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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо діяльності 

Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у ІІІ кварталі 2021 року 

 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

 

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

 

• Клієнти отримують якісні послуги БПД.  

 

•  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

 

• Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,  

ефективною. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами. 

 

 

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

 

 

З метою підвищення рівня правової свідомості та обізнаності населення, 

зокрема щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб, Вишневським 

МЦ з надання БВПД та його структурними підрозділами – відділами «Бюро 

правової допомоги» (далі – Бюро ), враховуючи карантинні обмеження, що 

склались внаслідок  поширення  корона  вірусної  інфекції COVID-19, 

організовано та проведено ряд правопросвітницьких та інформаційних заходів в 

он/офлайн-режимах, забезпечено роботу дистанційних та мобільних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги (далі - БПД), розміщено інформацію 

про діяльність Вишневського МЦ з надання БВПД у засобах масової інформації. 

 

Окрім безпосередньо живого спілкування ми застосовуємо й формат 

онлайн. Завдяки сучасним інформаційним технологіям для комунікації 

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

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

обмеження збагатили формати правопросвітницької діяльності. Це відеолекції, 

флешмоби, вебінари, відеолекторії, інтелектуальні розваги на правову тематику. 

Комунікація стала більш орієнтованою на різні цільові групи у мережі 

Інтернет, насамперед у соціальних мережах. Стали поширювати більше 

інфографіки та юридичних консультацій у відеоформаті. 
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В умовах пом’якшення протиепідемічних заходів право просвітницькі 

заходи здійснювалися у звичайному режимі для аудиторії від 5 до 10 осіб, 

масові заходи просто неба проводились без обмежень кількості учасників 

виключно за умов носінням масок та забезпечення засобами 

індивідуального захисту працівників.   

З метою забезпечення поінформованості населення про систему БПД та про 

їх право на БПД, Вишневським МЦ з надання БВПД/Бюро, з врахуванням 

карантинних обмежень, що склались внаслідок  поширення  корона вірусної  

інфекції COVID-19, проводиться робота щодо розміщення інформації із циклу 

загальнонаціональних право просвітницьких проектів про правову тематику  в 

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

дитячих будинках, в загальноосвітніх закладах, закладах культури, у 

військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, органах 

виконавчої влади та у громадському транспорті, на інформаційних дошках та 

сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій тощо. 

 

 

Як показує досвід роботи працівників Вишневського МЦ, найкращий спосіб 

адаптації юридичної інформації для громадян — наведення конкретних 

прикладів із життя щодо вирішення певного питання. Ми намагаємося 

мінімально використовувати юридичні терміни та канцеляризми, спрощувати 

інформацію, візуалізувати її, насамперед за допомогою інфографіки. Відтепер 

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

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

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

 

З метою розвитку компетенції, навиків та підвищення кваліфікації, 

протягом звітного періоду працівники Вишневського МЦ з надання БВПД 

прийняли участь у 15 

онлайн-

вебінарах/лекціях/круг

лих 

столах/інформаційних 

сесіях системи 

безоплатної правової 

допомоги,  а саме на  

теми:  

- «Е-лікарняний: 

як працюватиме в 

Україні?»,  

- «Звільнення: порядок 

та судова практика»,   

- «Я – концепція. PRO 

особистий бренд та репутацію юриста»,  

-  «Докази та доказування у справах про визнання права власності на 

спадкове майно»,  

-  «Реєстрація бізнесу онлайн»,  

- «Приватизація квартири та житлового приміщення в гуртожитку»,  

- «Порядок отримання житла учасниками АТО»,  

- «Перевірки Держпраці: поради практика»,  

- «Деякі питання визнання особою без громадянства»,  

- «Визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю», 

- «Електронні докази»,  

- «Особливості розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП України”, 
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- «Визнання доказів недопустимими під час судового розгляду”,  

- «Втрата права користування житловим приміщенням. Виселення з 

наданням та без надання іншого житлового приміщення»,  

- «Втрата права користування житловим приміщенням. Виселення з 

наданням та без надання іншого житлового приміщення». 

 

Завдяки організованих клубом «Правокатор» офлайн - тренінгів на теми:  

«Правова допомога представникам вразливих до ВІЛ груп населення» та 

«Безоплатна правова допомога заявникам про визнання особою без 

громадянства» фахівці центру змогли покращити та вдосконалити свої знання 

щодо особливостей порядку визнання особою без громадянства в Україні, 

обговорити порядок отримання такими заявниками БВПД та ознайомитися з 

новинами практики Благодійного фонду «Право на захист».  

 

З метою удосконалення знань та професійних навичок, подальшого 

розвитку працівників Вишневського МЦ з надання БВПД, у приміщенні центру 

проведено низку навчань/лекцій/вебінарів, де доповідачами були адвокаті, які 

співпрацюють з центром та надають суб’єктам права на БВПД таку допомогу за 

контрактами,  на теми:  

1. Процесуальні строки, пропущення, практика апеляційної та касаційної 

інстанції.  

2. Основні аспекти стягнення коштів, зокрема за кредитними договорами, 

пропуск МФО (мікро - фінансовими установами) строку позовної давності, 

наслідки, судова практика.  

3. Автоматичне накладення арешту на карткові рахунки, порядок зняття з 

арешту, судова практика. 
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      З метою розроблення методичних рекомендацій, інформаційних 

матеріалів, узагальнення успішних практик, обміну досвідом відділом організації 

надання БВПД та роботи з її надавачами організовано та проведено низку 

робочих зустрічей з адвокатами системи БВПД. 

 

Окрему увагу у ІІІ кварталі Вишневським МЦ приділено оприлюдненню 

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

соціальних мереж державних установ, партнерів та зацікавлених осіб. 

 

Переважна більшість успішної практики фахівців Вишневського МЦ з 

надання БВПД – у сфері сімейних та родинних відносин. Фахівці центру тісно 

взаємодіють з різними організаціями, які допомагають постраждалим від 

сімейного насильства. Це і пошук притулку, роботи, консультації психолога.  



7 
 

 

На 

сьогоднішній день  

досить актуальними 

та неоднозначними 

з огляду на усталену 

судову практику є 

проблемні аспекти 

вирішення питання 

щодо виселення, в 

тому числі і зняття з 

реєстрації місця 

проживання особи. 

Існує два шляхи 

вирішення питання 

щодо виселення 

особи із приміщення, на яке у неї немає права власності, – це: 

1) за допомогою досудового етапу вирішення спору (у такому разі, особа, яка не 

має права власності на житлове приміщення, звертається до відповідного Центру 

надання адміністративних послуг із заявою про зняття її з реєстрації місця 

проживання); 

2) за допомогою судового провадження (у такому разі, особа - власник 

житлового приміщення звертається до суду із відповідною позовною заявою, у 

якій просить зняти з реєстрації місця проживання та виселити особу). 

Найбільш поширеними випадками, коли громадяни звертаються 

до центру за допомогою, є ситуації, при яких чоловік та дружина фактично 

розлучилися, але один із них не «виписується» та не виселяється із житлового 

приміщення, що є у власності іншого екс-чоловіка чи екс-дружини. 

Також, все більше звернень надходить щодо випадків, коли особа придбала 

житлове приміщення на електронних торгах (наприклад, на ДП «Сетам» або ДП 
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«Прозорро.Продажі»), але у такому приміщенні зареєстровані колишні власники, 

які не хочуть звідти виселятися. 

Особливого загострення під час карантинних обмежень набула проблема 

щодо зняття арешту з коштів на «зарплатних» та «пенсійних» рахунках. Фахівці 

центру успішно допомагають заявникам вирішити такі питання у досудовому та 

судовому порядках.  

 

Одночасно юристи 

центру мають низку 

успішного досудового 

врегулювання та 

позитивної судової 

практики з захисту прав 

споживачів 

комунальних послуг, 

щодо оскарження 

незаконного 

відключення газу та 

електрики тощо.  

 

 

 

Як і раніше, значна частина претензійної роботи Вишневського МЦ з 

надання БВПД зосереджена на захисті прав учасників бойових дій та допомозі 

внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій, зокрема з 

питань прийняття спадщини на окупованій території, встановлення факту смерті 

та народження у ОРДЛО, неправомірного припинення виплати пенсії або 

відмови у призначенні пенсії за документами, виданими окупаційною владою 

тощо. 
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1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості реалізації 

своїх прав 

 

 

За ІІІ квартал 2021 року забезпечено роботу  дистанційних пунктів доступу 

до БПД відповідно до затверджених графіків, з яким громадяни ознайомлюються 

на Інформаційній сторінці про діяльність Вишневського МЦ з надання БВПД, на 

сторінках соціальних мереж, сайтів та інформаційних дошках партнерів, ОМС та 

держустанов Київської області, де заплановано прийоми. 

 

За липень - вересень 2021 року було проведено 69 виїздів до сільських, 

селищних, міських рад у 5 підвідомчих районах Київської області, де 235 осіб 

отримали консультації. 

Під час роботи мобільних груп надання безоплатної правової допомоги, 

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

земельною реформою та надавали письмові та усні консультації присутнім, як 

користуватися і розпоряджатися своєю землею, як можна захистити порушені 

права власників земель і землекористувачів.  

 

       24.06.2021 та 25.06.2021 начальником Фастівського Бюро Світланою 

Павленко 

проведено 

робочі зустрічі з 

представниками 

Кожанської ОТГ 

Фастівського 

району Київської 

області, а саме 

керівником 

ЦНАПу  Яною 

Загоруйко та 
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Державним реєстратором Світланою Хроленко щодо співраці з надання 

безоплатної правової допомоги мешканцям ОТГ, реалізації проєкту "Програма 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" з приводу 

реєстрації права власності на земельні ділянки, переєстрації договорів оренди на 

земельні ділянки мешкантів ОТГ та інших питань. 

 

               У рамках реалізації 

загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 30 червня 2021 року 

фахівцями Васильківського Бюро правової 

здійснено виїзний прийом громадян у 

приміщенні Мархалівського 

старостинського округу Глевахівської 

громади, під час якого надано безоплатну 

первинну правову допомогу громадянам, а 

також з метою посилення правової 

спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері 

земельних правовідносин проведено правопросвітницький захід на тему "Права 

та обов'язки 

землевласників та 

землекористувачів". 

 

    30 червня 2021 

начальником 

Фастівського Бюро 

Світланою Павленко 

проведено робочу 

зустріч з Державним 
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реєстратором Томашівської ОТГ Фастівського району - Світланою Шевчук, 

щодо співраці з надання безоплатної правової допомоги мешканцям ОТГ, 

реалізації проєкту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське  

господарство" з приводу реєстрації права власності на земельні ділянки, 

переєстрації договорів оренди на земельні ділянки 

мешканців ОТГ та інших питань. 

  

 

  14 липня 2021 року заступником начальника 

Обухівського Бюро було проведено виїзний прийом 

до Семенівського та Деремезнянського 

старостівських округів Обухівської ОТГ.  

Надано 20 правових консультацій з різних 

правових питань, в тому числі з житлового, 

сімейного та спадкового права. 

 

  

 

 

 

        08 липня 2021 року фахівцями 

Васильківського Бюро здійснено 

виїзний прийом громадян у 

приміщенні Митницького 

старостинського округу 

Васильківської територіальної 

громади, під час якого надано 

безоплатну первинну правову 

допомогу громадянам, а також, з 

метою посилення правової 
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спроможності громад та підвищення рівня правової обізнаності громадян у сфері 

земельних правовідносин, проведено правопросвітницький захід на тему 

"Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування за законом та за заповітом". 

 

    07 липня 2021 року заступником начальника Обухівського Бюро 

проведено виїзний прийом 

для жителів 

Дерев'янського 

старостівського округу 

Обухівської ОТГ. Було 

надано правові 

консультації з питань 

земельного, сімейного, 

житлового та спадкового права.   

 

 

      

 

 

          21 липня 2021 року заступником 

начальника Обухівського Бюро Чигирин 

Ольгою проведено виїзний прийом до 

Григорівського та Германівського 

старостівських округів Обухівської ОТГ. Надано 

12 правових консультацій з різних правових 

питань, в тому числі з податкового, 

адміністративного та спадкового права. 
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        19 липня 2021  

працівником 

Вишгородського Бюро 

Кучером Андрієм 

проведено виїзний 

прийом у с. Новосілки 

Вишгородського 

району.  

 

В приміщенні старостату розміщено актуальну інформацію стосовно роботи 

Вишгородського Бюро та порядку надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги в Україні. Обговорено та надано роз’яснення законодавства 

України щодо забезпечення правової допомоги, обговорено проблемні питання 

та роз’яснено законодавство щодо власників землі та власників інших майнових 

прав на землю, надано консультації з приводу виконання рішення суду про 

стягнення заробітної плати, та про стягнення аліментів. За консультацією 

звернулося шість осіб. Також в приміщенні розміщено інформаційні буклети та  

брошури  про БПД. 

 

 

     15 вересня 2021 року проведено 

прийом громадян у мобільній точці доступу до 

правової допомоги в приміщенні Гатненської 

сільської ради Фастівського району Київської 

області головним юристом відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Вишневського МЦ з  надання БВПД Марією 

Морєвою. 
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        29 липня 2021 року заступником 

начальника Вишгородського Бюро 

Кучером Андрієм проведено виїзний 

прийом в селищі Димер 

Вишгородського району. В приміщенні 

Димерської селищної ради розміщено 

інформацію стосовно доступу та 

порядку надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги в 

Україні, проінформовано про роботу 

бюро. Обговорено та надано 

роз’яснення законодавства з приводу 

порядку надання БВПД, обговорено 

проблемні питання та роз’яснено законодавство щодо власників землі та 

власники інших майнових прав, та були надані консультації з приводу 

виконання рішення суду про стягнення заборгованості із виплати заробітної 

плати. За консультацією звернулося шість осіб. Також в приміщенні розміщено 

інформаційні буклети та  брошури  

про БПД. 

 

 

   З метою виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» з 

28.07.2021 по 30.07.2021 головним 

спеціалістом Бородянське Бюро 

Гребенюком Олексієм проведено 

низку виїзних прийомів громадян у 

Немішаївській, Микулицькій, 

Пилиповицькій, Клавдієво-
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Тарасівській, Дружнянській та Новогребельській сільських радах. 

Під час даного заходу було надано більш 30 консультацій. 

 

Начальником Ірпінського Бюро Гараніною Людмилою 

29.07.2021  проведено правопросвітницький  захід у приміщенні ЦНАП 

Гостомельської 

селищної  ради 

на тему " 

Укладання та 

розірвання 

договору 

оренди землі. 

порядок 

укладання 

договору 

купівлі-

продажу 

земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення"  Під час проведення 

правопросвітницького заходу було проведено анкетування учасників, щоб 

визначити рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного законодавства та 

типові проблеми у сфері земельного права. Було надано косультації з правових 

питань 4 особам. Окрім цього, забезпечено присутніх тематичними буклетами 

системи безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

 

 



16 
 

З метою виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 

06.08.2021.головним спеціалістом 

Бородянського Бюро Гребенюком 

Олексієм було проведено виїзний прийом 

громадян у Бабинецькій селищній раді і 

Здвижівській сільській раді Бучанського 

району Київської області. 

Під час даного заходу було надано 

правові  консультації та розповсюджені 

інформаційні буклети із земельних 

питань. 

 

 

       Начальником Ірпінського Бюро правової 

допомоги Гараніною Людмилою 12 серпня 

2021 року було проведено 

правопросвітницький  захід у приміщенні ЦНАП 

Гостомельської селищної  на тему: "Порядок 

укладання договорів купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення". Під час 

проведення правопросвітницького заходу було 

проведено анкетування учасників, щоб визначити 

рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного 

законодавства та типові проблеми у сфері 

земельного права. Окрім цього, забезпечено присутніх тематичними буклетами 

системи безоплатної правової допомоги. 
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19 серпня 2021 року заступником начальника Вишгородського Бюро 

правової допомоги Кучером 

Андрієм проведено виїзний 

прийом в с. Новосілки 

Вишгородського району. В 

приміщенні старостату було 

розміщено інформацію 

стосовно доступу 

Вишгородського Бюро та 

порядку надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги в Україні, проінформовано про 

роботу Бюро. Обговорено та надано роз’яснення законодавства з приводу 

порядку надання БВПД, обговорено проблемні питання, роз’яснено 

законодавство щодо власників землі та власників інших майнових прав на 

землю, надано консультації з приводу виконання рішення суду про стягнення 

заробітної плати, про стягнення аліментів. За консультацією звернулося шість 

осіб. Також в приміщенні розміщено інформаційні буклети та  брошури  про 

БПД. 

     

        

 

         08 вересня 2021 року заступником начальника 

Обухівського Бюро бюро було проведено виїзний 

прийом до Краснослобідського та Красненького 

старостівських округів Обухівської ОТГ. Надано 16 

правових консультацій з різних правових питань, в 

тому числі з земельного, житлового, сімейного та 

спадкового права. 
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        08 вересня  2021 року 

начальник Ірпінського Бюро 

правової допомоги" Гараніна 

Людмила провела право 

просвітницький захід у 

приміщенні Бучанської 

міської ради на теми 

"Порядок укладання, 

розірвання договорів купівлі-

продажу земель 

сільськогосподарського призначення" та "Порядок спадкування та приватизація 

нерухомого майна" та виїзний прийом громадян. Під час проведення право 

просвітницького заходу було надано консультації з правових питань жителям м. 

Ірпеня. Окрім цього, забезпечено присутніх тематичними буклетами системи 

безоплатної правової допомоги. Було надано консультації чотирьом особам. 

 

      09 вересня 2021 року в рамках реалізації загальнодержавного проекту 

«Програма 

«Прискорення 

приватних 

інвестицій у 

сільське 

господарство», 

фахівцями 

Васильківського 

Бюро проведено 

виїзний прийом 

громадян у 

приміщенні 
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Луб’янського старостинського округу Васильківської територіальної громади, 

під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу 4 громадянам. 

       З метою посилення правової спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, порядку укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок 

тощо; розповсюджено правопросвітницькі брошури з питань земельного 

законодавства. 

 

           09 вересня 2021 року заступником 

начальника Вишгородського Бюро правової 

допомоги Кучером Андрієм було проведено 

виїзний прийом в с. Нові Петрівці 

Вишгородського району в Новопетрівську 

сільську  раду. В приміщенні Новопетрівської 

сільської ради було розміщено інформацію 

стосовно доступу та порядку надання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги в Україні, проінформовано про 

роботу бюро. Обговорено та надано 

роз’яснення законодавства з приводу порядку 

надання клієнта БВПД, обговорено проблемні 

питання та роз’яснено законодавство щодо 

власників землі та власники інших майнових прав, та були надані консультації з 

приводу виконання рішення суду про стягнення аліментів на дітей. За 

консультацією звернулося ТРИ особи. Також в приміщенні розміщено 

інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 
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14 вересня 2021 року 

проведено прийом громадян у 

мобільній точці доступу до 

правової допомоги в приміщенні 

Білогородської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області головним юристом відділу 

правопросвітництва та надання 

БПД Вишневського МЦ з надання БВПД Марією Морєвою. 

Під час зазначеного заходу були надані консультації з різних правових 

питань П'ЯТИ особам. 

    

  15 вересня 2021 року Марією Морєвою 

проведено прийом громадян у мобільній точці 

доступу до правової допомоги в приміщенні 

Святопетрівській сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

Під час зазначеного заходу були надані 

консультації з різних правових питань 

ЧОТИРЬОМ особам. 

 

 

 

 

16 вересня 2021 року заступником 

начальника Вишгородського Бюро Кучером 

Андрієм проведено виїзний прийом в с. 

Старі Петрівці Вишгородського. В 

приміщенні старостату Старих Петрівцев 

розміщено інформацію стосовно порядку 
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надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні, 

проінформовано про роботу Бюро. Обговорено та надано роз’яснення 

законодавства з приводу порядку надання БВПД, обговорено проблемні питання, 

роз’яснено законодавство щодо власників землі та власників інших майнових 

прав на землю, та були надані консультації з приводу пільг учасників АТО. За 

консультацією звернулося чотири особи. Також в приміщенні розміщено 

інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

   

21 вересня  2021 року фахівцями 

Макарівського Бюро правової допомоги та 

Макарівського відділу обслуговування громадян 

(сервісний центр) ГУ Пенсійного фонду України 

у Київській області проведено прийом громадян в 

с. Юрів,  вул. Вишнева, 71, та с. Ситняки, вул. 

Миру, 12,5 в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство», проведено виїзний прийом 

громадян у приміщеннях Юрівської та 

Ситняківської сільських рад, під час яких надано безоплатну первинну правову 

допомогу 6 громадянам щодо порядку реєстрації права власності на земельну 

ділянку, зняття арешту з коштів на рахунку боржника, накладення заборони 

відчуження нерухомого майна тощо.  

З метою посилення правової спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди земельних ділянок с/г призначення, порядку 

укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок; розповсюджено право 

просвітницькі брошури з питань земельного законодавства.  
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З керівництвом вище зазначених державних установ погоджено графіки 

подальших прийомів та право просвітницьких заходів на 2021 рік.  

 

        22 вересня 2021 

року в рамках реалізації 

загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у 

сільське господарство» 

фахівцями Васильківського 

Бюро правової допомоги 

проведено виїзний прийом 

громадян у приміщенні 

Лосятинського старостинського округу Гребінківської територіальної громади, 

під час якого надано безоплатну первинну правову допомогу 4 громадянам. 

    З метою посилення правової спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, порядку укладення договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок тощо; 

розповсюджено правопросвітницькі брошури 

з питань земельного законодавства. 

 

30 вересня 2021 року фахівцями 

Макарівського Бюро правової допомоги та 

Макарівського відділу обслуговування 

громадян (сервісний центр) ГУ Пенсійного 

фонду України у Київській області проведено 
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прийом громадян в с. Комарівка,  вул. Миру, 27,  с. Борівка, вул. Центральна, 32, 

та с. Небелиця, вул. Миру, 11, в рамках реалізації загальнодержавного проекту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», 

проведено виїзний прийом громадян у приміщеннях Комарівської, Борівської, 

Небелицької сільських рад, під час яких надано безоплатну первинну правову 

допомогу 9 громадянам щодо договору оренди земельної ділянки, щодо порядку 

оформлення спадщини, призначення та перерахунку пенсій тощо.  

З метою посилення правової спроможності громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин присутніх було 

ознайомлено з порядком набуття права на землю, відповідальності за порушення 

земельного законодавства, порядку оформлення права власності на земельні паї, 

укладення договорів оренди земельних ділянок с/г призначення, порядку 

укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок; розповсюджено право 

просвітницькі брошури з питань земельного законодавства.  

З керівництвом вище зазначених державних установ погоджено графіки 

подальших прийомів та право просвітницьких заходів на 2021 рік.  

 

На виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2021 року Вишневським 

МЦ з надання БВПД організовано та проведено правопросвітницькі лекції 

та забезпечено роботу мобільних пунктів доступу до правової допомоги у 

відділах з питань пробації: 

 

5 липня 2021 року фахівець відділу 

правлпросвітництва та надання БПД 

Вишневського МЦ з надання БВПД Марія 

Морєва  провела прийом громадян особам, які 

перебувають на обліку в Києво-

Святошинському РВ філії ДУ «Центр пробації» 

у м. Київ та Київської області.  
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За правовою допомогою звернулося дві особи, яким надано консультації та 

роз’яснення з питань цивільного та адміністративного права. 

У ході прийому, громадян було проінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні, категорії осіб, які за законом мають право на 

безоплатну правову допомогу, порядок отримання БВПД. 

 

07 липня 2021 року начальник   Ірпінського Бюро правової допомоги 

Гараніна Людмила   у відповідності до 

графіку виїзних прийомів і проведення 

право просвітницьких заходів в 

приміщенні  Ірпінського міськрайонного 

відділу Філії Державної установи "Центр 

пробації" у м. Києві та Київській області 

провела право просвітницький захід на 

тему: "Права та обов'язки ув'язнених та 

засуджених 

осіб"  Роздала  брошури.  Було надано консультації ДВОМ особам. 

  

        02 серпня 2021 року заступником начальника Вишгородського Бюро 

правової допомоги Кучером Андрієм проведено виїзний прийом в м. Вишгород  

у приміщенні Вишгородського районного відділу з питань пробації. В 

приміщенні Вишгородського районного відділу з питань пробації. За 

консультацією звернулося шість осіб. Також в приміщенні розміщено 

інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

         16 серпня 2021 року, відповідно до графіку роботи консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги у ІІІ кварталі 2021 року, 

начальником Фастівського Бюро правової допомоги Світланою Павленко 

забезпечено роботу зазначеного консультаційного пункту у приміщенні 

Фастівського районного відділу № 2 філії Державної установи «Центр пробації» 
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у м. Києві та Київській області, в ході роботи якого надано правові консультації 

громадянам.  

 

3 вересня 2021 року фахівець 

Вишневського місцевого центру з надання 

БВПД Марія Морєва  провела прийом 

громадян особам, які перебувають на обліку в 

Києво-Святошинському РВ філії ДУ «Центр 

пробації» у м. Київ та Київської області.  

За правовою допомогою звернулося три 

особи, яким надано консультації та 

роз’яснення з питань цивільного та 

адміністративного права. 

У ході прийому, громадян було 

проінформовано про систему безоплатної правової допомоги в Україні, категорії 

осіб, які за законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок 

отримання БВПД. 

 

 

  

19 вересня 2021року начальником Фастівського Бюро правової допомоги 

Світланою Павленко для співробітників Фастівського районного відділу № 2 
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філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області 

проведено право просвітницьку лекцію щодо змін у чинному законодавстві на 

наступні теми: «Електронні трудові книжки: порядок ведення та інформація для 

співробітників» та «Електронні лікарняні: інформація для співробітників». 

 

     06 вересня  2021 року 

начальник Ірпінського 

Бюро правової допомоги 

Гараніна Людмила,   у 

відповідності до графіку 

виїзних прийомів на 

вересень 2021 року  у 

приміщенні  Бучанського 

районного відділу № 1 Філії 

Державної установи "Центр 

пробації" у м. Києві та 

Київській області, провела прийом осіб, які перебувають на обліку в відділі 

пробації. Роздала тематичні брошури з різних юридичних питань. Було надано 

консультації ДВОМ особам. 

 

06 вересня 2021 

року працівниками 

Макарівського Бюро 

правової допомоги було 

проведено правовий 

захід на тему: «Права та 

обов’язки при 

проведенні 

профілактичних 

щеплень» та здійснено 
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прийом громадян у Макарівському районному відділі з питань пробації 

Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації.  

У ході зустрічі громадян було проінформовано про систему безоплатної 

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

законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 

БВПД. 

За правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким надано консультації та 

роз’яснення з питань цивільного та адміністративного права. 

 

На виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2021 року Вишневським 

МЦ з надання БВПД організовано та проведено правопросвітницькі лекції 

та забезпечено роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги у Центрах зайнятості: 

      

           06 липня 2021 року головний спеціаліст Вишгородського Бюро правової 

допомоги Усманова Євгенія  взяла участь у спільному семінарі зі спеціалістами 

Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості. 

Семінар проводився для осіб, що перебувають на обліку Центру 

зайнятості. 

Темами семінару були питання легальної зайнятості, надання безоплатної 

правової допомоги, питання реалізації права на доступ до публічної інформації, 

реалізації права на землю, тощо. 

На семінарі були присутніми 12 осіб з числа тих, що перебувають на 

обліку ЦЗ. Обговорено та надано роз’яснення законодавства щодо права на 

отримання БППД т БВПД, обговорено проблеми, що виникають при 

працевлаштуванні без оформлення трудових відносин (неофіційно), роз’яснено 

норми закону, що регулюють право на отримання земельних ділянок у власність,  
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Після семінару в холі приміщення ЦЗ розміщено інформацію стосовно 

доступу та порядку надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги в Україні, проінформовано про роботу Бюро. 

Після семінару двом з присутніх надано три консультації з питань 

виконання судових рішень та оскарження виконавчих написів. 

Від присутніх поступила пропозиція вдосконалення інформування про 

роботу Бюро шляхом розміщення відповідної інформації в соціальних мережах. 

 

           06 липня 2021 у приміщенні Києво-Святошинського районнийого центру 

зайнятості проведено інформаційний семінар для безробітного населення на 

тему: «Новий Закон по землі».  

      Ментором заходу виступив Савчук Тарас – головний юрист відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, який акцентував 

свою увагу на тому що кожен громадян України має право на безоплатне 

отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.  

           Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива 

лише один раз по кожному виду використання. Це означає, що ви маєте право 

отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового 

призначення. 

       В ході заходу Тарас Савчук надав покроковий алгоритм дій для отримання 

земельної ділянки, відповідав на питання учасників заходу та надав 

індивідуальні консультації всім охочим. 

        Києво-Святошинський районний центр зайнятості і надалі буде проводити 

інформаційні семінари та 

запрошує всіх охочих до участі. 

Долучайтесь! Слідкуйте за 

нашою сторінкою у Facebook, де 

ви знайдете актуальну 

інформацію про подальші 

заходи. 
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          Головним спеціалістом Ірпінського Бюро правової допомоги - Воробей 

Оксаною - 08.07.2021 проведено правопросвітницький захід у 

приміщенні Ірпінського міського центру зайнятості  на тему "Протидія та 

запобігання домашньому насильству» та виїзний прийом громадян. Під час 

проведення правопросвітницького заходу було надано консультації з правих 

питань жителям м. Ірпеня. Окрім цього, забезпечено присутніх тематичними 

буклетами системи безоплатної правової допомоги. Було надано консультації 

ДВОМ особам. 

       

       15 липня 2021 року, 

начальником Фастівського 

Бюро правової допомоги 

Павленко Світланою, у 

приміщені Фастівської 

міськрайонної філії 

Київського обласного центру 

зайнятості, проведено 

робочу зустріч з директором 

філії Барабаш Вікторією, 

щодо організації роботи у 

приміщенні філії консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги. 

       Цього ж дня Світланою Павленко прийнято участь у семінарі, 

організованому завідувачем сектору активної підтримки безробітних  Михайлюк 

Світланою, для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та в ході 

якого проведено правоппросвітницький захід. 
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      11 серпня 2021 року у приміщенні 

Києво-Святошинського районного 

центру зайнятості проведено 

інформаційний семінар для 

безробітного населення на тему: 

«Легальне працевлаштування молоді 

в Україні».  

      Ментором заходу виступив 

Савчук Тарас – головний юрист 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

       Києво-Святошинський районний центр зайнятості і надалі буде проводити 

інформаційні семінари та запрошує всіх охочих до участі. Долучайтесь! 

Слідкуйте за нашою сторінкою у Facebook, де ви знайдете актуальну інформацію 

про подальші заходи. 

 

 

   Заступником 

начальника Ірпінського 

Бюро бюро правової 

допомоги - Воробей 

Оксаною - 

13.08.2021  було 

проведено право 

просвітницький захід у 

приміщенні Ірпінського 

міського центру 

зайнятості  на 

тему  "Легальне працевлаштування молоді в Україні" та виїзний прийом 
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громадян. Під час проведення право просвітницького заходу було надано 

консультації з правових питань жителям м. Ірпеня. Окрім цього, забезпечено 

присутніх тематичними буклетами системи безоплатної правової допомоги. Було 

надано консультації ТРЬОМ особам. 

       

         Заступником 

начальника Ірпінського 

Бюро бюро правової 

допомоги Воробей 

Оксаною 

19.08.2021 було 

проведено право 

просвітницький захід у 

приміщенні Ірпінського 

міського центру 

зайнятості  на 

тему  "Захист свобод людини і громадянина" та виїзний прийом громадян. Під 

час проведення право просвітницького заходу було надано консультації з 

правових питань жителям м. Ірпеня. Окрім цього, забезпечено присутніх 

тематичними буклетами системи безоплатної 

правової допомоги. Було надано консультації 

ДВОМ особам. 

 

 

        03 вересня 2021 року, відповідно до 

запланованого графіку, фахівцями Іванківського 

Бюро правової допомоги  взято участь в семінарі 

для безробітних жителів Іванківського району, 

який проводився в приміщенні Іванківського 

центру зайнятості.  До учасників семінару було 
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доведено про безоплатну правову допомогу в Україні,  також в рамках 

інформаційної кампанії було  проведено право просвітницький захід на тему: 

«Власники землі та власники інших майнових прав » та « Запобігання та 

протидія булінгу в навчальних закладах». Було надано чотири правових 

консультацій учасникам семінару . 

 

      07 вересня 2021 у 

приміщенні Києво-

Святошинського районого 

центру зайнятості 

проведено інформаційний 

семінар для безробітного 

населення на тему: 

«Порядок спадкування та 

приватизація нерухомого 

майна».  

      Ментором заходу виступив Савчук Тарас – головний юрист відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

       Києво-Святошинський районний центр зайнятості і надалі буде 

проводити інформаційні семінари та 

запрошує всіх охочих до участі. Долучайтесь! 

Слідкуйте за нашою сторінкою у Facebook, де 

ви знайдете актуальну інформацію про 

подальші заходи. 

 

 

     29.09.202, відповідно до 

запланованого графіку, заступником 

начальника Іванківського Бюро Олегом 

Борсуком було взято участь в семінарі для 
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безробітних жителів Іванківського району, який проводився в приміщенні 

Іванківського центру зайнятості.  До учасників семінару було доведено про 

безоплатну правову допомогу в Україні,  також в рамках інформаційної кампанії 

було  проведено право просвітницький захід на тему: «Припинення та 

поновлення договору оренди землі». Було надано шістнадцять правових 

консультацій учасникам семінару . 

 

За звітний період Центром та Бюро правової допомоги проведено низку  

робочих зустрічей для налагодження та обговорення подальшої співпраці в 

наданні безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги 

та проведення спільних заходів щодо правопросвітництва населення, а також 

інформування про діяльність Центру та Бюро правової допомоги. 

 

З метою виконання Графіку роботи 

консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги Бородянського 

Бюро правової допомоги 13 липня 2021 року 

головним спеціалістом Бюро Гребенюком 

Олексієм було проведено виїзний прийом 

громадян у Бородянському 

психоневрологічному інтернаті з геріатричним 

відділенням. 

Під час даного заходу були надані 

консультації 7 громадянам та 

розповсюджені інформаційні 

буклети. 

 

  19 липня 2021 року 

начальник відділу обслуговування 

громадян № 16 Ірина Ларіна та 
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заступник начальника Інна Халабурда провели зустріч з начальником 

Фастівського Бюро правової допомоги Світланою Павленко. Під час зустрічі 

були обговорені питання щодо внесення змін до ЗУ "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", права 

та гарантії прав захисту викривачів корупції, перехід на електронні трудові 

книжки. 

 

З метою виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 27.07.2021 

начальником Бородянського Бюро 

правової допомоги Соловйовою 

Євгенією було проведено виїзний 

прийом громадян у Бородянському 

психоневрологічному інтернаті з 

геріатричним відділенням. 

Під час даного заходу були надані 

консультації 2 особам. 

 

     

   19 серпня 2021 

року фахівцями відділу 

право просвітництва та 

надання БПД Тарасом 

Савчуком та Чурсіною 

Інгою, в рамках 

реалізації 

загальнодержавного 

проекту «Програма 

«Прискорення 
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приватних інвестицій у сільське господарство», проведено виїзний прийом 

громадян у приміщенні ЦНАПу Вишневої міської ради, під час  якого надано 

безоплатну первинну правову допомогу  громадянам щодо порядку правового 

регулювання реалізації права на землю, порядку укладання договору купівлі-

продажу частини житлового будинку,  порядку власності на земельну частку 

(пай) у порядку спадкування, якщо спадкодавець за життя не одержав 

відповідного сертифіката або помилково не був включений до списку власників, 

тощо. 

 

        20 серпня 

2021року головним 

спеціалістом 

Фастівського Бюро 

правової допомоги 

Максимом 

Конончуком, на 

передодні початку 

навчального року 

2021-2022, проведено круглий стіл з начальником відділу освіти, культури, 

молоді і спорту Кожанської селищної ради Світланою Лавровською та головним 

спеціалістом Ольгою Рак щодо спільної подальшої співпраці з реалізації програм 

попередження та протидії булінгу в навчальних закладах та виявленню, 

попередженню проявів домашнього насильства. 

Також було реалізовано для представників освіти методичні посібники: 

- «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»/ 

Методичний посібники для вчителів. 

- «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід» Методичний 

посібник для вчителів. 
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25 серпня 2021 

року головним 

спеціалістом 

Фастівського Бюро 

правової допомоги 

Максимом 

Конончуком, на 

передодні початку 

навчального року 

2021-2022 проведено 

круглий стіл з 

представниками відділу усиновлення та сімейних форм виховання - начальником 

служби у справах дітей та сімей Фастівської районної державної 

адміністраціїІриною Мазур та головним спеціалістом  Інною Солонцовою щодо 

спільної подальшої співпраці з реалізації програм виявлення, попередження та 

протидії проявам домашнього насильства у тому числі у прийомних сім’ях та 

попередженню булінгу в навчальних закладах. 

Крім цього, було реалізовано для представників служби методичний 

посібник: «Стандартні операційні процедури взаємодії суб’єктів надання 

соціальної допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і 

Національної дитячої «гарячої» лінії». 

 

     02 вересня 2021 

року працівниками 

Іванківським Бюро 

правової допомоги  

було проведено право 

просвітницький захід 

для працівників 

Іванківського 
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міжрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрайонного 

управління міністерства юстиції на теми «Власники землі та власники інших 

майнових прав» та «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

    

       07 вересня 

2021 року 

заступником 

начальника 

Вишгородсько

го Бюро 

правової 

допомоги 

Кучер Андрієм 

проведено 

виїзний прийом в м. Вишгород у Вишгородському відділу Державної виконавчої 

служби, де було розміщено інформацію стосовно порядку надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги в Україні, проінформовано про 

роботу бюро. Обговорено та надано роз’яснення законодавства з приводу 

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

законодавство щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та житлові 

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

стягнення заробітної плати боргу з підприємств.  За консультацією звернулося 

ДВІ особи. Також в приміщенні розміщено 

інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

14 вересня 2021 року заступник начальника 

Макарівського Бюро правової допомоги Тарас 

Бенедіктов провів правовий захід на тему: «Право 

на безоплатне отримання земельної ділянки» у 

приміщенні ЦНАП Макарівської селищної ради.  
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У ході зустрічі, громадян було проінформовано про систему безоплатної 

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

законом мають право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 

БВПД. 

 

       15 вересня 2021 року 

фахівцями відділу Васильківське 

Бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницький 

захід для осіб, які зазнали 

домашнього насильства та 

перебувають в КУ ВМР 

«Притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства та насильства за 

ознакою статі» на теми "Система 

безоплатної правової допомоги в 

Україні. Порядок надання 

правової допомоги населенню", 

"Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна". З керівництвом 

закладу погоджено графіки подальших виїзних прийомів та 

правопросвітницьких заходів на 2021-2022 роки. 

Домашнє насильство – це негативне явище, яке зачіпає й чоловіків, і дітей, і 

літніх людей. Водночас, згідно зі статистикою, у 90% випадків постраждалими 

від нього є саме жінки. 

     У притулку відкрито "гарячу лінію" +38 (067) 341 48 95, яка працює 

цілодобово. За цим номером можуть звертатися як жертви насильства, так і їхні 

родичі, друзі, знайомі, які прагнуть допомогти. 
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        15 вересня  2021 року  працівники Ірпінського Бюро правової 

допомоги  провели виїзний прийом та правопросвітницький захід у 

приміщенні Ірпі

нського відділу 

обслуговування 

громадян 

(сервісний 

центр) 

управління 

обслуговування 

громадян 

головного 

управління 

Пенсійного фонду України у Київській області на тему "Права та обов'язки осіб 

при проведенні профілактичних щеплень".  Працівники забезпечили присутніх 

тематичними буклетами системи безоплатної правової допомоги з різних 

правових питань. Було надано консультації ДВОМ особам. 

         

        16 вересня 2021 року заступником 

начальника Вишгородського Бюро правової 

допомоги Кучером Андрієм проведено виїзний 

прийом в с. Нові Петрівці Вишгородського 

району у приміщенні Комунальної установи 

Петрівської сільської ради «Центр надання 

соціальних послуг стаціонарно-денного 

відділення соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді». В приміщенні було розміщено інформацію стосовно доступу 

Вишгородського бюро та порядку надання безоплатної первинної та вторинної 

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

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



40 
 

обговорено проблемні питання та роз’яснено законодавство щодо власників 

землі та власників інших майнових прав на землю, та були надані консультації з 

насильства в сім’ї. За консультацією звернулося дві особи. Також в приміщенні 

розміщено інформаційні буклети та  брошури  про БПД. 

 

    До Обухівського Бюро правової допомоги 

звернувся учасник бойових дій пан А. для 

надання правової допомоги у вирішенні питання, 

щодо неправомірних дій поліції та виконавчої 

служби. У зв'язку з тим, що пан А.  є особою з 

інвалідністю та самостійно не може звернутися 

до бюро, було прийнято рішення про надання 

йому адресної правової допомогу. Заступник 

начальника Обухівського бюро Чигирин Ольга 

здійснила виїзд до пана А., провела консультацію 

та прийняла звернення на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

Всього за звітній період фахівцями центру 

було надано адресної правової допомоги 7 особам, зокрема мешканцям 

приватного пансіонату людей похилого віку «Вілла добра», Бучанський район,  

с. Крюківщина; медичного закладу Київської міської психоневрологічної лікарні 

№ 3, Фастівський район, смт Глеваха; комунального закладу КОР «Київський 

обласний соціальний центр «Мати і дитина разом», м. Фастів; шелтеру на ім’я 

святої княгині Ольги платформи «Елеос-Україна» під егідою Православної 

церкви України, Бучанський район Київської області.  

 

За звітний період фахівцями Вишневського МЦ розроблено методичні 

рекомендації для ОМС, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ  
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(змін у законодавстві) відповідно до потреб громад на тему «Порядок отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

 

Як показує досвід роботи працівників центрів, найкращий спосіб адаптації 

юридичної інформації для громадян — наведення конкретних прикладів з життя 

щодо вирішення певного питання. Ми намагаємося мінімально використовувати 

юридичні терміни та канцеляризми, спрощувати інформацію, візуалізувати її, 

насамперед за допомогою інфографік. Відтепер правова допомога стала ще 

ближчоюдо людей – у Facebook, Youtube, радіо, ТБ та відео. В інфографіках та 

презентаціях, письмових відповідях та консультаціях, у Viber та Tелеграм. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що кожен десятий клієнт системи БПД дізнався 

про таку можливість із медіа. 

 

          

       У липні – вересні 2021 року у 

найбільш публічних місцях та при 

в’їзді до населених пунктів, де 

розташовані точки доступу до 

БПД, на головних автошляхах 

Київської області розміщення 

інформаційні біл-борди, а саме:  

у смт Святопетрівске Бучанського 

району та м. Боярка Фастівського 

району.  

 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,  

ефективною. 

Забезпеченню розвитку у даному напрямі сприяє проведення системного 

аналізу звернення громадян, підготовка та систематична актуалізація юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань працівниками центру, а 
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саме аналізування звернень громадян, наданих центром консультацій, 

результатів роботи адвокатів, розробка працівниками Вишневського МЦ з 

надання БВПД пропозицій щодо вдосконалення задіяної системи безоплатної 

правової допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої бази, 

методичних рекомендацій для ОМС тощо. 

За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та 

підтримку в актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш 

розміщених, не менш ніж два рази на місяць. 

Протягом ІІІ кварталу поточного року керівництвом Вишневського МЦ з 

надання БВПД проведено аналіз та узагальнення робочих практик. В результаті 

даного моніторингу Бюро отримали методичну допомогу. Окрему увагу 

приділено технічному стану приміщень та матеріальному забезпеченню Бюро 

для подальшого ефективного планування матеріально-технічного забезпечення 

Бюро та закупки матеріалів. 

 

З метою управлінського контролю Вишневським МЦ з надання БВПД 

проведено ряд заходів відповідно до Плану роботи, за для забезпечення 

уніфікації нормативно-правових документів, за якими працюють центри. 

Вишневським МЦ з надання БВПД здійснено необхідні заходи відповідно до 

порядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу та Порядку 

оперативного планування; взято участь у засіданнях Керівної ради; проведено 

необхідні заходи відповідно до Порядку оперативного планування та 

моніторингу діяльності з врахуванням додержання проти епідеміологічних 

вимог. 

 

За звітний період проведено низку оперативних нарад в он/оф-лайн 

режимах за участю працівників Вишневського МЦ з надання БВПД із метою 

моніторингу, аналізу  та  планування діяльності, покращення роботи та усунення 

недоліків щодо організації надання безоплатної первинної, вторинної правової 
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допомоги, медіації, повноти, якості надання послуг клієнтам, взаємодії 

працівників із волонтерами, ОТГ, засобами масової інформації тощо. 

Фахівці центру мали змогу отримати методичні роз’яснення щодо ведення 

документації, проведення правопросвітницьких заходів та впорядкування 

інформаційних стендів. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За ІІІ квартал 2021 року Вишневським МЦ зареєстровано 4 342 звернення 

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

консультації, 289 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

 

№

 

з/п 

Найменування  

відділу МЦ 

Кількість  

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

інформацій 

Кількість  

отриманих 

письмових 

звернень  

про надання 

БВПД 

1

1 

Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги  
680 558 52 

2

2 
Відділ «Бородянське Бюро» 

385 

 
344 15 

3

3 

Відділ «Васильківське 

Бюро» 
521 471 17 

4

4 

Відділ «Вишгородське 

Бюро» 
386 338 14 

5

5 
Відділ «Іванківське Бюро» 400 324 41 

6

6 
Відділ «Ірпінське Бюро» 826 716 68 

7

7 
Відділ «Макарівське Бюро» 409 369 18 

8

8 
Відділ «Обухівське Бюро» 275 223 47 

9

9 
Відділ «Фастівське Бюро» 460 396 17 

Разом 4342 3739 289 
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За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД Вишневським 

МЦ було прийнято 286 рішень про надання БВПД та надано 116 доручень 

адвокатам, 144 наказів штатним працівникам Вишневського МЦ з надання 

БВПД, по жодному зверненню не прийнято рішення про відмову у наданні 

БВПД. 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інші 

питання – 21 (0,6 %); цивільне право – 312 (9 %);  сімейне право – 549 (16 %);  

виконання судових рішень – 213 (6,2 %);  цивільний процес – 356 (10,3 %);  

адміністративне право – 326 (9,45 %);  житлове право –417 (12,1 %);  соціальне 

забезпечення – 194 (5,65 %);  спадкове право – 323 (9,4 %);  трудове право – 177 

(5,15 %);  пенсійного права – 172 (5 %);  земельне право – 170 (4,9 %);  

кримінальний процес – 85 (2,45 %);  податкове право – 58 (1,7 %);  

адміністративне правопорушення – 52 (1,6 %);  кримінальне право – 17 (0,5 %). 
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Розподіл клієнтів Вишневського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю: 

 

 
 

 

 

Розподіл клієнтів Вишневського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком:

 

 

За звітній період найбільше рішень було прийнято по малозабезпеченим 

особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 103 (39,3%), ветеранам війни 65 (24,8%), інвалідам 25 (9,5%),  

ВПО 69 (26,4%). 

 

 

 

- чоловіки;
39 %

- жінки
61 %

До 18 років включно
від 19-35 років включно

від 36-60 років включно
понад 61 років

0,6%
20,0%

48,2%

31,2%
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Крім цього, фахівцями Вишневського МЦ з надання БВПД 

за ІІІ квартал 2021 року: 

 

• здійснено 57 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність  

66 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час виїздів до мобільних (194) та діяльності дистанційних (187) 

консультаційних пунктів склала 381осіб. 

• Надано методичну допомогу 9 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 71 правопросвітницьких заходи.  

• розміщено 106 інформаційних матеріалів у ЗМІ з питань надання БВПД та 

на веб-сайтах партнерів.  
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 

 в розрізі бюро: 

 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

Разом по МЦ, в 

тому числі: 
57/194 49/187 1 6 

100 % 

клієнтів, 

які 

звернулись 

до МЦ за 

доступом 

до 

електронни

х сервісів 

МЮУ 

106 

Бородянське 

Бюро 
8/22 

7/22 1 4 
3 

Васильківське 

Бюро  
9/22 

7/25 1 15 
3 

Вишгородське 

Бюро 
8/26 

4/17 1 0 
8 

Іванківське 

Бюро  
4/26 

7/31 1 8 
6 

Ірпінське Бюро 4/23 5/26 1 8 28 

Макарівське 

Бюро 
8/29 

6/14 1 16 
3 

Обухівське 

Бюро 
8/24 

6/14 1 0 
8 

Фастівське Бюро  4/14 3/15 1 14 21 

 


