
ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

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

[1.1.1] Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

[1.1.2.]Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, 
МЦ разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, 

виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів. 

[1.1.3.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

[1.1.4.]Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій  «WikiLegalAid». 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав. 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

Висновок 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами роботи: 

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

[1.1.1] Проведення право-просвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

За результатами проведеного аналізу спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення у 

їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами та організаціями виявлено, що 

найпоширенішими питаннями, з якими звертається населення, є 

оформлення договору оренди землі, порядок розірвання шлюбу, стягнення 
аліментів, позбавлення батьківських прав, порядок прийняття спадщини, 

оформлення обов’язкової частки у спадщині, порядок оформлення субсидій, 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Гайсинським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 2021 рік у ІІІ кварталі 



перерахунку пенсії, реєстрація права власності на земельну ділянку та інші 

питання.  

Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 
(правопросвітництво) – один із пріоритетних напрямків роботи центру та 

бюро правової допомоги. Тому з метою підвищення правової культури, 

правосвідомості та обізнаності громадян про свої права, спеціалісти 

Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та його відділи — бюро правової допомоги протягом ІІІ 

кварталу провели правопросвітницьку роботу в онлайн- та офлайн- режимі 

у зв’язку з введенням карантинних обмежень в Україні.  
Усім відомо, що найвищою цінністю держави, є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека. Саме тому, з метою 

привернення уваги до актуальних для суспільства проблем протидії торгівлі 

людьми, порушення прав людини та подолання насильства, спеціалістами 
МЦ та бюро на постійній основі проводяться інформаційні заходи. Зокрема: 

 

Для учнів 10-х класів НВК: СЗШ І-ІІІ ст. 
Гімназія міста Гайсин, фахівці Гайсинського 

місцевого центру з надання БВПД провели 

прапросвітницькі заходи. 

Зокрема висвітлено питання: що таке 
булінг та кібербулінг, його ознаки та форми 

прояву; як не реагувати на образи в Інтернеті; 

що таке кіднепінг та сімейний кіднепінг; як 
система безоплатної правової допомоги захищає права дітей.   

Підвищення правової обізнаності осіб, які 

перебувають на обліку в установах пробації, є 

важливим чинником запобігання випадків 
повторного скоєння злочинів та 

правопорушень.  

У зв’язку з цим, начальник Бершадського 
та Немирівського бюро правової допомоги 

спільно з керівниками Бершаського та 

Немирівського районних відділів ДУ «Центр 

пробації» Вінницької області, 07 вересня 2021 року провели 
консультування та інформування з юридичних питань для суб’єктів 

пробації. 

Під час зустрічі присутні мали можливість ознайомитись із основними 

змінами щодо: встановлення права власності на нерухоме майно, порядку 
отримання паспорта громадянина України у разі його втрати, визначення 

місця проживання дитини при розірванні шлюбу подружжям, мінімальний 

розмір аліментів з липня 2021 року та інше. 
Цькувати у школі можуть за будь-що. Як відрізнити булінг від 

конфлікту: про це учням Немирівського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. М.Д.Леонтовича-гімназія" 

Немирівської міської ради та учням "Загальноосвітня школа №3" м. 



Ладижин у Вінницькій області, розповідали 

фахівці Немирівського та Ладижинського бюро 

правової допомоги. 
Що таке кібербулінг, його ознаки та 

форми прояву; як не стати жертвою 

кібершахраїв; як не реагувати на образи в 

Інтернеті; як система безоплатної правової 
допомоги захищає права дітей – цим питанням 

була приділена окрема увага. Адже найбільшу загрозу для дітей нині 

експерти називають конфлікти в соцмережах. 
На базі Теплицької центральної 

бібліотеки створено Клуб правових знань. 

Аби підвищити рівень правової культури та 

правової свідомості, подолання правового 
нігілізму серед жителів територіальної 

громади, фахівці Теплицького бюро правової 

допомоги спільно з працівниками Теплицької 
центральної бібліотеки започатковано Клуб 

правових знань. 

Тож, 30 серпня 2021 року, начальник Теплицького бюро правової в 

стінах Теплицької центральної бібліотеки допомоги провів 
правопросвітницький захід на тему: “Захист прав і свобод людини та 

громадянина в Україні”. 

 [1.1.2.]Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, 

МЦ разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, 

виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів. 

Директоркою Гайсинського місцевого центру, відділом 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги спільно з 
спеціалістами Бюро правової допомоги з метою розвитку партнерських 

мереж та взаємодії з органами місцевого самоврядування розроблено та 

поширено методичні рекомендації. 
З метою поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної 

правової допомоги працівниками Гайсинського місцевого центру та бюро 

правової допомоги було розроблено та розповсюджено методичні 
рекомендації на теми:   

1. Які права, пільги та гарантії передбачені для працюючих 

вагітних жінок з дітьми. 

2. Порядок стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної 
плати. 

3. Порядок встановлення опіки та піклування над дитиною. 

4. Оформлення права власності на земельну ділянку. 
5. Особливості укладення договору дарування будинку. 

6. Набуття права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

7. Компенсації та пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобиля. 



8. Коли потрібна нотаріальна довіреність, а коли ні. 

9. Інтернет простір: безпека дитини. 

10. Захист тварин від жорстокого поводження. 
11. Електронні аукціони – ефективний інструмент для продажу 

земельної ділянки. 

12. Договір про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею 

нерухомого майна. 
13. Договір довічного утримання. 

14. Добросусідство. 

15. Визначення місця проживання дитини. 
16. Аліменти на дитину. 

17. Алгоритм дій для отримання земельної ділянки за давністю 

користування. 

18. В чому ж полягає зміст добросусідства? 
 

З метою забезпечення постійної медіа 

присутності в регіональних ЗМІ, поширення 
інформації про роботу системи БПД, зросла 

поінформованість населення, що спричинило також 

зростання потреби спеціаліста відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги регулярному зборі та аналізу 

узагальненої інформації для висвітлення у ЗМІ.  

 
За ІІІ квартал 2021 року вийшло в ефір 6 виступів на радіо, 3 замітки 

в друкованій пресі,  61 публікація на веб-сайтах. Директорка та спеціалісти 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД на постійній основі 

виступають в ефірі Гайсинської районної редакції радіомовлення 
Вінницької області.  

 Окрім того, постійно розміщуються 

інформаційні плакати на інформаційних стендах 
ОМС, судів, вищих та загальноосвітніх 

навчальних закладах, ЦНАПах, центрах 

зайнятості, медичних закладах, міських, 

районних та сільських бібліотеках, приміщеннях 
партнерських організацій. 

Фахівцями Гайсинського місцевого центру 

з надання БВПД та його відділами, бюро 

правової допомоги, на постійній основі 
розробляються та поширюються на загал відеоконсультації та інфографіки з 

різних правових питань. 

[1.1.3] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи консультаційних пунктів доступу до БПД (виїзних прийомів 

громадян).  

З метою підвищення правової свідомості  та інформування населення 

про механізми захисту їх прав та інтересів, протягом IІІ кварталу 



проведено спеціалістами місцевого центру та бюро правової допомоги 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД правопросвітницькі заходи 

на базі діяльності консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги. 

Фахівцями Гайсинського місцевого центру з надання БВПД та бюро 

правової допомоги проведено семінари на базах Гайсинської, Немирівської, 

Теплицької та Бершадської районних філіях Вінницького обласного центру 
зайнятості. 

Захист свобод людини і громадянина; 

Правиила офіційного працевлаштування; 
Оформлення кредиту через інтернет; 

Оформлення права на спадщину, окремі 

аспекти спадкування – так звучали теми 

семінарів. 
Юристи розповіли, що усі громадяни 

можуть отримати правові консультації за 

рахунок держави, а при потребі – скористатися послугами адвоката або 
працівника системи для захисту і представництва інтересів у суді.  

По завершенню семінарів, працювали консультаційні пункти, де 

присутні одержали правові консультування з питань розірвання договору 

оренди землі, порядок і значення додаткової угоди, поновлення строку на 
вступ у спадщину, тощо. 

Однією з цілей системи безоплатної правової допомоги є забезпечення 

надання якісної та доступної правової допомоги громадянам як у містах, так 
і у найвіддаленіших селах України. Це реалізується завдяки партнерству з 

очільниками об’єднаних територіальних громад. 

В рамках реалізації Програми 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство" працівники Гайсинського 

місцевого центру з надання БВПД, 

Чечельницького, Немирівського та 
Теплицького бюро правової допомоги 

здійснили правопросвітницькі заходи та виїзні 

прийоми громадян в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.  
Фахові консультації отримали мешканці смт. Ситківці, смт. Дашів та 

с. Соболівка, с. Тартак. Питання з якими зверталися громадяни, були досить 

різними, а саме: встановлення меж земельної ділянки в натурі та порядок її 

приватизації, порядок оформлення права 
власності на нерухоме майно, порядок 

оформлення спадкового майна за законом, 

соціальне забезпечення та порядок оформлення 
субсидій, тощо. 

03 вересня 2021 року спеціалістами 

Тростянецького бюро правової допомоги та 

Гайсинський місцевий центр з надання БВПД 
здійснено консультування громадян в ЦНАП Ободівської сільської ради.  

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZWAsb3lEPWUTq7tvjfBpMBIL0JcN9m25aJHG5otxbf4xy0VyNwxnRup2jkkcGfzpARxQAbcdwr55Ba-0UTCFmPNIWI0l63A7Y7pnM37n7225kaXUNp7AvXOoQdppfgJ_JK_h3MoKhionfDK9kgvz1ksjQyhZojMiLhMxBErsQyMKo1yzbx9tuCS_xsNmS-_sIc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZWAsb3lEPWUTq7tvjfBpMBIL0JcN9m25aJHG5otxbf4xy0VyNwxnRup2jkkcGfzpARxQAbcdwr55Ba-0UTCFmPNIWI0l63A7Y7pnM37n7225kaXUNp7AvXOoQdppfgJ_JK_h3MoKhionfDK9kgvz1ksjQyhZojMiLhMxBErsQyMKo1yzbx9tuCS_xsNmS-_sIc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZX-JUdT30WXvOzAyOK5gB3S6d3G_8y_L7rq2K3KEtlwZwIrkh1etEXHsu6xzk16lhxT-HaQNmXnHXIbMADDqBMJ2B1a_TUdUUDdwYS4wnGDDsAFCqSkqiGCCaAssbhv0q7gGeKm2yqvZHVoQ34Klo6VP9CW-DMWH9xy7FExwDt_1ztKZUaCAcVFstw0mzCqJHU&__tn__=kK-R


Громадяни зверталися з таких питань: чи можливе розірвання 

договору оренди земельної ділянки при спадкуванні майна чи зміні 

власника земельної ділянки; дарування земельної ділянки дітям;  
виправлення помилки у Державному акті на земельну ділянку; порядок 

спадкування майна за законом; стягнення аліментів та додаткових витрат на 

дитину; зміна прізвища дитини тощо.  

Також було проведено правопросвітницькі заходи для мешканців 
громади та для соціальних робітників, що забезпечують «Догляд дома» на 

тему: «Умови виправлення помилок у документах». 

 
Також протягом першого кварталу забезпечено надання 6 особам 

доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, надано 

консультації, роз’яснено правила пошуку та порядок отримання відомостей 

з таких сервісів, як: Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, Електоронний суд, Єдиний державний реєстр 

судових рішень, Реєстр громадських об'єднань та ін.  

[1.1.4] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

 

Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з 
якими особи звертаються до Центрів, робочі групи місцевих центрів 

проводять складення та розміщення правових консультацій у 

встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Крім того, 
спеціалістами місцевого центру на постійній основі здійснюється 

популяризація довідково-інформаційної платформи. 

 
[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД.  

 

02 вересня 2021 року відбулася робоча 

зустріч директора Гайсинського місцевого 
центру з надання БВПД Ірина Лісова з головою 

Іллінецької міської ради – Володимиром 

Ящуком. 
Під час зустрічі обговорено про подальшу 

співпрацю, проведення спільних заходів, задля 

забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод 

громадян, зокрема права осіб на безоплатну 
правову допомогу.  

На пропозицію Ірини Володимирівни, 

щодо виділення окремого приміщення для 
проведення безкоштовних юридичних 

консультацій для жителів сіл Іллінецького ОТГ, 

Володимир Ящук дав згоду, адже такі юридичні 

консультації покращать доступ до правових 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZXuix35ROnbU1DUEamLNbxdyyj5P54C7da2BthnFdTbYmcDIWAYFJwWbhViFNT3-HurTzArvETTSNaL7uPEHpA5iabuE0xVB_4olER-goHCIHbs34ETtXZMSfYEW_3wdo03MFax9bjmKjjO-YYB9t1u1FBRu3g8r0KJ99L-icyLhVlAoNZ_RFsQbGZzVIlQCds&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZXuix35ROnbU1DUEamLNbxdyyj5P54C7da2BthnFdTbYmcDIWAYFJwWbhViFNT3-HurTzArvETTSNaL7uPEHpA5iabuE0xVB_4olER-goHCIHbs34ETtXZMSfYEW_3wdo03MFax9bjmKjjO-YYB9t1u1FBRu3g8r0KJ99L-icyLhVlAoNZ_RFsQbGZzVIlQCds&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010091508726&__cft__%5b0%5d=AZXuix35ROnbU1DUEamLNbxdyyj5P54C7da2BthnFdTbYmcDIWAYFJwWbhViFNT3-HurTzArvETTSNaL7uPEHpA5iabuE0xVB_4olER-goHCIHbs34ETtXZMSfYEW_3wdo03MFax9bjmKjjO-YYB9t1u1FBRu3g8r0KJ99L-icyLhVlAoNZ_RFsQbGZzVIlQCds&__tn__=-%5dK-R


послуг жителів сіл, вразливих верст населення, а також розширять їхню 

правову обізнаність.   

07 вересня 2021 року, начальник Теплицького бюро правової 
допомоги організував семінар для учнів першого курсу Теплицького 

професійного аграрного ліцею.  

Тема заходу: “Адміністративна та кримінальна відповідальність: 

поняття, вік настання, наслідки притягнення”. Тема відповідальності 
неповнолітніх є актуальною в світлі становлення ювенальної юстиції в 

Україні, саме тому проведення подібних правопросвітницьких заходів є 

засобом попередження та запобігання вчиненню нових правопорушень 
особами, що не досягнули повноліття. Також було роз'яснено, що саме 

собою являє безоплатна правова допомога, та які можливості має система 

БПД для захисту прав дітей.   

Щодня бути потрібними та корисними для людей – основне завдання 
працівників Гайсинського місцевого центру з надання БВПД. 

У зв’язку з чималим зверненням 

громадян до Гайсинського МЦ з надання 
БВПД та до Бюро правової допомоги з 

питань нового порядку призначення пенсії 

громадянам, 29 липня 2021 року, 

працівниками Гайсинського місцевого 
центру на чолі з директором Іриною 

Лісовою, за онлайн-участі працівників бюро 

правової допомоги було проведено навчання 
з представниками пенсійного фонду. 

В рамках даної зустрічі, начальник відділу обслуговування громадян 

№5 Головного управління пенсійного фонду України у Гайсинському 

районі Галина Кравець, надала роз’яснення щодо змін до порядку 
призначення пенсійних нарахувань та відповідно було обговорено питання 

щодо: порядок підтвердження стажу за відсутністю трудової книги або 

допущення помилки в трудовій книзі; порядок призначення пенсійних 
виплат підприємцям; як та скільки можна докупити стажу для нарахування 

пенсії; зміни та порядок виплати допомоги на поховання тощо.   

26 вересня 2021 року, фахівців 

Гайсинського місцевого центру з надання 
БВПД запросили на захід до Гайсинської 

територіальної організації УТОГ. 

Громадянам, які перебувають на обліку 

організації, спеціалістами Гайсинський 
місцевий центр з надання БВПД було надано 

роз'яснення стосовно можливості отримати як 

юридичні консультації, роз’яснення, так і 
скористатися послугами «адвоката за рахунок 

держави».  

Після завершення семінару, юристи провели прийом громадян, які 

бажали отримати безоплатну правову допомогу. Консультували з питань, 
що стосувалися галузі соціального забезпечення та спадкового права.  

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZW0yqHMGtUIYLKmxhICoiCd8M7Cknxx80o-uwTP7HIzEusiOl9WRexqP1nabbSKP8C-pfYyU3yTcbdnBPPBy6Kro6AysgAXvVbdamJGE45cPCyfGb3bJrsAZWTPNMlyT5pnNvCvJwI7NSolA2P-6KpS57EzNQZ0KbCBZ50vyyIGcTJqa7vzXnNrKBVxDrCMPKc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZW0yqHMGtUIYLKmxhICoiCd8M7Cknxx80o-uwTP7HIzEusiOl9WRexqP1nabbSKP8C-pfYyU3yTcbdnBPPBy6Kro6AysgAXvVbdamJGE45cPCyfGb3bJrsAZWTPNMlyT5pnNvCvJwI7NSolA2P-6KpS57EzNQZ0KbCBZ50vyyIGcTJqa7vzXnNrKBVxDrCMPKc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZW0yqHMGtUIYLKmxhICoiCd8M7Cknxx80o-uwTP7HIzEusiOl9WRexqP1nabbSKP8C-pfYyU3yTcbdnBPPBy6Kro6AysgAXvVbdamJGE45cPCyfGb3bJrsAZWTPNMlyT5pnNvCvJwI7NSolA2P-6KpS57EzNQZ0KbCBZ50vyyIGcTJqa7vzXnNrKBVxDrCMPKc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/?__cft__%5b0%5d=AZW0yqHMGtUIYLKmxhICoiCd8M7Cknxx80o-uwTP7HIzEusiOl9WRexqP1nabbSKP8C-pfYyU3yTcbdnBPPBy6Kro6AysgAXvVbdamJGE45cPCyfGb3bJrsAZWTPNMlyT5pnNvCvJwI7NSolA2P-6KpS57EzNQZ0KbCBZ50vyyIGcTJqa7vzXnNrKBVxDrCMPKc&__tn__=kK-R


З нагоди дня міста, 19 серпня 2021 

року, Гайсинська міська рада організувала на 

міському стадіоні «Дружба» грандіозний 
концерт. Спеціалісти Гайсинського місцевого 

центру з надання БВПД також взяли участь в 

інформаційній кампанії до дня міста. 

Громадяни отримали інформаційцні 
матеріали на різну тематику, а також 

дізналися детально про роботу місцевого 

центру.  
Шаную воїнів, біжу за героїв України - 

під таким гаслом в смт. Тростянець, 28 серпня 

2021 року, відбувся Всеукраїнський 

патріотичний забіг на знак вшанування пам’яті 
полеглих військовослужбовців та з нагоди 

відзначення Дня пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за Незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України.  

Фахівчиня Тростянецького бюро правової 

допомоги також взяла участь в інформаційній 

кампанії до Дня пам`яті. 
Громадяни отримали інформаційцні матеріали на різну тематику , а 

також дізналися детально про роботу бюро правової допомоги.  

 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав. 

 

03 вересня 2021 року, про «Порядок приватизації 
земельної ділянки під житловим будинком», для 

трудового колективу територіального центру 

соціального обслуговування населення Бершадської 
міської ради, розповіла Людмила Зеленюк.  

Людмила Володимирівна ознайомила присутніх з 

системою безоплатної правової допомоги, та розповіла, 

які категорії осіб мають право на представництво 
інтересів у судах за рахунок держави, залишила 

тематичні буклети із зазначенням контактних телефонів, 

адреси розміщення Бершадського бюро правової допомоги та Гайсинського 

місцевого центру з надання БВПД для подальшого розповсюдження. 
Працівники Гайсинського місцевого 

центру з надання БВПД, Чечельницького та 

Бершадського бюро правової допомоги 
здійснили правопросвітницькі заходи та виїзні 

прийоми громадян в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги.  
Фахові консультації отримали мешканці 



смт. Дашів, смт. Бершадь та с. Бритавка. 

Питання, з якими зверталися громадяни, були досить різними, а саме:  

порядок реєстрації права власності на нерухоме майно, внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки, зміна місця проживання малолітньої 

дитини, якщо батько проживає окремо, порядок прийняття спадкового 

майна за законом, порядок стягнення аліментів, порядок позбавлення 

батьківських прав, тощо. 
30 серпня 2021 року, для жителів 

Удицького старостинського округу, 

спеціалістами Теплицького бюро правової 
допомоги та Гайсинського місцевого центру з 

надання БВПД було забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, під час роботи 
якого громадянам надано консультації з різних 

правових питань, а саме: земельного, 

спадкового та житлового права. 
Зважаючи на потреби жителів старостинського округу, було 

проведено правопросвітницький захід на тему: “Порядок та умови 

припинення договору оренди земельної ділянки (паю)”. 

 
[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

З метою впровадження єдиних стандартів професійної діяльності, 

обміном досвідом проводяться кураторські години працівників місцевих 

центрів та бюро правової допомоги. Під час кураторських годин 

обговорюються проблемні питання, які виникають щодня при виконанні 
функціональних обов’язків  працівниками місцевих центрів та бюро.  

Також, єдина практика обговорюється та затверджується на Керівних 

нарадах Регіонального центру.  
Успіх реалізації земельної реформи, залежить від ефективності 

наявних механізмів захисту прав громадян та їхньої правової спроможності 

у сфері земельних відносин.  

08 вересня 2021 року у приміщенні 

Гайсинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено нараду, яку очолила директор 

центру Ірина Лісова та спеціалісти центру з 
працівниками Бершадського, Ладижинського, 

Немирівського, Тростянецького, Теплицького 

та Чечельницького бюро правової допомоги. 

Ірина Лісова висвітлила завдання для роботи бюро, які є першочерговими. 
Також наголосила на необхідності проведення правопросвітницької роботи, 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги. В 

ході онлайн-зустрічі було зосереджено увагу на виконанні запланованих 



заходів та на якості їх виконання. Проаналізували і роботу кожного бюро 

правової допомоги, вислухали пропозиції та зауваження. 

Для забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та недопущення конфліктних ситуацій, відділ 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи 

з її надавачами підтримує постійний зв'язок з клієнтами та адвокатами. 

Щопонеділка, проводяться узагальнення статистичних даних про 
роботу прийому громадян, кількості виданих доручень адвокатам на 

надання правової допомоги, прийняття актів, їх комплектність та 

правильність оформлення. 
Постійне анкетування, моніторинг якості надання адвокатами 

безоплатної вторинної правової допомоги дає змогу коригувати та 

удосконалювати роботу Гайсинського місцевого центру з надання БВПД. 

При надходженні до Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 
від адвокатів, актів про надання безоплатної правової допомоги та 

відповідних розрахунків розміру винагороди за надання  безоплатної 

правової допомоги, відділом організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами здійснюється перевірка 

відповідних документів.  

Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги 

відповідно до Положення про Гайсинський 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.  
Моніторинг діяльності Бюро правової допомоги 

Відділами Гайсинського місцевого центру з надання БВПД забезпечено 

своєчасне та якісне надання наступних звітів: Статистичні дані роботи 
центрів; Оперативна інформація по виданих дорученнях; Хроніка успішних 

справ за участі адвокатів системи БВПД; Інформація по типових зверненнях 

клієнтів; Медіа-звіт; Звіт по методичним рекомендаціям, тощо. 

План роботи Гайсинського місцевого центру з надання БВПД на 2021 
рік, на ІІІ квартал 2021 року розроблені та погоджені директором МЦ - 

затверджені директором РЦ з надання БВПД у Вінницькій області. 

Відділом правопросвітництва та надання безоплатної первинної 

правової допомоги щоквартально оновлюється база стейкхолдерів щодо 
інформаційних та статистичних даних ОМС, ОВВ, ЦНАПів, ЦЗ. Окрім того, 

проведено моніторинг мережі суб'єктів надання безоплатної первинної  

правової допомоги в телефонному режимі, в результаті яких було 
домовлено про подальшу співпрацю (перенаправлення клієнтів та обмін 

інформацією). 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги 

протягом ІІІ кварталу було: 



 Здійснено 92 виїздів консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням 

консультації та роз’яснень з правових питань під час виїздів 

консультаційних пунктів склала 351 осіб,  

 надано методичну допомогу 18 органам місцевого 

самоврядування та установам - провайдерам БПД (громадських 

організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного 
права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 67 інформаційних матеріалів з питань надання 
БПД; 

 Проведено 88 правопросвітницьких заходів; 

 надано 6 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Гайсинський 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

консультаційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

1 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 

92/351 18 88 6 

2 Бершадське 

Бюро 

18/71 2 14 0 

3 Чечельницьке 

Бюро 

7/24 2 7 

8 

0 

4 Тростянецьке 

Бюро 

8/35 4 9 0 

5 Теплицьке 

Бюро 

19/40 2 15 0 

6 Немирівське 

Бюро 

14/86 4 8 0 

7 Ладижинське 

Бюро 

5/35 4 9 0 
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