
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у ІV кварталі 2021 року 

ЗМІСТ 

 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

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

безоплатної правової допомоги. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги.  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

[1.4.]  Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною. Вивчення рівня 

задоволеності клієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними 

цілями: 

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

правової допомоги 

З метою підвищення рівня правової культури населення, обізнаності 

осіб щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб Центром та 

бюро правової допомоги, враховуючи карантинні обмеження, що склались 

внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19, організовано 

інформаційно-роз'яснювальну роботу та проведено правопросвітницькі 

заходи в офлайн та онлайн режимі: 

01 жовтня 2021 року начальником відділу  

«Згурівське бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів смт.Згурівка 

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

надання безоплатної правової допомоги, що 

гарантується державою».  

Під час інформування серед населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги . 

05 жовтня 2021 року заступником начальника відділу «Баришівське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом проведено 

провопросвітницький захід в Морозівській сільській раді 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 та поширено 

інформаційні буклети. 

Також, надано інформацію про систему безоплатної правової допомоги 

та про можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 



 

13 жовтня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в Броварському 

міськрайонному відділі Київського обласного центру зайнятості на тему: 

«Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат. 

19 жовтня 2021 року в приміщенні Згурівського районного центру 

зайнятості начальником відділу «Згурівське бюро правової допомоги»  

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олексієм Ярмаком проведено семінар для безробітних осіб на 

тему: «Порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги». На семінарі були висвітлені такі питання: надання правової 

інформації, консультацій і роз'яснень з 

правових питань; допомога у складанні 

заяв, скарг та інших документів 

правового характеру; забезпечення 

доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації; здійснення 

представництва інтересів осіб у судах, 

інших державних органах, складання 

документів процесуального характеру 

та інше. 

В кінці семінару присутнім 

роз’яснено їх право на отримання 



безоплатної первинної та вторинної правової допомоги  та надано 

інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

21 жовтня 2021 року головним юристом відділу «Бориспільське бюро 

правової допомоги» проведено лекцію для засуджених, котрі відбувають 

покарання в Бориспільській виправній колонії №119 на тему: «Права 

засуджених осіб». 

22 жовтня 2021 року начальником 

відділу  «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком проведено «вуличне» 

інформування серед жителів смт.Згурівка 

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

«Порядок надання безоплатної правової 

допомоги, що гарантується державою».  

Під час інформування серед населення 

розповсюджувалися інформаційні буклети про систему безоплатної правової 

допомоги. 

27 жовтня 2021 року з метою отримання навиків аналізу кейсу та 

напрацювання алгоритму поведінки в ситуаціях, пов’язаних з незаконним 

продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, 

ознайомлення із правилами проведення судового засідання, - Олександра 

Міклуха, заступниця начальника відділу «Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провела для студентів 1 та 2 курсу Яготинський інститут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та коледжу при Яготинському інституті МАУП 

правопросвітницьку гру у формі імпровізованого суду.  

Для студентів надано справу на тему: «Незаконний продаж 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Учасників було поділено на 3 



команди – «Судді», «Обвинувачені» та «Захисники». Кожна команда 

отримала по 3 питання, а саме: 

Питання для групи «Захист» 

1.Хто несе відповідальність за продаж тютюнових виробів та 

алкоголю неповнолітнім – власник магазину чи продавець, що безпосередньо 

здійснила продаж? 

2.Чи зобов’язаний продавець перевіряти паспорт у особи, що купує 

тютюнові вироби або алкогольні напої? 

3.Що робити з продавцем, котрий без відома власника магазину 

реалізовує неповнолітнім цигарки та алкогольні напої? 

Питання для групи «Обвинувачення» 

1.Чи можна придбати тютюнові вироби або алкогольні напої, якщо є 

записка від батьків з проханням продати дитині ці речі? 

2.Що робити, якщо ви стали свідком або вам стало відомо про продаж 

неповнолітнім тютюнових втробів або алкогольних напоїв? 

3.Чи несе неповнолітній відповідальність за придбання/вживання 

алкогольних напоїв або тютюн? 

Питання для групи «Судді» 

1.Як Ви гадаєте, які мотиви у продавчині/власника магазину при 

продажі неповнолітнім тютюнових виробів та алкогольних напоїв? 

2.Хто має право фіксувати/розглядати 

питання про притягнення до адміністративної 

відповідальності за продаж неповнолітнім 

алкоголю та тютюнових виробів? 

3.Яка може бути роль дітей в запобіганні 

продажу алкоголю/тютюну в магазинах? 

Після обговорення своїх позицій, 

спікери від команд надали змістовні відповіді із 

посиланням на відповідні норми Конституції 

України, Кодексу України про адміністративні 



правопорушення, Податкового Кодексу України. 

В кінці правопросвітницького заходу студенти підбили підсумки у 

форматі обговорення та відповіли на питання – «Як громадськість може 

контролювати дотримання норм закону?» 

28 жовтня 2021 року для осіб, які перебувають на обліку в службі 

зайнятості було проведено право 

правопросвітницький захід заступницею 

начальника відділу "Яготинська бюро 

правової допомоги" Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

праввоовї допомоги – Олександрою 

Міклухою. 

Під час семінару було обговорено 

питання: - "Зняття з реєстрації місця 

проживання" та "Позбавлення особи права 

користування жилим приміщенням". 

Слухачі дізналися про механізми та порядок зняття з реєстрації в 

добровільному порядку, перелік документів.   

Також було надано друковані інформаційні матеріали системи БПД. 

28 жовтня 2021 року у Пункті тимчасового розміщення біженців 

м.Яготин Київська обл. для осіб, котрі перебувають  проживають у даному 

пункті було проведено правопросвітницький захід на тему: «Отримання та 

використання сертифіката вакцинації від КОВІД- 19». 

Особам, котрі звернулися до України за отриманням статусу біженців 

та особами, котрі потребують додаткового захисту - заступниця начальника 

відділу «Яготинське бюро правової допомоги – Олександра Міклуха 

проінформувала присутніх про механізм отримання вакцинації  від КОВІД -

19, надала адресу пункту масової вакцинації у м. Яготин, та як результат - 

механізм отримання паперового (друкованого) сертифікату про 



підтвердження вакцинування, та   перевірки даної інформації у додатку 

«ДІЯ». 

29 жовтня 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско взято 

участь у громадських слуханнях молодіжної ради м.Бровари. Під час слухань 

Катериною Лиско проведено лекцію на тему: «Права молоді» та надано 

пропозиції щодо врахування розвитку та розповсюдження матеріалів серед 

молоді на правову тематику.   

03 листопада 2021 року начальником відділу  

«Згурівське бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком проведено 

«вуличне» інформування серед жителів смт.Згурівка 

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

надання безоплатної правової допомоги, що 

гарантується державою».  

 Під час інформування серед населення розповсюджувалися 

інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги. 

17 листопада 2021 року директором Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Катериною Лиско 

проведено лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в Броварському 

міськрайонному відділі Київського обласного центру зайнятості на тему: 

«Легальне працевлаштування».  

Під час лекції говорили з учасниками заходу про переваги офіційного 

працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну роботу, найманий 

працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової 

втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат. 

 



25 листопада 2021 року у Баришівській районній філії Київського 

ОЦЗ відбувся семінар з роботодавцями та соціальними партнерами з питань 

дотримання законодавства у сфері збереження робочих місць та легалізації. 

Директор філії Єгор 

Гарбуз розповів роботодавцям 

про послуги служби зайнятості 

та переваги від такої співпраці. 

Зокрема, зупинився на підборі 

працівників з урахуванням 

особливостей виробництва, 

проведенні ярмарків вакансій 

для укомплектування вільних 

робочих місць, розповів про можливість набуття працівниками практичних 

навиків роботи шляхом стажування на робочих місцях, про відшкодування 

витрат зі сплати єдиного соціального внеску у разі працевлаштування 

безробітних з числа вразливих верств населення.   

Дмитро Однокоз звернув увагу роботодавців, що нелегальний статус 

працівника обмежує його соціальні гарантії та розповів про адміністративну 

відповідальність роботодавця у такому випадку. 

    02 грудня 2021 року начальником  

відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» 

проведено правопросвітницьку лекцію в 

Усівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – 

Дитячий садок»  на тему: «Боротьба з 

насильством та жорстоким поводженням в 

сім’ях». Лекція проводилась в 7 та 9 класі.   

 

 



08 грудня 2021 року заступником начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 

Юлією Мільченко в Броварському міськрайонному центрі зайнятості 

проведено лекцію для осіб, котрі перебувають на обліку в Броварському 

міськрайонному відділі Київського обласного центру зайнятості на тему: 

«Легальне працевлаштування».  

Юлія Мільченко розповідала про необхідність легальної  трудової  

діяльності, як  основи соціальної  захищеності працюючого  населення, 

ознайомила з  правилами оформлення трудових відносин між роботодавцем 

та найнятим робітником. Спеціаліст центру наголосила, що відсутність  

належним  чином  оформлених   трудових   відносин  позбавляє працівників 

захисту  від незаконного   звільнення та цілої  низки   інших  прав  і  

соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством. Також фахівець 

Броварського місцевого центру безоплатної правової допомоги пояснила що 

в такому випадку працівники  втрачають страховий стаж  для  отримання   

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

також можливість отримання вихідної допомоги  у  разі  звільнення  за  

ініціативою роботодавця.  

Безробітні отримали  візитки і буклети з інформацією про можливість 

одержання необхідної консультації в Броварському місцевому центрі 

безоплатної правової допомоги. 

09 грудня 2021 року відбувся онлайн-семінар «Освіта проти 

насильства: методи профілактики та алгоритми реагування», організований 

Центром професійного розвитку педагогічних працівників Броварської 

міської ради Броварського району Київської області й відділом дошкільних, 

позашкільних закладів та виховної роботи Управління освіти і науки 

Броварської міської ради Броварського району Київської області. Захід був 

проведений у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 



 

Протидія насильству в закладі освіти – безперервна діяльність, яка 

вимагає від усіх учасників освітнього процесу чіткого дотримання прийнятих 

правил поведінки, виконання посадових обов’язків і впровадження політики 

щодо профілактики насильства. Головне правило – діяти системно, спільно і 

узгоджено. Навіть найбільш небайдужий педагог не зможе подолати 

проблему насильства або булінгу самотужки. Це завдання для командної 

роботи, у яку кожен працівник чи здобувач освіти може зробити свій внесок, 

аби їх заклад став простором уваги та безпеки для всіх, хто у ньому 

навчається чи працює. Катерина Лиско, директор Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, розкрила тему: 

«Запобігання і протидія домашньому насиллю». 

Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний день прав 

людини. Ця дата була впроваджена Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 

році на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав 

людини. 

З нагоди цієї події у Броварській школі №1 пройшов правовий урок для 

9-х класів, за участю Катерини Лиско, директора Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до нас завітала 

керівник центру. Катерина Лиско виступила з міні-лекцією для здобувачів 



освіти про права та обов'язки, які мають діти у нашій державі, згідно 

Конвенції ООН про права дитини, яка з 1991 року є частиною національного 

законодавства України. 

10 грудня 2021 року начальником  відділу 

«Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» 

проведено правопросвітницьку лекцію в 

Войтівському навчально-виховному комплексі 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 

садок» Згурівської селищної ради Броварського району Київської області  на 

тему «Боротьба з насильством та жорстоким поводженням в сім’ях». Лекція 

проводилась в 8 та 9 класі. 

29 грудня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

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

Зазимської ОТГ з метою проведення правопросвітництва в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

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

набранням чинності закону щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення». 

В рамках  правопросвітницької діяльності системи надання 

безоплатної правової допомоги працівниками Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 25 жовтня 2021 року по 

05 листопада 2021 року проведено соціологічні дослідження щодо готовності 



землевласників та землекористувачів до земельної реформи, що є завдання 

Програми «ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

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 2 

публікацій в таких друкованих засобах «Яготинські вісті» та «Панорама». 

49 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 ІV 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: 

Участь у тренінгу для 

тренерів 

Заступниця начальнику 

відділу «Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Олександра Міклуха взяла участь у 3-денному тренінгу для тренерів з 

розвитку навичок телефонної комунікації. Тренінг відбувався 4 жовтня – 6 

жовтня 2021р. у м.Святогірськ, Донецької обл.            

Тренінг організовано Координаційним центром з надання правової 

допомоги у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 

фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції. 

Набуті знання, досвід та навички будуть застосовані під час навчання 

усіх працівників системи БПД у рамках дистанційного курсу. 

З 11 жовтня 2021 року по 17 грудня 2021 року директором 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги пройдено навчання за програмою «Надання допомоги у 

забезпеченні доступу до медіації: спеціалізовані знання». 

18 жовтня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Страховий стаж: поняття та обчислення» 

21 жовтня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Земля: захист права власності та протидія рейдерству». 



25 жовтня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Мистецтво судової промови». 

28 жовтня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Надання в користування житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання ВПО». 

29 жовтня 2021 року 

головним юристом відділу 

«Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Юлією Шевченко та  

волонтером БПД – Тукаленком Максимом у приміщенні бюро з 10 год. 00 

хв. до 12 год. 00 хв. було переглянуто конференцію «Процесуальні фільтри 

при касаційному оскарженні судових рішень у цивільних та 

адміністративних справах» навчальний захід організований та проведений 

правовим клубом PRAVOKATOR. 

24-26 листопада 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мариною Губською взято участь у дводенному тренінгу на тему: 

«Правопросвітницька та комунікаційна діяльність у сфері земельних 

відносин». 

08 грудня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Порядок спадкування іноземними громадянами на території 

України». 



16 грудня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Трудові відносини з іноземним елементом: захист прав українських 

громадян, що працюють у Литві». 

22 грудня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Встановлення факту трудових відносин у судовому порядку». 

23 грудня 2021 року працівниками Броварського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прослухано вебінар на 

тему: «Скасування штрафів газо- та електропостачальних компаній». 

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 IV квартал 2021 року забезпечено роботу консультаційних пунктів  

доступу до безоплатної правової допомоги в приміщеннях: Броварського 

відділу пробації; Бориспільській виправній колонії №119, управліннях 

Пенсійного фонду України, центрах зайнятості та в приміщеннях: органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.   

 

 

 

 



05 жовтня 2021 року заступником начальника відділу «Баришівське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом забезпечено 

доступ до безоплатної правової допомоги жителям села Морозівка.  

Загалом за юридичною консультацією звернулося 4 особи та 

отримали вичерпні роз’яснення із земельного законодавства. 

06 жовтня 2021 року начальником  

відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Олексієм Ярмаком здійснений виїзний прийом 

громадян до Аркадіївської  сільської ради ( 

вул. Українська, буд.21, с. Аркадіївка, 

Броварського  району) з метою забезпечення 

вільного доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту 

«ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян також була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про 

діяльність бюро, розміщені на 

стенді сільської ради інформаційні 

буклети про систему безоплатної 

правової допомоги для вільного 

доступу громадян. 

07 жовтня 2021 року 

головним спеціалістом відділу 

«Згурівське бюро правової 

допомоги»   Броварського 

місцевого центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги Олександрою Феник  забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

приміщенні Згурівського районного сектору з питань пробації філії 

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

здійснено прийом громадян та надано юридичні консультації та роз’яснення 

усім бажаючим. 

Також під час прийомів громадян надано друковані інформаційні 

матеріали системи безоплатної правової допомоги. 

12 жовтня 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком здійснений виїзний прийом громадян 

до Середівської  сільської ради (вул. Перемоги, буд.20, с. Середівка, 

Броварського  району) з метою проведення правопросвітницької роботи та 

забезпечення роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

роз'яснювальна робота про діяльність бюро. 

Також були розміщені на стенді сільської ради 

інформаційні буклети бюро для вільного 

доступу громадян. 

13 жовтня 2021 року начальником 

відділу «Згурівське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

БВПД Олексієм Ярмаком за участю головного 

спеціаліста Згурівського відділу 

обслуговування громадян Управління ПФУ у 

Згурівському районі Київської області Тетяни Здор в приміщенні 

Згурівського відділу ПФУ був здійснений спільний прийом громадян. 



Під час прийому було надано роз’яснення та консультації всім 

бажаючим. 

В кінці  прийому працівників ПФУ та присутніх громадян 

проінформовано про порядок 

роботи Бюро правової допомоги 

та залишено у вільному доступі 

інформаційні буклети системи 

БВПД. 

Відповідно до спільного 

меморандуму про співпрацю на 

Баришівщині 18 жовтня 2021 

року в приміщенні Броварського 

районного відділу №1 філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві 

та Київській області, заступником начальника відділу «Баришівське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом проведено черговий 

запланований захід з консультаційної роботи з надання суб’єктам пробації 

безоплатної правової допомоги. 

Четверо засуджених, які перебувають на обліку в Броварському 

районному відділі №1 отримали консультації при вирішенні майнових 

спорів, адміністративних проступків, спадкових прав та порядок відбування 

покарання. 

По закінченню заходу суб’єктам пробації були роздані друковані 

буклети роз’яснювального характеру. 

21 жовтня 2021 року головним юристом відділу 

«Бориспільське бюро правової допомоги» проведено 

консультування засуджених, котрі відбувають 

покарання в Бориспільській виправній колонії №119. 

22 жовтня 2021 року в приміщенні відділу 

Баришівського обслуговування громадян №1 Головного 



управління Пенсійного фонду України у Київський області, головним 

юристом відділу «Баришівське бюро правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Валентиною Петренко проведено черговий запланований захід з 

консультаційної роботи з надання пенсійного права. 

Четверо громадян звернулися за безоплатної правової допомоги що до 

нарахування пенсій, перерахунок пенсії, отримання пенсії покійної матері, 

отримання пенсії як переселенці,було надано роз’яснювальну консультацію 

та роздані друковані буклети. 

23 жовтня 2021 року у приміщенні Капустинського  старостинського 

округу функціонував мобільний консультаційний пункт до безоплатної 

правової допомоги. Прийом громадян здійснювала заступниця начальника  

відділу «Яготинське бюро правової допомоги» Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - Міклуха 

Олександра Олександрівна.  

Під час функціонування мобільного пункту консультування 

звернулося 5 землевласників, котрі в подальшому отримали письмові правові 

консультації на питання, які потребували відповіді із сфери земельного 

права. 

Також під час даної зустрічі для жителів Капустинського 

старостинського округу було проведено правопросвітництво на тему: «Які 

підстави для дострокового розірвання договору оренди?». 

Всім бажаючим було надано друковані інформаційні матеріали 

системи БПД із земельного та цивільного законодавства. Також дані 

друковані матеріали було розміщено у приміщені старостинського окрузі. 

28 жовтня 2021 року головний юрист відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юлія Шевченко забезпечила доступ до 

безоплатної правової допомоги жителям села  Черняхівка.  



Прийом громадян відбувся у приміщенні адміністративного будинку 

Черняхівського старостинського округу з 10.00 год. по 13.00 год., за адресою 

вул. Миру 45А, Бориспільський р-н., Київська обл., 07741. 

З 10.00год. по 10.45год. проведено лекцію на тему «Присвоєння 

кадастрового номеру  земельній ділянці». Кількість присутніх 10 осіб (з них 4 

жінок). 

Загалом за юридичною консультацією звернулося 5 осіб, з них 5 особи 

отримали вичерпні роз’яснення із земельного (4) та спадкового (1) 

законодавства. 

Старосту та діловода  старостинського округу проінформовано про 

функції та місії Бюро правової допомоги, надано друковані інформаційні 

матеріали системи БПД із сфери земельного, цивільного та 

адміністративного законодавства (кількість наданих буклетів 135 штук). 

10 листопада 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олексієм Ярмаком здійснений виїзний прийом 

громадян Красненського старостинського округу (вул. Пушкіна, буд.4, с. 

Красне, Броварського  району) з метою проведення правопросвітницької 

роботи та забезпечення консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була 

проведена інформаційно-роз'яснювальна 

робота про діяльність бюро. Також були 

розміщені на стенді сільської ради 

інформаційні буклети бюро для вільного 

доступу громадян. 



02 грудня 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олексієм Ярмаком здійснений виїзний прийом громадян 

до Усівського  старостинського округу  ( вул. 

Центральна, буд.20, с. Усівка, Згурівського  

району) з метою проведення правопросвітницької 

роботи та забезпечення роботи консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена 

інформаційно-роз'яснювальна робота про 

діяльність бюро. Також були розміщені на стенді сільської ради інформаційні 

буклети бюро для вільного доступу громадян. 

07 грудня 2021 року головним спеціалістом відділу «Згурівське бюро 

правової допомоги»  Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександрою Феник забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги в приміщенні Згурівського 

районного сектору з питань пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» в м. Києві 

та Київській області, а саме здійснено прийом 

громадян та надано юридичні консультації та 

роз’яснення усім бажаючим. 

Також під час прийомів громадян надано 

друковані інформаційні матеріали системи 

безоплатної правової допомоги 

10 грудня 2021 року начальником  відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 



правової допомоги Олексієм Ярмаком 

здійснений виїзний прийом громадян до 

Войтывського  старостинського округу  ( вул. 

Чкалова, буд.1, с. Войтове, Броварського  

району) з метою проведення 

правопросвітницької роботи та забезпечення 

роботи консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО».  

Серед присутніх громадян була проведена інформаційно-

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

сільської ради інформаційні буклети бюро для вільного доступу громадян. 

16 грудня 2021 року заступником начальника відділу «Бариішвське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом здійснений 

виїзний прийом громадян до с. Садове та с. Недрі Баришівської ОТГ в рамках 

проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

16 грудня 2021 року начальником відділу «Переяслав-Хмельницьке 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександром Задороднім 

здійснений виїзний прийом громадян до  

Ташаньської ОТГ в рамках проекту «ПРОГРАМА 

ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

 17 грудня 2021 року у  приміщені  

Яготинського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській 



області завідуюча сектором  «Яготинське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги  Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Міклуха забезпечила  

функціонування консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги для підоблікових  центру пробації. 

 Загалом 2 особам надано правову інформацію та роз’яснення з питань 

спадкового та цивільного законодавства та  надано інформацію щодо 

механізму отримання БПД. 

20 грудня 2021 року головний юрист відділу 

«Яготинське бюро правової допомоги» 

Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юлія 

Шевченко забезпечила доступ до безоплатної 

правової допомоги жителям села Червоне.  

Прийом громадян відбувся у приміщенні 

адміністративного будинку Червонівського 

старостинського округу з 10.00 год. по 12.00 год., за 

адресою вул. Шевченка 1, Бориспільський р-н., Київська обл. 

Старосту та діловода  старостинського округу проінформовано про 

функції та місії Бюро правової допомоги, надано друковані інформаційні 

матеріали системи БПД із сфери земельного, цивільного та 

адміністративного законодавства. 

22 грудня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Богданівка 

Великодимерської ОТГ в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

23 грудня 2021 року головний юрист відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги Юлія Шевченко забезпечила доступ до 

безоплатної правової допомоги жителям села  

Богданівка.  

Прийом громадян відбувся у приміщенні 

адміністративного будинку Богданівського 

старостинського округу, за адресою вул. 

Бондаренка 80, Бориспільський р-н., Київська 

обл., 07742. 

Загалом за юридичною консультацією 

звернулося 3 осіб, з них 3 особи отримали 

вичерпні роз’яснення із земельного  

законодавства. 

Діловода  старостинського округу проінформовано про функції та 

місії Бюро правової допомоги, надано друковані інформаційні матеріали 

системи БПД із сфери земельного, цивільного та адміністративного 

законодавства. 

23 грудня 2021 року заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Броварського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Губською здійснений виїзний прийом громадян до с. Русанів 

Великодимерської ОТГ в рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ 

ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

23 грудня 2021 року заступником начальника відділу «Бариішвське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром Однокозом здійснений 

виїзний прийом громадян до с. Лехнівка та с. Пилипче Баришівської ОТГ в 

рамках проекту «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

З метою забезпечення поінформованості населення про систему 

безоплатної правової допомоги та про їх право на безоплатну вторинну 



правову допомогу Центром та бюро правової допомоги постійно проводиться 

робота щодо розміщення інформації про безоплатну правову допомогу в 

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

дитячих будинках, в навчальних закладах, закладах культури, у 

військкоматах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади та у громадському транспорті, на дошках 

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

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

можуть ознайомитися на місці та взяти з собою.  

Постійно ведеться тісна співпраця з громадськими організаціями та 

органами місцевого самоврядування 

За звітний період Центром та бюро правової допомоги проводилось  

робочі зустрічі для налагодження та обговорення подальшої співпраці в 

наданні безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої 

допомоги та проведення спільних заходів щодо правопросвітництва 

населення, а також інформування про діяльність Центру та бюро правової 

допомоги.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 жовтня 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 

третьому кварталі 2021 року, а також розглянуто шляхи покращення порядку 

та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

21 жовтня 2021 року заступниця начальника відділу «Яготинське 

бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Міклуха провела 

робочу зустріч з волонтером БПД – Тукаленком Максимом у приміщенні 

бюро.  



Під час зустрічі 

було обговорено 

організацію і проведення 

право просвітницького 

заходу для студентів 

Чорнобильського 

медичного фахового 

коледжу, а саме гри у 

формі імпровізованого 

судового засідання. 

Максим Тукаленко створив і надіслав статтю, щодо «Укладення 

шлюбу неповнолітніми», задля поширення інформування громадян на 

офіційному веб-сайті Яготинської міської ради. 

26 жовтня 2021 року начальник відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського місцевого центру Олексій Ярмак завітав з робочим 

візитом до голови Згурівського районного суду 

Віталія Хижного. 

Під час зустрічі були обговорені питання 

щодо: поглибленої співпраці з доступу громадян 

до безоплатної правової допомоги, що 

гарантується державою, порядок реалізації та 

надання права на правову допомогу, порядок 

надання безоплатної правової допомоги, 

обмеження та умови. 

Для громадян в приміщенні суду на інформаційних стендах та столах 

були залишені буклети та візитки  системи БВПД. 



11 листопада 2021 року начальник відділу «Згурівське бюро правової 

допомоги» Броварського МЦ  Олексій Ярмак завітав з робочим візитом до 

Комунального некомерційного підприємства «Згурівська центральна районна 

лікарня» Згурівської селищної ради. 

Метою візиту було: 

поновлення інформаційних матеріалів, 

розміщення плакатів та візитівок  про 

діяльність бюро. 

03 грудня 2021 року головний 

юрист відділу «Яготинське бюро 

правової допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Юлієя Шевченко та  

волонтер БПД – Тукаленко Максим  у 

приміщенні бюро провели робочу зустріч на якій було узгоджено спільний 

виїзд до Червонівського старостинського округу. По завершенню робочої 

зустрічі було передано Подяку за зразкове здійснення волонтерської 

діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги та з нагоди 

відзначення міжнародного дня волонтера відповідно до Наказу № 385-к від 

22.11.2021 р. в.о. директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги Олександра 

Баранова.  

 

 

 

З метою налагодження 

співпраці між відділом 

«Яготинське бюро правової 

допомоги» Броварського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, Бориспільським 



відділом окружної прокуратури та відділенням поліції 2 Бориспільського 

районного управління поліції   надсилаємо звіт щодо проведення робочої 

онлайн-зустічі задля обговорення питання  "Дотримання прав людини" 

приурочину до Тижня права що відбулась в онлайн режимі 08 грудня 2021 

року. 

21 грудня   2021 року головний юрист сектору «Згурівське бюро 

правової допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги  Броварського 

МЦ  Олександра Феник завітала  з робочим візитом до Комунального 

некомерційного підприємства «Згурівська центральна районна лікарня» 

Згурівської селищної ради. 

Метою візиту було: поновлення інформаційних матеріалів, 

розміщення буклетів та візитівок  про діяльність бюро в приміщенні лікарні. 

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 четвертого 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 12 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 14 документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення 

про надання такої допомоги.  

Працівникам бюро правової допомоги Броварського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом четвертого 

кварталу видано 37 наказів на уповноваження щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та для здійснення представництва осіб 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги. Складено 29 документів 

процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої 

допомоги. 

 


