
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у ІІ кварталі 2021 року 

ЗМІСТ 

 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

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

безоплатної правової допомоги. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними 

цілями: 

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

правової допомоги 

З метою підвищення рівня правової культури населення, обізнаності 

осіб щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб Центром та 

бюро правової допомоги, враховуючи карантинні обмеження, що склались 

внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19, організовано 

інформаційно-роз'яснювальну роботу та проведено правопросвітницькі 

заходи в офлайн та онлайн режимі: 

14 квітня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено онлайн лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в 

Броварському міськрайонному відділі Київського обласного центру 

зайнятості на тему: «Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат.  

15 квітня 2021 року директором 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Катериною Лиско спільно з 

працівниками Відділу сім'ї та молоді 

виконавчого комітету Броварської 

міської ради Київської області проведено 

онлайн лекцію для жителів Броварської громади на тему: «Дії особи, якщо 

вона зазнала домашнього насильства».  



20 квітня 2021 року начальником відділу «Переяслав – Хмельницьке 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександром Задорожнім спільно 

із представниками Переяслав – Хмельницької міськрайонної філії КОЦЗ, з 

метою підвищення правової свідомості, культури та освідченості населення, 

надання якісної та достовірної правової інформації, проведено лекцію на 

тему: «Земельні правовідносини».  

В рамках даного заходу всіх присутніх поінформовано про їхні права 

в сфері земельного права, можливості їх реалізації та покращення доступу до 

інструментів їх захисту в правовий спосіб. Поширено інформаційні буклети в 

кількості 20 шт. 

Також, надано інформацію про систему безоплатної правової 

допомоги та про можливість отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Переяслав-Хмельницькому бюро правової допомоги. 

07 травня 2021 року 

начальником відділу  «Згурівське 

бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком 

проведено «вуличне» інформування 

серед жителів смт.Згурівка (вул. 

Центральна, вул. Українська) на тему 

«Права 

землевласників/землекористувачів».  

Під час інформування серед 

населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги. 

12 травня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 



правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький захід в 

приміщенні Турівської сільської ради Згурівської ОТГ Броварського району, 

в рамках проекту « ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Також проінформовано про порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та надано інформаційні матеріли системи безоплатної 

правової допомоги для розміщення їх в приміщенні сільської ради у вільному 

доступі для громадян.   

13 травня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено лекцію для учнів Броварського ЗОШ №8 спільно з працівниками 

Броварського РУП в Київській області на тему: «Права дитини у сучасному 

суспільсьві». 

 

В ході лекції учням доведено до відома основні законодавчі акти, що 

закріплюють права дитини, розглянуто поняття природного права, основні 

групи прав дитини, порядок відновлення порушених прав та основні 

державні органи, що регулюють дотримання прав дитини. 

 14 травня 2021 року начальником та головним спеціалістом відділу 

«Переяслав – Хмельницьке бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 



Олександром Задорожнім та Юлією Яшиною спільно із представниками 

Переяслав – Хмельницької міськрайонної філії КОЦЗ, з метою підвищення 

правової свідомості, культури та освідченості населення, надання якісної та 

достовірної правової інформації, провів лекцію на тему:  «Захист прав 

землевласників».  

В рамках даного заходу 

всім присутнім поінформовано 

про їхні права в сфері 

земельного права, можливості їх 

реалізації та покращення 

доступу до інструментів їх 

захисту в правовий спосіб. 

Поширено інформаційні 

буклети в кількості 25 шт. Також, надано інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги та про можливість отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Переяслав-Хмельницькому бюро правової 

допомоги.  

17 травня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено онлайн лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в 

Броварському міськрайонному відділі Київського обласного центру 

зайнятості на тему: «Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат.  

19 травня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький захід в 



приміщенні Пасківщинської сільської ради Згурівської ОТГ, Броварського 

району, в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Також проінформовано про порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та надано інформаційні матеріли системи безоплатної 

правової допомоги для розміщення їх в приміщенні сільської ради у вільному 

доступі для громадян.   

21 травня 2021 року начальником 

відділу  «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком 

проведено «вуличне» інформування серед 

жителів смт.Згурівка (вул. Центральна, 

вул. Українська) на тему: «Права 

землевласників/землекористувачів»».  

Під час інформування серед 

населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему 

безоплатної правової допомоги. 

26 травня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький захід в 

приміщенні Усівської  сільської ради Згурівської ОТГ, Броварського району, 

в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Також проінформовано про порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та надано інформаційні матеріли системи безоплатної 

правової допомоги для розміщення їх в приміщенні сільської ради у вільному 

доступі для громадян.   



26 травня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до Зазиської ОТГ з метою 

проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Права землекористувачів». 

 

28 травня 2021 року начальником 

відділу  «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів 

смт.Згурівка (вул..Центральна, 

вул..Українська) на тему: «Права 

землевласників/землекористувачів»».  

Під час інформування серед 

населення розповсюджувалися інформаційні 

буклети про систему безоплатної правової допомоги . 

01 червня 2021 року працівниками  

Згурівського бюро правової  допомоги  

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олексієм 

Ярмаком та Олександрою Феник до Міжнародного 

Дня захисту дітей проводилась інформаційна 

робота серед населення. Заходи проводилися на 

центральній площі селища Згурівка. 



А саме, розповідали про 

права дитини, які наступають з 

певного віку та міри покарань 

за скоєні злочини.  Під час 

інформаційної роботи дітям 

роздавалися буклети з 

інформацією про їхні права та 

про систему безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

03 червня 2021 року в 

приміщенні Згурівського 

районного центру зайнятості 

начальником відділу «Згурівське 

бюро правової допомоги»  

Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм 

Ярмаком проведено семінар для безробітних осіб на тему: «Права 

працівників».  

В кінці семінару присутнім роз’яснено їх право на отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги  та надано 

інформаційні буклети системи 

безоплатної правової допомоги. 

04 червня 2021 року 

головний спеціаліст відділу 

«Переяслав – Хмельницьке бюро 

правової допомоги Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 



допомоги Юлія Яшина провела інформаційно-роз’яснювальний захід разом з 

начальником Переяслав-Хмельницького міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» Паламарчуком В.В., для засуджених 

які перебувають на обліку. Юлія Яшина зазначила, що не всі громадяни, які 

перебувають в конфлікті з законом знають, що вони можуть звернутися за 

безоплатною правовою допомогою. Забезпечуючи рівний доступ до 

правосуддя, ми постійно проводимо консультування, роз’яснення, адже ця 

категорія потребує постійної уваги. Фахівець бюро пояснила, що таке 

первинна правова допомога і вторинна та хто має право на останню.  

08 червня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький захід в 

приміщенні Новооржівської сільської ради Згурівської ОТГ, Броварського 

району, в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Також проінформовано про порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та надано інформаційні матеріли системи безоплатної 

правової допомоги для розміщення їх в приміщенні сільської ради у вільному 

доступі для громадян.   

09 червня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено онлайн лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в 

Броварському міськрайонному відділі Київського обласного центру 

зайнятості на тему: «Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат.  



09 червня 2021 року в с. Паришків  проведено правоосвітницький 

захід у рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» головним спеціалістом відділом «Баришівське бюро правової 

допомоги». 

16 червня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький захід в 

приміщенні Старооржівської сільської ради Згурівської ОТГ, Броварського 

району, в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Також проінформовано про порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та надано інформаційні матеріли системи безоплатної 

правової допомоги для розміщення їх в приміщенні сільської ради у вільному 

доступі для громадян.   

18 червня 2021 року начальником 

відділу  «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено «вуличне» 

інформування серед жителів смт.Згурівка 

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

«Безоплатна правова допомога».  

Під час 

інформування серед 

населення розповсюджувалися інформаційні буклети 

про систему безоплатної правової допомоги. 

  22 червня 2021 року в приміщенні 

Згурівського районного центру зайнятості 

начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги»  Броварського місцевого центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

семінар для безробітних осіб на тему: «Право на безоплатну правову 

допомогу. Переваги легального працевлаштування». 

24 червня 2021 року начальником відділу 

«Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено правоосвітницький 

захід в приміщенні Лизогубовослобідської 

сільської ради Згурівської ОТГ Броварського 

району, в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

25 червня 2021 року начальником відділу  «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено «вуличне» інформування 

серед жителів смт.Згурівка (вул. Центральна, вул. Українська) на тему 

«Порядок надання правової допомоги, що гарантується державою».  

Під час інформування серед населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги. 

25 червня 2021 року з 

нагоди відзначення 25-ї річниці 

Конституції України в 

приміщенні Баришівського 

міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській 

області,  головним спеціалістом 

Баришівського бюро правової 

допомоги Броварського 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Валентиною Петренко, із співробітниками органу пробації було проведено 

зустріч, під час якої обговорено тему: «Конституція – фундамент 

суверенітету». 

Вже двадцять п’ять років Українська держава і суспільство живуть за 

новою Конституцією, яку було прийнято 28 червня 1996 року. Конституція 

закріплює в Україні засади державної політики, спрямованої перш за все на 

забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. 

Кожен громадянин України має знати права, щоб виконувати 

обов’язки. Саме від знання своїх прав та обов’язків,забезпечується 

можливість на успіх в правовій державі, в якій людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою цінністю. 

25 червня 2021 року в читальній залі Баришівської центральної 

бібліотеки для дорослих Баришівської ЦБС відділу культури та туризму 

Баришівської селищної ради проведено день інформації «Конституція 

України: традиційне і нове». 

Зав. відділом обслуговування Баришівської центральної бібліотеки 

для дорослих  Галина Шапоренко презентувала книжково-інформаційну 

викладку "Конституція від 

козаків до сьогодення" 

З інформацією про 

роботу Баришівського 

бюро правової допомоги 

виступила головний 

спеціаліст Баришівського 

бюро правової допомоги 

Броварського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги Валентина Петренко. 



Закінчився захід переглядом відеоролика про забезпечення 

конституційного права на відпочинок на прикладі діяльності Баришівського 

культурно-мистецького центру. 

30 червня 2021 року поруч із приміщенням  Яготинського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській 

області заступниця начальника відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександра Міклуха здійснила 

правопросвітницький захід для 

підоблікових центру пробації та 

ознайомлено всіх присутніх із актуальними 

питаннями із механізмом отримання 

житлових субсидій, а саме – «Якщо Я є 

офіційно безробітним, чи можу отримати житлову субсидію?», «Які потрібні 

документи на отримання житлової субсидії?», «Чи будуть субсидій ні кошти 

приносити додому листоноші?». 

30 червня 2021 року в с. Перемога Броварського району Київської 

області у  відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання Баришівського селищного територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), відповідно до укладеного 

Меморандуму, відбулася зустріч підопічних з представником відділу 

Баришівське бюро правової допомоги Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом та 

директором територіального центру -  Іваном Кутовим. 



Присутні підопічні, у кількості 13 осіб, прослухали лекцію  на тему «Права та 

обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання в закладах соціальної сфери». 

В процесі спілкування були розглянуті питання щодо утримання підопічних, 

підвищення пенсій, оформлення спадщини, трудового стажу та інше. 

Одним із важливих напрямів в роботі місцевого центру є тісна 

співпраця з засобами масової інформації, яка сприяє підвищенню правової 

обізнаності населення, інформує органи державної влади та громадськість в 

цілому про діяльність Центру та бюро правової допомоги, функціонування 

системи БПД у лівобережній частині Київської області, зокрема через 

публікації в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 

Так, протягом звітного періоду місцевим центром було розміщено 3 

публікацій в таких друкованих засобах масової інформації: «Нове життя», 

«Баришівський Вісник», «Яготинські вісті», «Яготин місто моє» та 

«Панорама». 

48 інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, а саме на 

офіційних сайтах: Броварської міської ради, Баришівської територіальної 



громади, Березанської міської ради, Згурівської територіальної громади, 

Яготинської міської ради та сайтах партнерів. Постійно розміщуються 

публікації про діяльність Центру та бюро правової допомоги у соціальній 

мережі Facebook.   

            Розміщено інформацію про Центр на електронно-інформаційному 

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

Протягом ІІ кварталу 2021 року працівниками Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та фахівцями 

Бюро, регулярно розміщувались на інформаційних дошках організацій 

плакати на правову тематику. 

 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 

працівники Центру приймають участь у навчальних семінарах, тренінгах, 

робочих групах: 

08 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Проблемні питання судової практики щодо притягнення до 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчих 

прав».  

10 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Звернення до суду в умовах карантину, або Що потрібно знати 

активістам та ГО».   

14 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Звернення us запити або як отримати необхідну інформацію».   



17 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги пройдено онлайн тренінг 

на тему: «Адвокація, як досягти позитивних соціальних змін без повстань і 

революцій».  

21 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Землі у власності територіальних громад».  

21 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Примусове стягнення заробітної плати».   

 22 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Руйнівники земельних міфів».   

23 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Штрафи за перетин державного кордону: міфи та реальність». 

30 квітня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Набуття права власності в порядку спадкування». 

12 травня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Інтенсив з пенсійного права». 

13 травня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій». 

21 травня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Землі у державній власності». 



27 травня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Договір оренди: актуальні особливості вирішення спорів». 

07 червня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при затопленні 

приміщення, усунення перешкод». 

Протягом червня 2021 року працівниками Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройдено 

дистанційний курс на тему: «Правові аспекти користування фінансовими 

послугами банківських та інших установ». 

Для забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та недопущення конфліктних ситуацій, відділ організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

підтримує постійний зв'язок з клієнтами та адвокатами. 

Центром розробляються анкети для партнерів та інших органів 

публічної адміністрації для узагальнення побажань та типових питань щодо 

їх вдосконалення та покращення їх роботи. 

З метою покращення якості роботи, функціональної та інформаційної 

взаємодії, визначення та вирішення проблемних питань діяльності, обміну 

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

проведенні спільних робочих зустрічей, нарад, семінарів, тренінгів. 

Протягом звітного кварталу відбулись зустрічі за допомогою відео 

конференції з місцевими центрами Київської області, а також засідання 

Керівної ради центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Київської області. На них обговорювали, погоджували та затверджували 

внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального та 

підпорядкованих місцевих центрів на 2021 рік та помісячних планів 

асигнувань на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків, 

опрацьовувалась та обговорювалась пріоритети удосконалення (оптимізації) 



системи надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом 

автоматизації адміністративних функцій, удосконалення бізнес-процесів, 

впровадження нових дієвих механізмів забезпечення якості надання 

безоплатної правової допомоги.  

Між Броварським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги налагоджено співпрацю щодо подачі звітності, обміну 

інформаційними матеріалами, рекомендаціями та пропозиціями. 

Відбувається постійний обмін успішними робочими практиками.  

Центром постійно проводиться моніторинг дотримання вимог щодо 

матеріально-технічного стану приміщень Центру та бюро правової допомоги, 

матеріальної бази.  

Працівники Центру постійно здійснюють моніторинг змін до чинного 

законодавства, після чого відповідні зміни обговорюються на оперативних 

нарадах.  

Працівники бюро правової допомоги щокварталу проходять навчання 

щодо надання правових інформацій та консультацій, здійснюються 

обговорення найбільш проблемних питань при консультуванні та 

представництві інтересів клієнтів, складення документів процесуального 

характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

За IІ квартал 2021 року забезпечено роботу 20 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги в приміщеннях: Управління 

соціального захисту населення Згурівської РДА; ГО «Асоціація учасників 

бойових дій та учасників АТО Переяславщини»; ГО «Університет третього 

віку»; Броварського відділу пробації; Бориспільській виправній колонії 



№119 та забезпечено роботу 19 мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги в приміщеннях: органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.   

 

 

 

11 травня 2021 року заступником начальника відділу «Баришівське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом проведено 

виїзний прийом громадян в приміщенні Селищанської сільської ради 

Баришівської ОТГ метою проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

 

12 травня 2021 року начальником відділу 

«Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено виїзний прийом 

громадян в приміщенні Турівської сільської ради 

Згурівської ОТГ  Броварського району, метою 

проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано консультації та роз’яснення.  

13 травня 2021 року у приміщенні Яготинського районного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області 

головним спеціалістом відділу «Яготинське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юлією Шевченко було здійснено надання юридичних 

консультацій та роз’яснень для підоблікових центру пробації та 



ознайомлено всіх присутніх із актуальними питаннями із земельного 

законодавства, а саме – «Дострокове розірвання договору оренди земельної 

ділянки та оплатою податку на земля для фізичних осіб». 

 19 травня 2021 року 

начальником відділу «Згурівське 

бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм 

Ярмаком проведено виїзний 

прийом громадян в приміщенні 

Пасківщинської сільської ради 

Згурівської ОТГ  Броварського 

району, метою проведення якого 

було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги 

в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано консультації та роз’яснення.  

26 травня 2021 року начальником 

відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

виїзний прийом громадян в приміщенні 

Пасківщинської сільської ради Згурівської 

ОТГ  Броварського району, метою 

проведення якого було забезпечення 

роботи консультаційного пункту доступу 



до безоплатної правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано консультації та роз’яснення. 

26 травня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до Зазиської ОТГ з метою 

проведення правопросвітництва в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота на тему: «Права землекористувачів». 

01 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги»  Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Олександрою Феник  забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в 

приміщенні Згурівського районного 

сектору з питань пробації філії Державної 

установи «Центр пробації» в м. Києві та 

Київській області, а саме здійснено прийом громадян та надано юридичні 

консультації та роз’яснення усім бажаючим. 

Також під час прийомів громадян надано друковані інформаційні 

матеріали системи безоплатної правової допомоги. 



08 червня 2021 року начальником 

відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено виїзний 

прийом громадян в приміщенні 

Новооржівської сільської ради Згурівської 

ОТГ  Броварського району, метою 

проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано консультації та роз’яснення. 

09 червня 2021 року головним спеціалістом відділу «Баришівське 

бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентиною 

Петренко проведено виїзний 

прийом громадян в приміщенні 

Паришківській сільської ради Баришівської ОТГ  Броварського району, 

метою проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

15 червня 2021 року головний спеціаліст 

відділу «Яготинське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Шевченко забезпечила 

доступ до безоплатної правової домомоги жителям сіл: Ничипорівка.  

Прийом громадян відбувався у приміщеннях адміністративного 

будинку Ничипорівського старостинського округу.  

16 червня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено виїзний прийом 

громадян в приміщенні Старооржівської сільської ради Згурівської ОТГ  

Броварського району, метою проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано 

консультації та роз’яснення. 

23 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дмитром Шуліко здійснений виїзний прийом громадян до Требухівської 

сільської ради з метою проведення прийому громадян в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

24 червня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до Бобрицького та 

Шевченківського старостинського округу Великодимерської ОТГ з метою 

проведення прийому громадян в рамках проекту «ПРОГРАМА 



ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

24 червня 2021 року начальником відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено виїзний прийом громадян в 

приміщенні Лизогубовослобідської сільської ради Згурівської ОТГ  

Броварського району, метою проведення якого було забезпечення роботи 

консультаційного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках 

проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Під час прийому, громадянам надано консультації та роз’яснення. 

Під час роботи мобільних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги, правову допомогу отримали 119 осіб. 

З метою забезпечення поінформованості населення про систему 

безоплатної правової допомоги та про їх право на безоплатну вторинну 

правову допомогу Центром та бюро правової допомоги постійно проводиться 

робота щодо розміщення інформації про безоплатну правову допомогу в 

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

дитячих будинках, в навчальних закладах, закладах культури, у 

військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади та у громадському транспорті, на дошках 

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

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

можуть ознайомитися на місці та взяти з собою.  



Постійно ведеться тісна співпраця з громадськими організаціями та 

органами місцевого самоврядування 

За звітний період Центром та бюро правової допомоги проводилось  

робочі зустрічі для налагодження та обговорення подальшої співпраці в 

наданні безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої 

допомоги та проведення спільних заходів щодо правопросвітництва 

населення, а також інформування про діяльність Центру та бюро правової 

допомоги.  

05 січня 2021 року відбулася робоча зустріч начальника Броварського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. 

Києві та Київській області із директоркою Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско. 

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

2020 році, а також розглянуто шляхи покращення порядку та механізму 

надання правової допомоги клієнтам пробації. 

За результатами обговорення було вирішено і в подальшому 

проводити роботу в даному напрямку, а також розроблено графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

21 січня 2021 року Броварським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Броварським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Броварської міської ради 

Київської області підписано меморандум про співпрацю.  

Під час зустрічі були обговорені результати співпраці між службами у 

першому кварталі 2021 році, а також розглянуто шляхи покращення порядку 

та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

Центр та бюро правової допомоги постійно приймають участь у сесіях 

міських/сільських/селищних рад з метою інформування про діяльність 

Центру та бюро, а також про систему БППД. 

Центр та бюро правової допомоги постійно приймають участь у сесіях 

міських/сільських/селищних рад з метою інформування про діяльність 



Центру та бюро, а також про систему БППД. 

Протягом першого кварталу оновлено паспорти територіальних 

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

аналізуються звернення громадян, проводиться підготовка юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань заявників (з 

урахуванням змін та новел в законодавстві). 

 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та 

підтримку в актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш 

розміщених, не менш ніж два рази на місяць. 

Забезпеченню розвитку у даному напрямі сприяє проведення 

системного аналізу звернення громадян, підготовка та систематична 

актуалізація юридичних консультацій для вирішення типових проблемних 

питань працівниками центру, а саме аналізування звернень громадян, 

наданих центром консультацій, результатів роботи адвокатів, розробка 

працівниками пропозицій щодо вдосконалення задіяної системи безоплатної 

правової допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої бази, 

методичних рекомендацій для ОМС тощо. 

За звітний період фахівцями Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розроблено 3 методичних 

рекомендацій для ОМС. 

З метою забезпечення постійної медіа присутності в регіональних 

ЗМІ, поширення інформації про роботу системи БПД, зріст поінформованості 

населення, зріст звернень, поліпшення іміджу системи, працівниками 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  

регулярно здійснюється збір, аналіз та узагальнення інформації для 

висвітлення її у ЗМІ. 



Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги 

відповідно до Положення про Броварський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється представництво 

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

другою статті 14 Закону України «Про безоплатну вторинну правову 

допомоги», в судах інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

Відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги протягом четвертого кварталу видано 17 наказів на 

уповноваження щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

для здійснення представництва осіб суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги. 

Складено 16 документи процесуального характеру за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення 

про надання такої допомоги.  

Працівникам бюро правової допомоги Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом третього 

кварталу видано 25 наказів на уповноваження щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та для здійснення представництва осіб 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги. Складено 22 документів 

процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої 

допомоги. 

 

 

 


