулось 4 особи.

14  липня  2021  року  працівником   відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги   в  секторі соціального  забезпечення  відділу  Центр  надання
адміністративних  послуг  Кагарлицької  міської  ради  забезпечено  роботу
дистанційного  пункту  та  спільно  з  завідувачем  сектору  надано  консультації
правового  характеру  для  6 громадян,  що  звернулися  до  міської  ради  щодо
оформлення  субсидії  та  порядку  отримання  соціальної  допомоги  як
малозабезпеченій особі. 

14 липня 2021 року працівником  відділу Сквирського бюро правової допомоги
було   було  проведено  прийом  у  приміщенні  управління  соціального  захисту
населення Сквирської районної державної адміністрації

 23  липня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги” здійснений прийом громадян у приміщенні  Миронівського управління
праці та соціального захисту населення. Під час даного прийому надано вичерпне
консультування щодо виконавчого провадження, сімейного та спадкового права.

27.07.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
здійснений прийом громадян у  Відділі  охорони здоров'я  та  соціального захисту
населення  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської
області.

27.07.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  здійснений прийом громадян. Консультації отримали
5 осіб. 



06  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  здійснений прийом громадян у приміщенні  Миронівського управління
праці та соціального захисту населення. Під час даного прийому надано вичерпне
консультування усім особам з  житлового та цивільного права.

09.08.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Відділу  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення
Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської  області
проведено прийом громадян за консультацією звернулось 4 особи.

18  серпня  2021  року працівником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  в приміщенні сектору соціального забезпечення відділу Центр надання
адміністративних  послуг  Кагарлицької  міської  ради  забезпечено  роботу
дистанційного  пункту  та  спільно  з  завідувачем  сектору  надано  консультації
правового  характеру  для  4  громадян,  що  звернулися  до  міської  ради  щодо
оформлення субсидії та порядку розірвання трудового договору під час звільнення
з роботи. 

18.08.2021  працівником  бюро  проведено  роботу  консультаційного  пункту
доступу до БПД у відділі соціального захисту населення соціально-гуманітарного
управління  виконавчого  комітету  Богуславської  міської  ради.  Правову  допомогу
надано 6 особам.

26.08.2021  працівником  бюро  у  комунальній  установі  “Центр  надання
соціальних послуг” Богуславської міської ради Київської області для громадян було
проведено правопросвітницький захід та здійсннеипй прийом громадян .

26  серпня  2021  року  працівник  Тетіївського  бюро правової  допомоги   взяла
участь в роботі  дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги
при відділі соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської  
ради  де  надано  консультації5 громадянам  по  питаннях   щодо  компенсації  за
невикористану  щорічну  відпустку  під  час  звільнення,  відновлення  втраченого
земельного акту на земельну ділянку,правові наслідки судимості.



31.08.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  здійснений прийом громадян. Консультації отримали
5 осіб. 

 03  вересня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”зхдійснено прийом громадян у приміщенні  Миронівського управління
праці та соціального захисту населенняПід час даного прийому надано вичерпне
консультування 5 особам.

15.09.2021  працівником  бюро
проведено  роботу
консультаційного  пункту
доступу  до  БПД  у  відділі
соціального  захисту  населення
соціально-гуманітарного
управління  виконавчого
комітету  Богуславської  міської
ради. Правову допомогу надано
7 особам.
21.09.2021   року  працівником

відділу  Ставищенське  бюро
правової  допомоги   в
приміщенні Відділу соціального
захисту  та  соціального

забезпечення  Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської
області проведено прийом громадян за консультацією звернулось 4 особи.

22.09.2021  працівником  бюро  проведено  роботу  консультаційного  пункту
доступу  до  БПД  у  комунальній  установі  “Центр  надання  соціальних  послуг”
Богуславської міської ради Київської області. Правову допомогу надано 4 жінкам. 

23 вересня 2021 року працівником Тетіївського бюро правової допомоги  взяла
участь в роботі  дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги
при відділі соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської  
ради  та  надано  консультації   по  питаннях   щодо  зняття  арешту  з  карткового
рахунку   накладеного  приватним  виконавцем,  спадкування  за  законом  у  разі
пропущеного  6  місячного  терміну  для  прийняття   спадщини,  визнання  особи
недієздатною у зв'язку з психічним розладом та призначення опікуна.

28 вересня 2021 року працівник Тетіївського бюро правової  допомоги  взяла
участь в роботі  дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги
при  КП  “Соціальний  центр”  Тетіївської  міської  ради   надано  консультації   по
питаннях  щодо перерахунку пенсії працюючому пенсіонеру,оформлення допомоги
та  оформлення   пільг  багатодітній   родині,  особливості  укладення   договору
довічного утримання.



29.09.2021  року  працівником відділу  Рокитнянське  бюро правової   допомоги
після  проведення  правопросвітницького  заходу  в  Відділі  охорони  здоров'я  та
соціального  захисту  населення  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського
району Київської області було надано правові консультації 5 особам по питаннях,
які  стосувалися  порядку  відшкодування  матеріальної  шкоди  внаслідок  ДТП;
встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; порядку проведення

29.09.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
проведено правопросвітницький захід у Відділі  охорони здоров'я  та соціального
захисту населення Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської
області в присутності 8 громадян.

28.09.2021 року працівники Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
провели  правопросвітницький  в  управлінні  слоціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради  здійснений прийом громадян. Консультації отримали
5 осіб з питань сімейного, трудового та податкового законодавства.
Центр та підлеглі Бюро відвідують УТОСи, УТОГи та спілки ветеранів, інвалідів,
тощо  на  місцях,  з  метою  забезпечення  доступу  до  БПД  осіб  з  обмеженими
фізичними  можливостями,  а  також  центри  надання  соціальних  послуг.  Так
наприклад: 

06.07.2021 року працівники Білоцерківського МЦ з надання БВПД в приміщенні
Українського  УВП  УТОС  Українське  товариство  сліпих  працівники  здійснили
прийом громадян, які мають вади зору. 

07.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
ГУПФУ  у  Київській  області  здійснений  прийом  громадян.  Консультації
стосувались сімейного та спадкового права.

09.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, проведено  прийом громадян у КЗ “Центр надання соціальних послуг”
Таращанської міської ради. Участь у заході взяло 6 осіб,



22.07.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової допомоги в
приміщенні  Територіального  центру  соціального  обслуговування  с.  Насташка
здійснений прийом громадян

26.08.2021  року  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги   для
працівників   Рокитнянського територіального центру соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Рокитнянської  селищної  ради  Білоцерківського
району Київської області   здійснений прийом громадян.

30  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні  Миронівського
територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян та здійснений прийом громадян. 

31  серпня   2021  року    працівником  відділу  «Сквирське  бюро  правової
допомоги»  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової говорили в Білоцерківському міському товаристві інвалідів "Фенікс" саме
про пільги для непрацездатних осіб – пенсіонерів та інваліди І, ІІ, ІІІ груп,  після
чого кожен бажаючий отримав правову консультацію.

13.09.2021 року працівгтками Сквирського бюро правової допомоги здійснений
прийом громадян  у приміщенні Сквирського психоневрологічного інтернату. 

21.09.2021 року  працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги здійснений прийом громадян у Таращанському геріатричному пансіонаті.
Багато питань стосувались спадкування майна та сімейних правовідносин.



28.09.2021 року працівником відділу Рокитнянське бюро правової допомоги в
Ольшаницькому  психоневрологічному  інтернаті  проведено  правопросвітницький
захід  після чого здійсннеий прийом громадян. Консультації отримали усі бажаючі.

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

06  липня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги” забезпечено роботу дистанційного пункту в приміщенні Миронівського
сектору  Філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській
області. Під час заходу вичерпне консультування на власні запитання отримали усі
присутні.

06.07.2021  року  працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено прийом громадян  в органах місцевого самоврядування, а саме у   Філії
Державної   установи  "Центр  пробації"  під  час  якої  було  надано  вичерпні
консультації із сімейного та трудового законодавства.

06.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи  Центр  пробації  у  м.
Києві  та  Київській  області,  проведено  прийом  громадян,  за  консультацією  з
адміністративного права звернулось 4 чоловіки.

09.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги організовано консультаційний пункт у КЗ “Центр надання соціальних
послуг”  Таращанської  міської  ради.  Участь  у  заході  взяло  9  осіб.  Усі  бажаючі
отримали консультацію.

13.07.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
пробації здійснений прийом осіб, які відбувають покарання без посбавлення волі.



Цього дня говорили про сімейні правовідносини, спадкування майна, аліменти та
трудові правовідносини. Консультації отримали усі бажаючі.

13.07.21  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу  Філії
Державної  установи  «Центр пробації»  у  м.  Києві  та  Київській  області  відбувся
телемост  із  особами,  які  відбувають  покарання  в  ДУ “Білоцерківська  виправна
колонія -35”.Кожен присутній мав можливість задати правове питання.

16 липня 2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової  допомоги
Романчук О. взяла участь в роботі  дистанційного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги при Тетіївському районному відділі філії Державної установи
“Центр пробації” у м. Києві та Київській області, за участю представників  центру
надано консультації 4 громадянам по питаннях державна допомога по безробіттю
особам, звільнених з місць позбавлення волі та оренда житла з правом подальшого
викупу.  Надано  вичерпні  консультації  в  рамках  чинного  законодавства,  та
інформаційні   матеріали  з  питань  отримання  безоплатної  правової  допомоги,
роз’яснення законодавства у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення.
і.т.д.

23

липня  2021  року   в  приміщенні
Кагарлицького міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр пробації”
у м.Києві та Київській області забезпечено роботу мобільного пункту та спільно з
працівниками вказаного відділу пробації надано консультації правового характеру
для  4  громадян,  що  перебувають  на  обліку  у  вказаному  відділі,  яких  цікавили
питання,  що  стосуються:  порядок  визнання  особи  такою,  що  втратила  право
користування  житловим  приміщенням,   переоформлення  спадщини  за  законом,
порядок погашення судимості за умовну міру покарання та отримання соціаль

23.07.2021  року  працівником відділу  Рокитнянське  бюро правової   допомоги
після  проведення  правопросвітницького  заходу  в  Рокитнянському  районному
відділі пробації філії  Державної установи “Центр пробації” було надано правові



консультації  7  особам  по  питаннях,  які  стосувалися  порядку  виготовлення
технічного паспорту на будинок; перевірки цільового використання аліментів на
дитину;  порядку  визначення  місця  проживання  неповнолітніх  дітей;  порядку
стягнення аліментів  на  період продовження навчання;  порядку поділу спільного
майна  подружжя;  підстав  закриття  виконавчого  провадження;  порядку  та  умов
укладення договору купівлі-продажу автомобіля. 

05  серпня  2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
взяла  участь  в  роботі   дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги при Тетіївському районному відділі  філії  Державної  установи  “Центр
пробації” у м. Києві та Київській області, за участю представників  центру   надано
консультації громадянам по питаннях прийняття спадщини у разі пропуску 6 —
місячного терміну та виділ  частки земельної  ділянки в натурі без згоди інших
співласників.  Надано  вичерпні  консультації  в  рамках  чинного  законодавства,  та
інформаційні   матеріали  з  питань  отримання  безоплатної  правової  допомоги,
роз’яснення законодавства у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення.
і.т.д.

10.08.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
пробації здійснений прийом осіб, які відбувають покарання без посбавлення волі.
Цього  дня  консультації  отримали  усі  бажаючі.  Вони  стосувались  скасування
права власності, порядку оскарження дій нотаріуса та інші.

17  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”забезпечено роботу дистанційного пункту в приміщенні Миронівського
сектору  Філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській
області. Під  час  заходу3  особам  отримала  вичерпне  консультування  на  власні
запитання.



17.08.2021  року працівником бюро проведено роботу консультаційного пункту
доступу до БПД у Богуславському районному секторі Філії Центру пробації у м.
Київ та Київській області. Правову допомогу надано 4 особам.

20  серпня  2021  року  працівником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги   здійснений  прийом  громадян  в  приміщенні  Обухівського  районного
сектору  №2 філії  Державної  установи  "Центр  пробації"  у  м.Києві  та  Київській
області. Кожен присутній мав можливість отримати відповіді на власні питання.

 

28.08.2021  року  працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги здійснений прийом громадян у приміщенні Білоцерківського  районного
сектору №3 філії  Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській
області.  Присутні отримали  консультації з сімейного та цивільного права. 

31  серпня   2021  року    працівником  відділу  «Сквирське  бюро  правової
допомоги»  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги здійснений прийом громадян  в приміщенні відділу пробації.

07.09.2021 року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи  Центр  пробації  у  м.
Києві  та  Київській  області,  проведено  прийом  громадян,  за  консультацією  з
адміністративного, трудового та житлового права звернулось 4 громадян.

14  вересня  2021  року   працівником  відділу  Сквирського  бурю  правової
допомоги   проведено  спільний  прийом  громадян  у  приміщенні  Сквирського
районного відділу  “Центр Пробації”.   Консультації цього дня отримали 6 осіб, які
стосувались  соціального  забезпечення,  спадкового,  трудового  та  сімейного
законодавства. 

14.09.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
пробації здійснений прийом осіб, які відбувають покарання без посбавлення волі.



Цього дня говорили про сімейні правовідносини, спадкування майна, аліменти та
трудові правовідносини. Консультації отримали усі бажаючі.

16.09.2021  року  працівниками  відділу
“Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
організовано  консультативний  пункт  прийому
громадян  у  приміщенні  Білоцерківського
районного сектору №3 філії  Державної установи
“Центр пробації” у м. Києві та Київській області.
Консультацію отримало 7 осіб.

17  вересня   2021  року  працівник    відділу
Тетіївське бюро правової допомоги взяла участь в
роботі   дистанційного  пункту  доступу  до
безоплатної  правової  допомоги  при Тетіївському
районному  відділі  філії  Державної  установи
“Центр пробації” у м. Києві та Київській області,

за участю представників  центру   надано консультації  5 громадянам по питаннях
встановлення   факту  родинних відносин  та  можливості  бачитися  з  дитиною та
іспитовий термін при прийнятті на роботу. Надано вичерпні консультації в рамках
чинного законодавства, та інформаційні  матеріали з питань отримання безоплатної
правової  допомоги,  роз’яснення  законодавства  у  сфері  соціального  захисту,
пенсійного забезпечення. і.т.д.

21.09.2021  року працівником бюро проведено роботу консультаційного пункту
доступу до БПД у Богуславському районному секторі Філії Центру пробації у м.
Київ та Київській області. Правову допомогу надано 5 особам.

24 вересня 2021 року   в приміщенні   Обухівського районного сектору №2 філії
Державної установи "Центр пробації" у м.Києві та Київській області забезпечено
роботу  дистанційного  пункту  під  час  чого   надано  консультації  правового
характеру  для  4  громадян,  що перебувають  на  обліку у  вказаному відділі,  яких
цікавили  питання,  щодо  оформлення  трудового  договору  при  виході  на  роботу,
порядку  поділу  спільного  майна  подружжя та  порядок  погашення  судимості  за
умовну міру покарання. 

Центром та Бюро здійснені  виїзні прийоми в приміщеннях сільських та селищних
рад, під час яких були надані  консультації із різних галузей права, в тому числі із
земельного. 



Мешканці сіл мали можливість отримати правові консультації. Протягом липня-
вересня у приміщення колишніх сільських рад відповіді на власні питання 
отримали 340 осіб. Так, працівники здійснили прийом громадян у таких селах:

12.08.2021 с. Луб’янка, Рокитнянська ОТГ, с. Житні гори, Рокитнянська ОТГ.
13.08.2021 с. Розумниця, Ставищенська ОТГс. Антонівка Ставищенська ОТГ.

17.08.2021  с.  Ємчиха,  Миронівська  ОТГс.

Козин, Миронівська ОТГ.
18.08.2021 с. Високе, Тетіївська ОТГс. Стадниця, Тетіївська ОТГ.
19.08.2021 с. Мисайлівка, Богуславська ОТГс. Шупики, Богуславська ОТГ.
25.08.2021 с. Шаліївка, Сквирська ОТГс. Тхорівка, Сквирська ОТГ.
26.08.2021  с.  Володимирівка,  Таращанська  ОТГс.  Потоки,  Таращанська  ОТГ.
27.08.2021 с. Леонівка, Кагарлицька ОТГс. Горохове, Кагарлицька ОТГ.



30.08.2021 с. Руда, Володарська ОТГ.09.09.21 р. с. Храпачі Білоцерківська ОТГ 
09.09.21 р с. Піщана Білоцерківська ОТГ 21.09.21 р. с. Самгородок Сквирська ОТГ
21.09.21 р. с. Горошків Тетіївська ОТГ 21.09.21 р. с. Степове Тетіївська ОТГ

21.09.21 р. с. Рачки Володарська ОТГ 21.09.21 р. с. Ольшаниця Рокитнянська ОТГ 
23.09.21 р. с. Тептіївка Богуславська ОТГ 23.09.21 р. с. Чернин Таращанська ОТГ 
23.09.21  р.  с.  Великі  Прицьки  Ржищівська  ОТГ  24.09.21  р.  с.  Озерна
Маловільшанська  ОТГ  24.09.21  р.  с.  Мала  ВільшанкаМаловільшанська  ОТГ
27.09.21  р.  с.  Йосипівка  Узинська  ОТГ  27.09.21  р.  с.  Макіївка  Узинська



ОТГ28.09.21 р. с. Карапиші Миронівська ОТГ 28.09.21 р. с. Пустовіти Миронівська
ОТГ. 

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

Протягом  липня-вересня  2021  р.  Працівники  Центру  та  Бюро  здійснили  ряд
прийомів громадян у Центрах зайнятості. 

06 липня 2021 року головним спеціалістом відділу Кагарлицького бюро правової
допомоги  в приміщенні Кагарлицької районної філії Київського обласного центру
зайнятості  забезпечено  роботу  дистанційного  пункту  прийому громадян  під  час
чого надано 5 правових консультацій:  Після чого забезпечено роботу мобільного
пункту прийому громадян та надано 5 правових консультацій.

06.07.2021  року  працівником Рокитнянського бюро правової  допомоги   після
проведення  правопросвітницького  заходу  в  приміщенні  Рокитнянської  районної
філії  Київського  обласного  центру  зайнятості правову  консультацію  надано  5
громадянам стосовно питань щодо строку розрахунку при звільненні; отримання
довідки про заробітну плату у разі ліквідації підприємства; поділу спільного майна
подружжя  в  судовому  порядку;  правових  наслідків  відмови  від  прийняття
спадщини;  порядку виконання судових рішень.  Всі  присутні  отримали вичерпні
відповіді на свої питання.

07.07.2021 працівником бюро   проведено роботу дистанційного пункту доступу
до БПД в Богуславській районній філії  Київського обласного центру зайнятості.
Правову допомогу надано  6 особам.

08 липня 2021 року начальником відділу Сквирського бюро правової допомоги  
проведено прийом   у приміщенні   Сквирської районної філії Київського обласного
центру зайнятості.

12 липня 2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової  допомоги
взяла  участь  в  роботі   дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової



допомоги при Тетіївській районній філії Київського обласного центру зайнятості,
за участю представників  центру    надано консультації  по питаннях соціальні
гарантії  дітям  позбавлених  батьківського  піклування,  особливості  укладання
договору дарування квартири, стягнення аліментів у позасудовому порядку. 

14  липня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  забезпечено  роботу  мобільних  пунктів  дистанційного  пункту у
приміщенні  Миронівської районної філії Київського обласного центру зайнятості.
Під час даного прийому надано вичерпне консультування 5 особам. 

12.07.2021  року   працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено прийом громадян у Володарській районній філії КОЦЗ під час якого
було надано письмові консультації  з цивільного та трудового питань.

14.07.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  організовано  консультаційний  пункт  у  Таращанській  районні  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості.  Участь  у  заході  взяло  15  осіб.
Консультацію отримало 8 осіб 

20.07..2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку як безробітні — провів правопросвітницький захід на тему
“Нелегальне  працевлаштування”  після  чого  здійснив  прийом  громадян.
Консультації отримали з різних галузей права, але більшість питань стосувались
трудового законодавста.

28.07.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги  в
приміщенні  Ставищенському  районному  центрі  зайнятості  проведено  прийом
громадян.

10  серпня  2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
взяла  участь  в  роботі   дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги при Тетіївській районній філії Київського обласного центру зайнятості,
за участю представників  центру    надано консультації 5 громадянам по питаннях



отримання посвідчення водія, внесення змін до актового запису про народження
доньки,  позбавлення  батьківських  прав,  призначення  пенсії  за  віком.  Надано
вичерпні консультації в рамках чинного законодавства

10  серпня  2021  року  начальником  відділу
Кагарлицького  бюро  правової  допомоги   в
приміщенні  Кагарлицької  районної  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості
забезпечено  роботу  дистанційного  пункту
прийому громадян під час чого надано 5 правових
консультаційз  податкового  права,  з  сімейного
права, з трудового права. 10.08.2021  року
працівником  Рокитнянського  бюро  правової
допомоги   в  приміщенні  Рокитнянської районної
філії  Київського  обласного  центру  зайнятості
правову  консультацію  надано  9  громадянам
стосовно  питань  щодо  оплати  праці  в  умовах
неповного робочого  дня;  строку  розрахунку  при
звільненні;  строку  протягом  якого  може  бути
відкликана  відмова  від  прийняття  спадщини;
порядку отримання компенсації за невикористану
щорічну  основну  відпустку;  відповідальності

поручителя  за  кредитним  договором;  розірвання  шлюбу  в  судовому  порядку;
порядку  зменшення  розміру  аліментів;  оплати  праці  за  сумісництвом;  строку
розрахунку  при  звільненні.  Всі  присутні  отримали  вичерпні  відповіді  на  свої
питання. 

11.08.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  організовано  консультаційний  пункт  у  Таращанської  районного  філії
Київського обласного центру зайнятості. Участь у заході взяло 9 осіб.

11  серпня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   забезпечено  роботу  мобільних  пунктів  дистанційного  пункту у
приміщенні  Миронівської районної філії Київського обласного центру зайнятості.
Під час даного прийому надано вичерпне консультування 4 особам.

11.08.2021  року   працівником  Володарського  бюро  правової  допомоги
проведено прийом громадян у Володарській районній філії КОЦЗ.

17.08.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку як безробітні — здійснив прийом громадян. Консультацію
отримали усі бажаючі.

08.09.2021  працівником бюро проведено роботу дистанційного пункту доступу
до БПД в Богуславській районній філії  Київського обласного центру зайнятості.
Правову допомогу надано  5 особам.



08  вересня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”   забезпечено  роботу  мобільних  пунктів  дистанційного  пункту у
приміщенні  Миронівської районної філії Київського обласного центру зайнятості.
Під час даного прийому надано вичерпне консультування 5 особам. 

14.09.2021  року  працівником  Рокитнянського
бюро  правової  допомоги  в  приміщенні
Рокитнянської  районної  філії  Київського
обласного центру зайнятості правову консультацію
надано  7  громадянам  стосовно  питань  щодо
визнання  особи  такою,  що  втратила  право
користування  жилим  приміщенням;  порядок
спадкування  за  правом  представлення;  порядку
встановлення  факту  проживання  однією  сім’єю;
строку  звернення  до  адміністративного  суду  з
позовом;  майна,  що  є  особистою  приватною
власністю  дружини,  чоловіка;  підстав  стягнення
сум  надміру  виплаченої  житлової  субсидії;
поновлення  на  роботі  незаконно  звільненого
працівника.  Всі  присутні  отримали  вичерпні
відповіді  на  свої  питання.  Додатково  було
поширено   інформаційні  матеріали  на  різну
правову актуальну тематику. 

14 вересня 2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
взяла  участь  в  роботі   дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги при Тетіївській районній філії Київського обласного центру зайнятості,
за участю представників  центру    надано консультації 5 громадянам по питаннях



Черговості  спадкування  за  законом,  особливості  розірвання  договору  оренди
квартири.

15.09.2021  року  відділом  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  організовано  консультаційний  пункт  у  Таращанської  районного  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості.  Участь  у  заході  взяло  9  осіб.
Консультацію отримало 9 осіб з 9 питань (адміністративного, трудового, сімейного,
цивільного, соціального, спадкового, житлового, кримінального права)

17.09.2021  року  в  приміщенні  Білоцерківського  міськрайонного  центру
зайнятості  працівник  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку як безробітні — здійснив прийом громадян.

27.09.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги в
приміщенні  Ставищенської  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості
проведено прийом громадян за консультацією звернулось 5 осіб.

28 вересня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
захід  у  приміщенні  Сквирської  районної  філії  Київського  обласного  центру
зайнятості Консультації цього дня отримали 6 осіб, які стосувались соціального,
житлового та сімейного законодавства. 



З метою рекламування діяльності Центру та підвищення правової обізнаності
населення  на  у  інформаційнопросвітницькому  форматі  працівники
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги надають юридичні консультації з правових питань, роз’яснення правових
норм та  змін  до них  на  місцевому радіомовленні “Місто”  в  програмі  “Правова
абетка”.

Так, протягом квітня-червня ми обговорили такі теми:
“Порядок  здійснення  відповідності  набувача  або  власника  земельної  ділянки

сіськогосподарського призначення”
”Успішна судова практика працівника Білоцерківського МЦ з надання БВПД”
“Визначення заробітної плати для призначення пенсії у випадку втрати документи”

Окрім  теле-  та  радіомовлення
інформування  населення  про  роботу  Центру  та  Бюро  протягом  кварталу
здійснювалось шляхом висвітлення інформації на телеканалі «Дом».

Теми,  висвітлені  на  телеканалі  протягом
липня-вересня”:
Как снять арест на имущество и как установить границы земельного участка 



Зачем  нужны  COVID-сертификаты  и  как  жителю  Донецка  переоформить
украинский паспорт 
Как  оформить  алименты  на  содержание  родителей  и  как  несовершеннолетним
заключить брак 
Как получить наследство по завещанию и как ВПЛ стать на квартирный учет 

“Как переоформить завещание” 
“Как после увольнения со службы получить выплаты за неиспользованный отпуск”
“Що потрібно для вступу в спадщину” 
“Как взымать плату с недобросовестного арендатора земельного участка?”
“ Что нужно для законного вступления в наследство”.

[1.4.]  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорінтованою,  іноваційною,
ефективною.

В рамках роботи проекту «Міто — вільне від насильстава», Білоцерківський
місцевий центр взяв участь ряді навчальних заходів з розробки Плану спільний дій
з розбудови місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству та
гендерно зумовленому насильству в приміщенні "Молодіжного центру, що в Білій
Церкві.  Говорили  про  результати  проведеної  містом/громадою  оцінки  системи
запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  і  гендерно  зумовленому
насильству, про захист і підтримку постраждалих осіб та багато іншого. 



Білоцерківський  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги разом з  липня 2021 розпочали ряд навчань для старост Узинської ОТГ.
Від так,  перші  два  семінари відбулись на  теми «Правова  допомога у  майнових
питаннях  подружжя,  під  час  розлучення,  поділу  майна»  та  “Встановлення  меж
земельної ділянки”. Чому наші навчання направлені саме на старост? Староста - це
не лише посадова особа місцевого самоврядування чи інституція, яка створена для
того, щоб інтереси всіх жителів сіл і селищ в територіальних громадах були належ-
но представлені. В першу чергу це людина, яку поважають і з ким найперше та
найчастіше контактують мешканці, адресуючи свої повсякденні побутові, соціаль-
ні проблеми. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з  1  липня 2021 по 30 вересня 2021 року (звітний квартал)  місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними
підрозділами,  було  зареєстровано 4931 звернення клієнтів,  4626 особам було надано правову
консультацію, 305 з них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів

№ з/
п

Найменування відділу МЦ
Кількість

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих

правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про надання
БВПД

1 Відділ правової інформації та 
консультацій

899 767 132

2 Відділ «Богуславське бюро» 619 596 23

3 Відділ «Володарське бюро» 136 120 16

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 524 503 21

5 Відділ «Миронівське бюро» 697 691 6

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 508 469 39

7 Відділ «Сквирське бюро» 364 350 14

8 Відділ«Ставищенське бюро» 256 254 2

9 Відділ «Таращанське бюро» 495 469 26

10 Відділ «Тетіївське бюро» 433 407 26

Разом по МЦ 4931 4626 305

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  в  звітному  періоді  було
прийнято  292 рішення  про  надання  БВПД,  надано  127 доручень  адвокатам  та  169 наказів
штатним  працівникам  (представництво  клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів). 



В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 803
(16%),  з  питань  виконання  судових  рішень  430 (9%),  іншого  цивільного  права  858  (17%),
соціального забезпечення 385  (8%), спадкового права 374  (8%), адміністративного права  617
(13%),  житлового  права  485  (10%),  земельного  права  165  (3%),  трудового  219 (4%),
представництво  в  кримінальному  провадженні  134  (3%),  пенсійне  забезпечення  340  (7%),
податкове 55 (1 %), договірне 39 (1%) і т.д.

Діаграма  2.  Кругова  діаграма  щодо  розподілу  клієнтів  за  звітний  квартал  за
категорією питань 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за статтю
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за віком.

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень,
було  прийнято  по  малозабезпеченим  особам  (середньомісячний  дохід  не  перевищує  двох
розмірів прожиткового мінімуму) 137 (50%), ветеранам війни 83 (18%), інвалідам 39 (14%), ВПО
10 (4%).

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

· здійснено 48 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 137 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

· загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень
під час виїздів до мобільних (340) та діяльності дистанційних (484) 
консультаційних пунктів склала 824 осіб.

· надано методичну допомогу 12 органам місцевого самоврядування та установам
- провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги;

· проведено 161  правопросвітницьких заходи.

· розміщено 85 інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД та на 
веб-сайтах партнерів.

· прийнято 7 звернення з питань доступу до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця 2.  Інформація  щодо  окремих показників  діяльності  місцевого  центру  в
розрізі бюро

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційни
х

пунктів/осіб,
що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу 

Кількість
проведених

право-
просвітницьких

заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до

електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних

матеріалів
розміщених у

ЗМІ

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 48/340 137/484 12 161 7 85

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

4/21 14/62 1 15

1 10

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

4/17 12/21 1
11 0 1

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

4/45 17/41

1 14 2 4

5 Відділ 
«Миронівське

4/50 13/67 1
15

1
2



Бюро»

6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

3/26 12/57

1 21
0

2

7 Відділ 
«Сквирське
Бюро»

4/33 13/38

1 11
0

1

8 Відділ 
«Ставищенське
Бюро»

3/21 13/45

1 14 0 1

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

4/31 14/49

1 21 2 3

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

4/30 14/54

1 21 0 5


