
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
 щодо діяльності Білоцерківського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правововї 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 БПД є  незалежною,  клієнтоорінтованою,  іноваційною,
ефективною.

Розділ ІI. Результативні показники діяльності



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

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

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

Серед проведених проведених заходів наступні:
04.10.2021 працівником Богуславського бюро Даниленком І.І. у Богуславському

фаховому коледжі імені І.С.Нечуя-Левицького для студентів 2 курсу спеціальності
Право ,  було проведено правопросвітницький захід на тему: Безоплатна правова
допомога в Україні;

06.10.2021 працівником Богуславського бюро Царенко Т.М. у Киданівській філії
Богуславського академічного ліцею № 1 для учнів було проведено правопросвітни-
цький захід на тему: Як захистити дитину від кіднепінгу;

06  жовтня  2021  року  працівниками  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги
Юрієм Лісовим та Людмилою Хамка проведено правопросвітницький захід в Кага-
рлицькій ЗОШ 1-3 ступенів № 3, в ході якого учням 5 класів та 9 класів прочитано
лекцію на тему: “Стоп-булінг” та “Як захистити дитину від кіднепінгу”. Працівни-
ки бюро розповіли школярам як не потрапити у неприємні ситуації,  пов'язані із
користуванням  інтернетом.  Було  цікаво  та  захоплююче!мТакож було  показано  з
даного питання відеоролики.Діти сприйняли захід із цікавістю, класні керівники
класів пояснили таку зацікавленість школярів тим, що дана тема є актуальною для
дітей такого віку та подана у цікавому сучасному форматі та легко сприймається і



запам’ятовується. Після лекції деякі діти ставили особисті запитання, на які була
надана вичерпна відповідь. Також дітям було залишено електронну адресу праці-
вника Кагарлицького бюро правової допомоги та було запропоновано задати запи-
тання в електронному форматі - на що школярі охоче погодились. На заході були
присутні учні 5 класів - 32 учні;

Що таке право та які права знають малюки? Пояснити простими словами важли-
ві речі - таке завдання  поставили перед собою працівники Білоцерківського МЦ 
завітавши до Центру дитячої творчості 8 жовтня 2021 р.Під час зустрічі діти в 
ігровій формі ознайомилися з основними правами дитини, які проголошені у 
Конвенції ООН з прав дитини та як приємний бонус розфарбували ромальовки си-
стеми БПД та вирішили кросворди. 

12.10.2021 р. студентам Білоцерківського національного аграрного університету
розповідали  про  визначення  термінів:  шлюб,  сім’я,  шлюбні  відносини,  про
складові укладення шлюбу та підстави визнання шлюбу недійсним, про те, хто мо-
же  укладати  шлюб,  про  права  і  обов’язки  наречених.  Про  встановлений
законодавцем  шлюбний  вік  та  випадки  виключень.  Окремо,  обговорили  судові
практики Білоцерківського місцевого центру з питань надання особі права на шлюб
в судовому порядку;



02.11.2021 р. р про практику захисту прав на землю працівники Білоцерківсько-
го  МЦ  говорили  із  студентами  БНАУ.  Під  час  гостьової  лекції  з  предмету
«Земельне  право»  цікаві  спікерки  переказали  непересічні  життєві  історії:  про
захист права на землю неповнолітньої дитини, коли правовстановлюючі документи
залишились на окупованих територіях, про відновлене право на земельну частку
(пай) для пенсіонерки у колгоспі, який припинив своє існування ще у 90-х роках,
про проблемні питання оренди земельних ділянок та незавершену приватизацію
землі;

11 листопада 2021 р. працівники Білоцерківського місцевого центру спільно з
волонтерами під час он-лайн уроку розповідали про домашнє насильство учням
ЗОШ № 1 та ЗОШ № 4 м. Біла Церква. Цього разу онлайн зібрались учні 8 та 9 кла-
сів;

26  листопада  2021  року  начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової
допомоги  Лісовим  Ю.Д.  проведено  правопросвітницький  захід  в  Стайківському
опорному закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів, в ході якого учням 11
класу прочитано лекцію на тему: “Стоп-булінг” та “Як захистити дитину від кі-
днепінгу”. Працівник бюро розповів школярам як не потрапити у неприємні ситуа-
ції, пов'язані із користуванням інтернетом. Було цікаво та захоплююче!. Також було
показано з даного питання відеоролики. Діти сприйняли захід із цікавістю, класні
керівники  класів  пояснили  таку  зацікавленість  школярів  тим,  що  дана  тема  є
актуальною для дітей такого віку та подана у цікавому сучасному форматі та легко
сприймається і запам’ятовується;

07.12.2021 працівником Богуславське бюро Даниленком І.І.  у  Богуславському
фаховому  коледжі  імені  І.С.Нечуя-Левицького  для  студентів  11  група  сп.



"Соціальна робота", було проведено правопросвітницький захід на тему: «Кібербу-
лінг»;

09.12.2021 працівником Богуславського бюро Даниленком І.І. у Богуславському
фаховому коледжі імені І.С.Нечуя-Левицького для студентів 11 група сп. "Фізична
культура", було проведено правопросвітницький захід на тему: «Кібербулінг». На
заході були присутні 16 студентів;

Що таке домашнє насильство? Які види насильства існують? Які види покарань
передбачені  за  насильство?  У  яких  випадках  діти  вважаються  жертвами  наси-
льства? Всі ці питання обговорили з учнями ЗОШ № 9 в м. Біла Церква 13.12.2021
р. Волонтери БПД - студенти факультету права та лінгвістики БНАУ та клініцисти
Юридичної клініки "Право і практика"

20 грудня  2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
М. Шемітько    проведено лекцію в ДНЗ “Тетіївське професійно-технічне училище”
для учнів навчального закладу та їх викладачів на тему: «Шлюб та сім”я» .

В рамках співпраці в Молодіжним центром в м. Біла Церква працівники Білоце-
рківського місцевого центру спільно з волонтерами БПД – студентами юридичного
факультету  Білоцерківського  національного  аграрного  університету  протягом
жовтня-листопада 2021 р. проводили правопросвітницькі заходи для відвідувачів, з
метою інформування молоді міста про систему БПД та їх права. Заходи проходили
в тому числі в ігровій формі - грали в настільну правову гру "Важниця".



Центром та Бюро проводяться заходи в приміщеннях бібліотек для відвідувачів,
як  дорослого віку, так і дітлахів. До прикладку:

04 жовтня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Мельник  Л.Б.  проведено  правопросвітницький  захід  в  Сквирській  районній
центральній  бібліотеці на  тему:  “Соціальний  захист  людей  похилого  віку  та
ветеранів  в Україні”;

05.10.2021 року  працівником Рокитнянського бюро правової допомоги Юлією
Горьовою  у  приміщенні  Рокитнянської  центральної  районної  бібліотеки  надано
правову  консультацію  4  працівникам  відділу  стосовно  питань  щодо  порядку
захисту прав споживачів  природного  газу;  стягнення  аліментів  за  минулий час;
здійснення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам; порядку визнання особи
такою,  що  втратила  право  користування  жилим  приміщенням  та  зняття  її  з
реєстрації;

12  жовтня  2021  р.  працівники  Білоцерківського  МЦ  в  дитячій  бібліотекі
говорили  з  дітьми  про  їх  права,  грали,  розгадували  тематичні  кросворди.



Конвенція  про  права  дитини  отримала  найбільш  широке  міжнародне  визнання
серед  усіх  документів  з  прав  людини,  її  ратифікували  майже  всі  країни  світу.
Конвенція  поєднує  в  одному  документі  весь  спектр  прав  людини,  що  мають
відношення  до  дітей  —  громадянських,  політичних,  економічних,  соціальних  і
культурних прав.

13.10.2021  працівником Богуславського  бюро Туникою Н.О.  було  проведено
правопросвітницький  захід  спільно  з   працівниками  Комунального  закладу
“Публічна  бібліотека  м.  Богуслав”  та  членів  ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ
"ОБ'ЄДНАНЕ БРАТЕРСТВО ВОЇНІВ АТО" .  Тема заходу:  "Трудові  гарантії  та
пільги військовослужбовців". На заході були присутні 15 осіб.;

26.10.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
центральної районної бібліотеки. Тема заходу:  “Як отримати безоплатну правову
допомогу”. На заході були присутні 11 осіб;

27 жовтня 2021 року головний спеціаліст відділу Кагарлицького бюро правової
допомоги  Хамка  Л.Г.  в  приміщенні  Кагарлицької  міської  бібліотеці  провела
правопросвітницький захід для працівників бібліотеки дитячого відділення на тему
"Як отримати безоплатну правову допомогу”;

3 грудня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Мельник  Л.Б.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні   Сквирської
міської бібліотеки на тему: “ Запобігання та протидія домашньому  насильству”, з
учнями 9-Б класу Сквирського академічного ліцею "Перспектива". На західі були
присутні:   начальника служби в  справах дітей та  сім'ї  Сквирської  міської  ради
Рогоза  Н.А.,  старший  інспектора  ювенальної  превенції  відділу  поліції  №1  м.
Сквири  Білоцерківського  районного  управління  поліції  Чумак  Н.Д.  Старший
інспектор Чумак Н.Д.,  ознайомила підлітків про види правопорушень та злочинів,
покарання винних, вік настання адміністративної і кримінальної відповідальності
неповнолітніх; 



08.12.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком  А.А.  в  приміщенні   відділу  обслуговування  дітей  Ставищенської
публічної  бібліотеки  проведено  годину  спілкування   в  рамках  Всеукраїнського
тижня  права  з  читачами-учнями  8-Б  класу  НВК  №  2  онайомлено  дітей  з
Конвенцією  ООН  «Про  права  дитини»,  з  історією  створення  Декларації  прав
людини. Доповненням до розповіді було переглянуто відеофільм “Права дитини “.
Година  спілкування  пройшла  цікаво,  змістовно,  а  головне,  засвідчила
небайдужість  учнів  до  питань  правової  обізнаності,  формування  правової
свідомості і правомірної поведінки;

08.12.2021 працівником бюро Туникою Н.О.  проведено правопросвітницький
захід  в  КЗ  “Публічна  бібліотека  м.  Богуслав”   для  працівників  бібліотек
старостинських  округів  Богуславської  ОТГ.  Тема  заходу:  “Безоплатна  правова
допомога в Україні”. На заході були присутні  19 осіб.;

08 грудня 2021 року працівник Кагарлицького бюро правової допомоги Лісовий
Ю.Д. в приміщенні Кагарлицької міської бібліотеці провів правопросвітницький
захід для працівників бібліотеки дитячого відділення на тему "Безоплатна правова
допомога в Україні”;

09.12.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком А.А. в приміщенні бібліотеки-філії КЗ ЦБС Ставищенської селищної
ради, в рамках Всеукраїнського тижня права, який проходить в Україні щорічно,
починаючи з 2008 року, у Ставищенській публічній бібліотеці пройшла зустріч із
старшокласниками  Ставищенського  НВК  №1.  Тема  заходу  “Зупинемо  Булінг



разом”, між учнями і правником відбувся діалог в запитаннях і відповідях. Учнів
зацікавили  питання  правознавства  у  формуванні  уміння  застосовувати  їх  у
повсякденному житті;

10.12.2021 працівником бюро Туникою Н.О.  проведено правопросвітницький
захід в КЗ “Публічна бібліотека м. Богуслав”  для працівників бібліотеки.  Тема
заходу: “ Права осіб на захист під час затримання, взяття під варту, обмеження в
праві на вільне пересування”;

Білоцерківський  місцевий  центр  продовжує  проводити  правопросвітницькі
заходи у  військових частинах, військоматах та управліннях соціального захисту
населення,  в  УТОС,  УТОГ  та  психоневрологічних  інтернатах,  реабілітаційних
центрах, серед них проведено наступні заходи :

01.10.2021  працівником  відділу  “Богуславське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського МЦ БВПД  Туникою Н.О. проведено правопросвітницький захід
у  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  "ОБ'ЄДНАННЯ  ІНВАЛІДІВ  ЧОРНОБИЛЯ
БОГУСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ"  на  тему:  “Соціальний
захист людей похилого віку та ветеранів в Україні”;

04  жовтня  2021 року працівник   відділу  Тетіївське бюро правової допомоги
М.  Шемітько.  провела  прийом  громадян,  які  перебувають  в   стаціонарному
відділенні для постійного  та тимчасового  проживання КП “Соціальний  центр” в
с. Денихівка Білоцерківського району Київської області. Під час якого    надано
консультації 5 громадянам по питаннях перерахунку пенсії, виконання договору
позики,  щодо  стягнення  аліментів  з  повнолітніх  дітей  на  утримання  матері,
спадкування  за  заповітом  оформлення  державної  соціальної  допомоги.  Надано
вичерпні консультації в рамках чинного законодавства, та інформаційні  матеріали



з питань  отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснення законодавства у
сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення;

08  жовтня   працівниками  відділу  “Таращанське  бюро  правової  допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено правопросвітницький захід та прийом громадян у приміщенні
центру  надання  соціальних  послуг  Таращанської  міської  ради.  Тема  заходу:
“Соціальний  захист  людей  похилого  віку  та  ветеранів  в  Україні”.  Присутні
отримали безоплатні консультації з спадкового, соціального, житлового  права та
виконання судових рішен;

11.10.2021  року  працівниками  Білоцерківського  МЦ  проведено
правопросвітницький захід та прийом громадян у приміщенні КУ Білоцерківської
міської  ради  “Територіальний  центр  надання  соціальних  послуг  ім.Петера
Новотні”  на  тему:   “Соціальний  захист  людей  похилого  віку  та  ветеранів  в
Україні”,  після  завершення  заходу  всі  бажаючі  мали  можливість  отримати
консультації;

12.10.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги
Кононюком  А.А.,  в  приміщенні  Відділу  соціального  захисту  та  соціального
забезпечення  Ставищенської  селищної  ради  Білоцерківського  району  Київської
області проведено правопросвітницький захід на тему:"Трудові гарантії та пільги
для військовослужбовців"  ,  після завершення заходу присутні мали можливість
отримати консультації;

13.10.2021  року  працівником  відділу  Сквирського  бюро  правової  допомоги  
Мельник  Л.Б.  проведено  правопросвітницький  захід у  Сквирському  районному
територіальному центрі  комплектування  та  соціальної  підтримки  на  тему:
“Трудові  гарантії  та  пільги  військовослужбовців”.  Присутнім  надано  вичерпне
консультування  в  рамках  чинного  законодавства,  також  надано  роздаткові
матеріали;

13  жовтня  2021  року  на  виконання  меморандуму  про  співробітництво
начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги  Лісовим  Ю.Д.
прочитано лекцію на тему: “Трудові гарантії та пільги військовослужбовців”;

13.10.2021  працівником бюро    Туникою  Н.О.  було  проведено
правопросвітницький  захід  спільно  з   працівниками  Комунального  закладу
“Публічна  бібліотека  м.  Богуслав”  та  членів  ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ
"ОБ'ЄДНАНЕ БРАТЕРСТВО ВОЇНІВ АТО" .  Тема заходу:  "Трудові  гарантії  та
пільги військовослужбовців".  На заході були присутні 15 осіб, після завершення
заходу присутні мали можливість отримати консультації;

20.10.2021  працівником  бюро  Царенко  Т.М.  у  відділі  соціального  захисту
населення  соціально-гуманітарного  управління  виконавчого  комітету
Богуславської  міської  ради  для  громадян  було  проведено  правопросвітницький
захід  на  тему:  «Забезпечення  прав  осіб  з  інвалідністю  та  маломобільних  груп
населення»;



 27-28 жовтня разом з волонтерами системи БПД працівники Білоцерківського 
місцевого центру  розповідали про кібербулінг у  чотирьох школах Білої Церкви та
нагадали як уберегти себе від цього неприємного, а іноді й небезпечеого явища.Усі
друзі жартують між собою чи не так? Але іноді важко сказати, чи хтось просто 
розважається, чи дійсно намагається нашкодити вам, особливо в Інтернеті. Іноді 
вони насміхаються, але говорять, що це «просто жарти» і пропонують «не 
сприймати це так серйозно». Та чи дійсно потрібно так робити?;

28.10.2021  працівником бюро Туникою Н.О..  у  комунальній установі  “Центр
надання  соціальних  послуг”  Богуславської  міської  ради  Київської  області для
громадян  було  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:  Як  отримати
безоплатну правову допомогу;

21  жовтня  2021  року  працівником  Тетіївського  бюро  правової  допомоги
Шемітько  М. проведено   правопросвітницьку  лекцію  для  працівників  відділу
соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської  ради на
тему “ Забезпечення прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення”;

25.10.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
Юлією Горьовою проведено правопросвітницький захід у Відділі охорони здоров'я
та соціального захисту населення Рокитнянської селищної ради Білоцерківського
району Київської області в присутності 10 громадян на тему: “Порядок отримання
безоплатної вторинної правової допомоги”;

26.10.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  захід  у  Таращанському  відділі  управління  соціального
захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації.Тема заходуб
“Як отримати безоплатну  правову допомогу”.Кожен присутній  після закінчення
заходу мав можливість отримати відповідь на особисте запитання. На захід було
присутніх  10  осіб.Консультацію  отримало  7  осіб,  з  7  питань  (сімейного,
спадкового, пенсійного, цивільного, адміністративного, трудового права );

22.10.2021  р.  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  Юлією
Горьовою  для працівників   Рокитнянського територіального центру соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Рокитнянської  селищної  ради
Білоцерківського району Київської області  проведено правопросвітницький  захід
на  тему:  “Забезпечення  прав  осіб  з  інвалідністю  та  маломобільних  груп
населення”;

29  жовтня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Миронівського  відділу  управління  соціального  захисту  населення,  на  тему:
"Аліменти на батьків:  обов’язок повнолітніх дочки,  сина утримувати батьків та
його виконання". Присутнім надано роздаткові матеріали, також надано вичерпне
консультування 2 особам.;

05  листопада  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні



Миронівського  відділу  управління  соціального  захисту  населення,  на  тему:
"Реалізація  права  на  доступ  до  публічної  інформації  та  права  на  звернення
громадян".  Присутнім  надано  роздаткові  матеріали.  Під  час  даного  прийому
надано вичерпне консультування 2 особам;

12.11.2021 року працівником Володарського бюро правової допомоги Ткаченко
А.О.було  проведено  правопросвітницький  захід  у  Відділі  соціального  захисту
населення Володарської селищної ради на тему “Укладення та внесення змін до
договору  оренди  землі"  та  “Умови  призначення  і  виплати  допомоги  при
народженні дитини”;

17.11.2021  працівником  Бюро  Туникою  Н.О.  у  відділі  соціального  захисту
населення  соціально-гуманітарного  управління  виконавчого  комітету
Богуславської  міської  ради для  громадян  було  проведено  правопросвітницький
захід на тему: Запобігання та протидія домашньому насильству, присутні мали мо-
жливість отримати консультації;

17.11.2021  р.  для  підопічних  Білоцерківського  виробничого  підприємства
«ВЕСНА» УТОГ працівники Білоцеркіського МЦ з надання БВПД розповіли про
субсидії, адже, як виявилось, це питання найбільше хвилювало присутніх;

25.11.2021  працівником  бюро  Царенко  Т.М.  у  комунальній  установі  “Центр
надання  соціальних  послуг”  Богуславської  міської  ради  Київської  області  для
громадян  було  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:  Запобігання  та
протидія домашньому насильству;

29  листопада  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні
Миронівського  територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних  громадян,  на  тему: "Домашнє  насильство".  Присутнім  надано
роздаткові матеріали, всі присутні мали отримати консультації;

14 грудня 2021 року  працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Прокопчук  П.М.  було  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Управління  соціального  захисту  населення  на  тему:  “Запобігання  та  протидія
домашньому  насильству”. Присутнім надано вичерпне консультування в рамках
чинного законодавства, також надано роздаткові матеріали. Консультації цього дня
отримали 4 особи, які стосувались соціального захисту, сімейного та спадкового
законодавства;

15.12.2021  працівником Кагарлицького  бюро  Хамкою Л.Г.  проведено  право-
просвітницький захід  у  Ставівському психоневрологічному інтернаті  присвяче-
ному інформуванню про систему БПД ;

15.12.2021  працівником  Богуславського  бюро Туникою  Н.О.  у  відділі
соціального захисту  населення  соціально-гуманітарного  управління  виконавчого
комітету  Богуславської  міської  ради  для  громадян  було  проведено
правопросвітницький захід  на  тему:  «Права  осіб  на  захист  під  час  затримання,
взяття під варту,  обмеження в праві  на вільне пересування»,  всі  присутні  мали
можливість отримати консультації;



17 грудня 2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Миронівського  відділу  управління  соціального  захисту  населення,  на  тему:
"Реалізація  права  на  доступ  до  публічної  інформації  та  права  на  звернення
громадян";

20.12.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  організовано  консультативний  пункт  прийому  громадян  у
Таращанському відділі управління соціального захисту населення Білоцерківської
районної  державної  адміністрації. Тема  заходу:  “Права  осіб  на  захист  під  час
затримання, взяття під варту, обмеження в праві на вільне пересування”. Кожен
присутній після закінчення заходу мав можливість отримати відповідь на особисте
запитання.;

20.12.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
Юлією Горьовою проведено правопросвітницький захід у Відділі охорони здоров'я
та соціального захисту населення Рокитнянської селищної ради Білоцерківського
району Київської області на тему: “Права осіб на захист під час затримання, взяття
під варту, обмеження в праві на вільне пересування”.

Білоцерківським місцевим центром проводиться ряд правопросвітницьких заходів
у відділах пробації та місцях позбавлення волі для засуджених осіб, серед них:

05 жовтня  2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
М.  Шемітько     проведено  лекцію  в  Тетіївському  районному  відділі  філії
Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області   для



представників  відділу та осіб які перебувають на обліку без позбавлення волі на
тему “ Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні”;  

05  жовтня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Орловою  Н.В.  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні
Миронівського сектору Філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській області, на тему: "Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в
Україні". Присутнім надано роздаткові матеріали та надано консультації;

05.10.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком  А.А.  в  приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи
Центр пробації  у  м.  Києві  та  Київській області  проведено правопросвітницький
захід для осіб які перебувають на обліку, тема заходу: "Соціальний захист людей
похилого віку та ветеранів в Україні", присутні отримали консультації;

08.10.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
Юлією  Горьовою  проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському
районному відділі пробації філії Державної установи “Центр пробації”  на тему:
“Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні”, після завешення
заходу надано консультації;

12 жовтня 2021 року  працівником Білоцерківського МЦ Мартосічем А.В. було
проведено  правопросвітницький  захід   у  приміщенні  Білоцерківського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та
Київській області, після чого надано вичерпні правові консультації;

12 жовтня 2021 року  працівником відділу Сквирського буро правової допомоги
Прокопчук  П.М.  було  проведено  правопросвітницький  захід   у  приміщенні
Сквирського  районного  відділу   “Центр  Пробації”.    Консультації  цього  дня
отримали  5  осіб,  які  стосувались  житлового,  спадкового,  та  трудового
законодавства;

19.10.2021  року  працівником  бюро  Даниленком  І.І.  проведено
правопросвітницький  захід  в  Богуславському  районному  секторі  Філії  Центру
пробації у м. Київ та Київській області для осіб які перебувають на обліку на тему:
"Забезпечення прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення”, після
проведення заходу присутні отримали консультації;

21.10.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Білоцерківського
районного сектору №3 філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській  області.
Тема  заходу:  “Забезпечення  прав  осіб  з  інвалідністю  та  маломобільних  груп
населення”.  
Присутні  отримали безоплатні  консультації  з  медичного,  сімейного,  житлового,
договірного та цивільного права;

22  жовтня  2021  року  на  виконання  меморандуму  про  співробітництво
начальником  відділу  Кагарлицького  бюро  правової  допомоги  Лісовим  Ю.Д.



проведено робочу зустріч з начальником Обухівського районного сектору №2 філії
Державної установи "Центр пробації" у м.Києві та Київській та заходу прочитано
лекцію для підопічних закладу на тему: “Забезпечення прав осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення;

09  листопада  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні
Миронівського сектору Філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській  області,  на  тему:  "Як  отримати  безоплатну  правову  допомогу".
Присутнім надано роздаткові матеріали та надано консультації;

9  листопада 2021  року   працівником  Білоцерківського  МЦ Мартосічем  А.В.
було  проведено  правопросвітницький  захід   у  приміщенні  Білоцерківського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та
Київській області, після чого надано вичерпні правові консультації;

12  листопада  2021  року   працівником  відділу  Сквирського  бурю  правової
допомоги  Прокопчук  П.М.  було  проведено  правопросвітницький  захід   у
приміщенні Сквирського районного відділу  “Центр Пробації” на тему: «Стягнення
аліментів».   Консультації цього дня отримали 5 осіб, які стосувались житлового,
спадкового, та трудового законодавства;

16.11.2021  року  працівником  бюро  Даниленком  І.І.  проведено
правопросвітницький  захід  в  Богуславському  районному  секторі  Філії  Центру
пробації у м. Київ та Київській області для осіб які перебувають на обліку на тему
"Як захистити дитину від кіднепінгу”, після проведення заходу присутні отримали
консультації;

19  листопада  2021  року    працівником  відділу  Тетіївське  бюро  правової
допомоги  М. Шемітько    проведено лекцію в Тетіївському районному відділі філії
Державної  установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області   для
представників  відділу та осіб які перебувають на обліку без позбавлення волі на
тему “ Запобігання та протидія домашньому насильству”.  Присутнім були надані
матеріали, зокрема щодо отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснення
законодавства у сфері соціального захисту,  пенсійного забезпечення,  цивільного
права та ін.;

25  листопада  2021  року,  з  метою  долучення  до  соціально-виховної  роботи
засуджених  працівником  Кагарлицького  бюро  прочитано  лекцію  на  тему:
“Запобігання та протидія домашньому насильству, по завершенню заходу присутні
мали можливість отримати консультації;

07.12.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком  А.А.  в  приміщенні  Ставищенського  РС  філії  державної  установи
Центр пробації  у  м.  Києві  та  Київській області  проведено правопросвітницький
захід  для  осіб  які  перебувають  на  обліку,  тема  заходу:  "Безоплатна  правова
допомога", присутні мали можливість отримати консультації;

07  грудня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  в  приміщенні



Миронівського сектору Філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській  області,  на  тему:  "Як  отримати  безоплатну  правову  допомогу".
Присутнім надано роздаткові матеріали та надано консультації;

14 грудня 2021 року  працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Прокопчук  П.М.  було  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Сквирського  відділу  пробації  на  тему:  “Запобігання  та  протидія  домашньому
насильству”.  Присутнім  надано  вичерпне  консультування  в  рамках  чинного
законодавства;

17.12.2021  р.  працівником  відділу  Рокитнянське  бюро  правової  допомоги
Юлією  Горьовою  проведено  правопросвітницький  захід  в  Рокитнянському
районному відділі  пробації  філії  Державної  установи “Центр пробації”  на тему:
“Права та пільги внутрішньо переміщених осіб”;

17.12.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні  Білоцерківського
районного сектору №3 філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та
Київській  області.
Тема  заходу:  “Права  та  пільги  внутрішньо  переміщених  осіб”.  
Присутні отримали безоплатні консультації з пенсійного, сімейного, спадкового,
соціального та адміністративного права. Консультацію отримало 5 осіб.;

17 грудня 2021 року   працівником відділу Тетіївське бюро правової допомоги
О. Романчук    проведено лекцію в Тетіївському районному відділі філії Державної
установи  “Центр  пробації”  у  м.  Києві  та  Київській  області   для  представників
відділу та осіб які перебувають на обліку без позбавлення волі на тему “ Права осіб
на  захист  під  час  затримання,  взяття  під  варту,  обмеження  в  праві  на  вільне
пересування”.   Присутнім  були  надані    матеріали,  зокрема  щодо  отримання
безоплатної  правової  допомоги,  роз’яснення  законодавства  у  сфері  соціального
захисту, пенсійного забезпечення, цивільного права та ін. ;

21 грудня 2021 року  працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Мельник  Л.Б.  було  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Сквирського відділу пробації на тему: “Права осіб на захист під час затримання,
взяття  під  варту,  обмеження в  праві  на  вільне пересування”.  Присутнім надано
вичерпне  консультування  в  рамках  чинного  законодавства,  також  надано
роздаткові  матеріали.  Консультації  цього  дня  надали 5  особам,  які  стосувались
кримінального, житлового та сімейного  законодавства.

За для більшої обізнаності мешканців сіл про власні права та можливості
Центром проведені  правопросвітницькі заходи  в приміщеннях сільських рад на
теми:  “Укладення  та  внесення  змін  до  договору  оренди  землі,  Припинення  та
поновлення договору оренди землі, Встановлення меж земельної ділянки».

Мешканці  сіл  мали  можливість  почути  корисну  інформацію  і  отримати
роздаткові матеріали.  Так, на правопросвітницьках заходал були присутні 277 осіб



у таких селах:

01.10.2021 -  с. Синява Рокитнянська ОТГ, 05.10.2021 - с. Киданівка Богуславська
ОТГ, 12.10.2021 - с.Улашівка Таращанська ОТГ, 19.10.2021 - с. Яхни Миронівська
ОТГ, 20.10.2021 - с. Яхни Миронівська ОТГ, 20.10.2021 - с.Шубівка Кагарлицька
ОТГ,  26.10.2021  -  с.  Гейсиха  Ставищенська  ОТГ;  26.10.2021  с.  Брилівка
Ставищенська ОТГ,
26.10.2021 - с. Оріховець Сквирська ОТГ, 26.10.2021 -с. Шкарівка Білоцерківська
ОТГ,  27.10.2021 -  с.  Велика  Березянка  Таращанська ОТГ;  27.10.2021 -  с.  Круті
Горби Таращанська ОТГ,  23.11.2021 -  с. Тхорівка Сквирська ОТГ, 24.11.2021 - с.
Медвин Медвинська ОТГ, 24.11.2021 - с. Стайки Ржищівська ОТГ, 24.11.2021 - с.
Польове Миронівська ОТГ, 24.11.2021 - с. Трушки Фурсівська ОТГ.

Крім того, було проведено ряд заходів для працівників міських та селищних
рад  об'єднаних  територіальних  громад  на  тему:  «Встановлення  меж  земельної
ділянки»,  а  саме  в  Богуславській,  Кагарлицькій,  Таращанській,  Тетіївській,
Узинській ОТГ. 



В  рамках  виконання  Меморандуму  про  співпрацю  з  Державною  службою
зайнятості проведені наступні заходи:

05  жовтня  2021  року  головним  спеціалістом  відділу  Кагарлицького  бюро
правової  допомоги  Хамка  Л.Г.  проведено  правопросвітницький  захід  в
Кагарлицькій  районній  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  для
громадян,  що  перебувають  на  обліку  як  безробітні  прочитано  лекцію  на  тему
“Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні” та “Спадщина, її
види”,  після  завершення  заходу  всі  присутні  мали  можливість  отримати
консультації;

06.10.2021  працівником бюро Туникою Н.О.  проведено  правопросвітницький
захід  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Богуславській  районній  філії
Київського обласного центру зайнятості. Тема заходу:“ Соціальний захист людей
похилого віку та ветеранів в Україні", після завершення заходу всі присутні мали
можливість отримати консультації;

08.10.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  правопросвітницький  захід  та  прийом  у  приміщенні
Таращанської  районного  філії  Київського  обласного  центру  зайнятостіТема
заходу: “Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні”. Присутні
отримали  безоплатні  консультації  з  спадкового,  цивільного,  адміністративного,
житлового та сімейного права;

03.11.2021  працівником  бюро  Царенко  Т.М.  проведено  правопросвітницький
захід  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Богуславській  районній  філії
Київського обласного центру зайнятості. Тема заходу: “Реалізація права на доступ
до публічної інформації", після завершення заходу всі присутні мали можливість
отримати консультації;

11  жовтня    2021  року  працівником   відділу  Тетіївського  бюро  правової
допомоги  М.  Шемітько   проведено   правопросвітницьку  лекцію  в  Тетіївській
районній  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості,  на   тему:  “Соціальний
захист людей  похилого віку  та ветеранів  в Україні ” та здійснено інформування
присутніх що входить до поняття соціального захисту людей похилого віку тощо. 
 Усі  бажаючі  отримали  інформаційні  буклети  з  роз'ясненням  законодавства
України;

12.10.2021  р.  працівником  Рокитнянського  бюро  правової  допомоги  Юлією
Горьовою в приміщенні Рокитнянської районної філії Київського обласного центру
зайнятості  було проведено правопросвітницький захід  для 10 на тему:  “Трудові
гарантії  та  пільги  для  військовослужбовців”.  Всі  бажаючі  мали  можливість
отримати консультації;



13  жовтня  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Орловою  Н.В.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Миронівської  районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості,  на  тему:
"Трудові  гарантії  та  пільги  військовослужбовців".  Присутнім  надано  роздаткові
матеріал та консультації;

13 жовтня 2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Мельник Л.Б. проведено прийом громадян у приміщенні Сквирської районної філії
Київського  обласного  центру  зайнятості  .  Присутнім  надано  вичерпне
консультування  в  рамках  чинного  законодавства,  також  надано  роздаткові
матеріали.  Консультації  цього  дня  отримали  4  особи,  які  стосувались
житлового,спадкового  та сімейного законодавства; 

18.10.2021  року працівником відділу Ставищенське бюро правової допомоги
Кононюком А.А., в приміщенні Ставищенські філії Київського обласного центру
зайнятості проведено правопросвітницький захід на тему: "Забезпечення прав осіб
з інвалідністю та маломобільних груп населення",  після заходу присутнім надано
косультації;

19 жовтня 2021 року  працівником Білоцерківського МЦ Мартосічем А.В. було
проведено  правопросвітницький  захід   у  приміщенні  Білоцерківського
міськрайонного  центр  зайнятості  “Забезпечення  прав  осіб  з  інвалідністю  та
маломобільних груп населення",  після завершення заходу всі  мали можливічсть
отримати консультацію;

15.11.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  онлайн  правопросвітницький  захід  та  онлайн  прийом  у
приміщенні  Таращанської  районного  філії  Київського  обласного  центру
зайнятостіТема  заходу:  “Запобігання  та  протидія  домашньому  насильству”.
Присутні  отримали безоплатні  консультації  з  адміністративного,  соціального  та
сімейного права;

15  листопада    2021  року  працівником   відділу  Тетіївського  бюро  правової
допомоги О. Романчук   проведено  онлайн лекцію в Тетіївській районній філії
Київського  обласного  центру  зайнятості,  на   тему:  “Запобігання  та  протидія
домашньому насильству ”;

17  листопада  2021  року  працівником  відділу  “Миронівське  бюро  правової
допомоги”  Сластіон  А.Л.  проведено  правопросвітницький  захід  у  приміщенні
Миронівської  районної  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості,  на  тему:
"Домашнє насильство". Присутнім надано роздаткові матеріали та консультації;

22.11.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком  А.А.,  проведено  ЗООМ  конференцію  спільно  із  працівником
Ставищенські  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  проведено
правопросвітницький захід  на тему: “Домашнє насильство”;

26  листопада  2021  року  працівником  відділу  Сквирського  бюро  правової
допомоги   Мельник  Л.Б.  проведено  правопросвітницький  захід  з  працівниками



Сквирської районної філії  Київського обласного центру зайнятості  на тему: “Як
отримати безоплатну правову допомогу”. Присутнім повідомлено, що в Україні діє
система надання безоплатної  правової  допомоги щодо захисту прав усіх верств
населення.  Кожен  бажаючий  отримав  правові  консультації,  більшість  яких
стосувалась сімейного, житлового та цивільного права;

01.12.2021  працівником бюро Туникою Н.О.  проведено  правопросвітницький
захід  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Богуславській  районній  філії
Київського  обласного  центру  зайнятості.  Тема  заходу:  “Правовий  статус
волонтерів,  їх права та обов’язки”,   після завершення заходу всі  присутні  мали
можливість отримати консультації;

03   грудня    2021  року  працівником   відділу  Тетіївського  бюро  правової
допомоги  М.  Шемітько    проведено    лекцію  в  Тетіївській  районній  філії
Київського обласного центру зайнятості, на  тему: “Права інвалідів в Україні ” та
здійснено  інформування  присутніх  щодо  прав  інвалідів  в  Україні  та  зокрема
передбачених прав в трудовому законодавстві;

07  грудня  2021  року  головним  спеціалістом  відділу  Кагарлицького  бюро
правової  допомоги  Хамка  Л.Г.  проведено  правопросвітницький  захід  в
Кагарлицькій  районній  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості,  та  для
громадян,  що  перебувають  на  обліку  як  безробітні  прочитано  лекцію  на  тему
“"Безоплатна  правова  допомога  в  Україні”  та  “Як  захистити  дитину  від
кіднепінгу”,  після  завершення  заходу  всі  присутні  мали  можливість  отримати
консультації;

09.12.2021 року працівниками відділу “Таращанське бюро правової допомоги”
Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  проведено  онлайн  правопросвітницький  захід  та  онлайн  прийом  з
Таращанською  районною  філією  Київського  обласного  центру  зайнятостіТема
заходу: “Безоплатна правова допомога в Україні”. Присутні отримали безоплатні
консультації  з  пенсійного,  соціального,  спадкового,  житлового  та  договірного
права;

21 грудня  2021 року працівником відділу Сквирського бюро правової допомоги
Мельник Л.Б. проведено правопросвітницький захід з працівниками  Сквирського
управління Пенсійного фонду України на тему: “Як отримати безоплатну правову
допомогу”. Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної
правової  допомоги щодо захисту  прав усіх  верств  населення.  Кожен бажаючий
отримав правові консультації, більшість яких стосувалась сімейного, пенсійного та
житлового права;

21.12.2021  року  працівником відділу  Ставищенське  бюро правової  допомоги
Кононюком  А.А.,  проведено  ЗООМ  конференцію  спільно  із  працівником
Ставищенські  філії  Київського  обласного  центру  зайнятості  проведено
правопросвітницький захід  на тему:  "Права осіб на захист під час затримання,
взяття під варту, обмеження в праві на вільне пересування".



[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги

Якість правових послуг забезпечується шляхом навчання.
Працівниця Білоцерківського місцевого центру Оксана Звада пройшла навчання

за  програмою  “Надання  допомоги  в  забезпеченні  доступу  до  медіації:
спеціалізовані  знання”.  Навчання  організовано  в  межах  проекту  Програми
розвитку ООН в Україні “Розвиток спроможності безоплатної правової допомоги в
забезпеченні  доступу  до  медіації”  за  навчальною  програмою,  розробленою  в
рамках  проекту  “Розвиток  системи  надання  безоплатної  правової  допомоги  в
забезпечені доступу до медіації”

Працівники  Білоцерківського  місцевого  центру  постійно  долучаються  до
навчань,  які  проводяться  правовими  клубами  “  PRAVOKATOR”,  серед  яких:
вебінар  "Встановлення  факту  трудових  відносин  у  судовому  порядку",  вебінар
"Скасування  штрафів  газо  та  електропостачальних  компаній",  онлайн  тренінг
"Особистісне  зростання,  емоційний  інтелект  та  досягнення  цілей",  вебінар
"Отримання  публічної  інформації  -  місія  (не)  можлива",  вебінар  "Порядок
спадкування  іноземними  громадянами  на  території  України",  вебінар
«Документування  випадків  порушення  прав   людей  в  установах  виконання
покарань»,  вебінар  «Особливості  державної  реєстрації  громадських  об'єднань»,
вебінар  “Трудові  спори:  судова  практика”,  вебінар  «Права  та  обов’язки
співвласників ОСББ», онлайн-лекція “Недержавне пенсійне забезпечення”, вебінар
“Електронна  трудова  книжка:  виготовлення  сканованих  копій  документів  про
трудову  діяльність  та  передача  файлів  до Пенсійного фонду України”,  онлайн-
тренінгу  «Визнання  особи  такою,  що  втратили  права  користування  житловим
приміщенням»,   вебінари:  "Порядок  розгляду  скарг  на  дії  державного
реєстратора", "Виплата пенсії", "Онлайн кредити. Проблемні питання та практичні
поради", «Надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла
для тимчасового проживання ВПО", «Виселення з наданням та без надання іншого
житлового  приміщення»,  онлайн-зустріч  з  експертом  “Комлексна  послуга
“єМалятко”:  все,  що  потрібно  знати”  Поштовх  для  ОСББ:  серія  вебінарів  для
юристів системи БПД, онлайн-курс на вебпорталі цифрової освіти “Дія. Цифрова
грамотність” на тему “Основи кібергігієни”, онлайн-курс на вебпорталі цифрової
освіти “Дія. Цифрова грамотність” на тему “Кіберняні” та інші.

[1.3.]  Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги

Протягом  жовтня  –  листопада  2021  року  працівниками  Білоцерківського
місцевого центру проведено прийом громадян у відділах філії Державної установи
“Центр  пробації”,  управліннях  соціального  захисту  населення  територіальних



громад,  філіях Київського обласного центру зайнятості,  відділах обслуговування
громадян ГУ ПФУ у Київській області, територіальних центрах надання соціальних
послуг, інтернатах, геріатричних пансіонатах. Загалом забезпечено проведення 137
прийомів  у  зазначених  консультаційних  пунктах  та  надано  консультації  374
особам.

На сьогоднішній день на території обслуговування Білоцерківського МЦ існує
розгалужена  мережа консультаційних пунктів,  які  утворені  враховуючи  потреби
громад,  що  дозволяє  запропонувати  послугу  якомога  більшій  соціально
незахищеній верстві населення та забезпечити доступність останньої.

Окрема  увага  приділена  роботі  консультаційних  пунктів  доступу  до   БПД в
сільській  місцевості.  В  результаті  соціально-економічних  чинників  сільське
населення  більше  потерпає  від  правових  проблем,  правового  нігілізму,  а  як
наслідок - правової невирішеності. 

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

Так,  протягом  жовтня-грудня  ми
обговорили такі теми:

“Булінг  —  поняття,  види  та
відповідальності”, “Права та обов’язки осіб
при проведенні  профілактичних щеплень”,
“Поняття змісту і форми права власності”,
“Отримання  та  використання  сертифікату
вакцинації”,  “Як  захистити  дитину  від
кіднепінгу”,  “Особливості  купівлі  і
продажу  автомобіля”,   “Яку
відповідальність  несуть  боржники  за
несплату  комунальних  послуг”,  “Домашнє
насильство”,   “Аліменти  та  встановлення

місця проживання дитини”,  “Успішна судова практика — скасування постанови
про  накладення  стягнення  на  засуджену  особу”,   “10  грудня  —  день  БПД”,
“Працевлаштування  інвалідів”,  “Відшкодування  збитків  власникам  землі  та
землекористувачам.



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

Домашнє насильство... Хтось не знає про цю проблему, а хтось проживає з цим
болем  роками  І  МОВЧИТЬ.  Чого  не  вистачає  для  викорінення  цієї  проблеми
сьогодні, як і що можна змінити? Яку роботу проводити з кривдниками, яку мають
нести відповідальність, як виховувати молодь та підлітків, щоб кількість випадків
домашнього насильства зменшувалася? - основні питання, які обговорили під час
«круглого»  столу,  який  відбувся  в  приміщенні  БНАУ  02.12.2021  р.  за  участі
правової спільноти Білоцерківщини на який були запрошені і ми - юристи, фахівці
системи БПД

В рамках Всесвітньої акції "16 днів проти насильства" Службою у справах дітей
та  сім’ї  виконавчого  апарату  Маловільшанської  сільської  ради  9  грудня  був
проведений круглий стіл на тему «Протидія насильству в сім’ї». В робочій атмо-
сфері присутні обговорили норми Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», розглянули основні терміни та повноваження суб’єктів,
що здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, про-
аналізували статистику звернень та повідомлень про факти насильства в сім’ї на



території Маловільшанської сільської громади.Захід відбувся за участі працівників
служби у справах дітей та сім’ї, відділу освіти, культури, молоді та спорту, відділу
соціального захисту та обслуговування населення, КУ «Територіальний центр на-
дання  соціальних  послуг»,  депутатів  Маловільшанської  сільської  ради,
поліцейських офіцерів громади, представника ювенальної превенції та представни-
ка Білоцерківського місцевого центру з  надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

25  листопада  в  м.  Біла  Церква  відбувся  символічний  захід  «Створення  уні-
кального маніфесту проти домашнього насильства» та показ прем’єри українського
документального фільму на дану тему «Розірви коло». «Кімната, в якій тебе били,
назавжди залишається всередині», — говорить одна з героїнь нової документальної
стрічки Лізи Сміт «Розірви коло» Іва Стішун. Її в дитинстві лупцював рідний бать-
ко, доки, будучи вже підлітком, вона не дала йому відсіч. А потім Іва народила сина
і… била його. Про це вона сміливо зізнається прямо на камеру, сама виносячи собі
вирок. Друга героїня фільму – Олександра Лебединська, яка втекла від чоловіка-
кривдника з маленькою дочкою на руках. Вона роками терпіла аб’юз, не знаходячи
в собі сил «розірвати коло», аж доки одного дня не викликала поліцію та не поїхала
до притулку для мам із дітьми. Кожна людина мала змогу написати на встановле-
ному банері свої меседжі проти домашнього насильства. Написані слова будуть ви-
користані  для  створення  соціальної  реклами у  громаді.Захід  пройшов  в  рамках
проєкту UNFPA Україна «Міста і громади вільні від домашнього насильства» від
фонду ООН у галузі народонаселення. До заходу долучились заступник міського
голови, депутати Білоцерківської міської ради, начальник управління з питань мо-
лоді та спорту Білоцерківської міської ради, представники Білоцерківського відділу
поліції та соціальних служб, працівники Білоцерківського МЦ з надання БВПД та
багато інших небайдужих.

25 листопада у Білій Церкві відбулась вулична акція за участі БНАУ, Національної
поліції,   Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  та  Регіонального

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWr8xkvze3xRC9Fy0pNcmbCFBldxBjh3-tVpXARZd0jxUPABr1y6F1DRZYzUIZoyAxMh_AnpAAyx1BzkglGyjhhAJ7wBaedSfgOKkWh4sa_mFApIEGcCteIgOM0x2BCSYl4bL8jn2d1s1C_n2rUm6mUdknBMHC2PXbFwJLNb297rCIqOO25LS1tZrWQScv1-1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWr8xkvze3xRC9Fy0pNcmbCFBldxBjh3-tVpXARZd0jxUPABr1y6F1DRZYzUIZoyAxMh_AnpAAyx1BzkglGyjhhAJ7wBaedSfgOKkWh4sa_mFApIEGcCteIgOM0x2BCSYl4bL8jn2d1s1C_n2rUm6mUdknBMHC2PXbFwJLNb297rCIqOO25LS1tZrWQScv1-1A&__tn__=*NK-R


центру  з  надання  БВПД  у  Київській  області.  Даною  акцією  підвищували
формування  свідомості  всіх  верств  населення  щодо  нетерпимого  ставлення  до
насильства.

1-2 грудня 2021 р. в  Білоцерківському МЦ з надання БВПД відбулась міжре-
гіональна робоча зустріч з обміну досвідом та напрацювання кращих практик нада-
ння правової допомоги. Даний захід відбувся за участі колег з Червоноградського
МЦ  з  надання  БВПД.  До  вітального  слова  долучився  директор  Регіонального
центру з надання БВПД у Київській області - Кіккас Віктор Едгардович. В свою
чергу, директор Білоцерківського МЦ Сірик Оксана Сергіївна презентували роботу
нашого Центру.  Мета зустрічі:  поділитись досвідом щодо проведення соціологі-
чних  досліджень,  а  саме  проведене  соціологічне  дослідження  в  ОТГ  із  заміру
правових потреб населення. Також значну увагу приділили обговорюванню практи-
чних кейсів із судової практики працівників Центрів. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 1 жовтня 2021 по 31 грудня 2021 року (звітний квартал) місцевим
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими
структурними  підрозділами,  було  зареєстровано 4185  звернень  клієнтів,  3909
особам було надано правову консультацію, 276 з них написали письмову заяву про
надання БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів

№ з/
п

Найменування відділу МЦ
Кількість

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих

правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про надання
БВПД

1 Відділ правової інформації та 
консультацій

873 757 116

2 Відділ «Богуславське бюро» 539 520 19

3 Відділ «Володарське бюро» 126 76 50

4 Відділ «Кагарлицьке бюро» 447 431 16

5 Відділ «Миронівське бюро» 519 508 11

6 Відділ «Рокитнянське бюро» 276 264 12

7 Відділ «Сквирське бюро» 301 288 13

8 Відділ«Ставищенське бюро» 250 249 1

9 Відділ «Таращанське бюро» 434 410 24



10 Відділ «Тетіївське бюро» 420 406 14

Разом по МЦ 4185 3909 276

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, в звітному періоді
було прийнято 263 рішення про надання БВПД, надано 150 доручень адвокатам та
113 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів).

В  звітному  періоді  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:
сімейного права 574 (14%), з питань виконання судових рішень 484 (12%), іншого
цивільного права 827 (18%), соціального забезпечення 291 (7%), спадкового права
359 (9%),  адміністративного  права  518 (12%),  житлового  права  427 (10%),
земельного права  53 (1,3%), трудового 223 (5%), представництво в кримінальному
провадженні 126 (3%), пенсійне забезпечення 265 (6%), податкове 29 (0,7 %),  і т.д.

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

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

сімейне
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трудове
договірне
неправові питання



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

Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  звітний  квартал  найбільше
позитивних  рішень,  було  прийнято  по  малозабезпеченим  особам
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 106
(40%), ветеранам війни 83 (32%), інвалідам 45 (17%) і т.д.

Діаграма 5. Розподіл клієнтів місцевого центру з надання БВПД за категоріями осіб, які
мають право на отримання БВПД
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Крім
цього,

місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було:

здійснено 18 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено діяльність

137 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації
та  роз’яснень  під  час  виїздів  до  мобільних  (132)  та  діяльності
дистанційних (374) консультаційних пунктів склала 506 осіб.

надано методичну допомогу 11 органам місцевого самоврядування

та  установам  -  провайдерам  БПД  (громадським  організаціям,
волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими
налагоджено  співпрацю  щодо  надання  безоплатної  правової
допомоги;

проведено 167  правопросвітницьких заходи.

розміщено  87  інформаційних  матеріалів  у  ЗМІ  з  питань  надання

БВПД та на веб-сайтах партнерів.

прийнято  11  звернень  з  питань  доступу  до  електронних  сервісів
Мін’юсту.

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

44%

19%

34%

3%

малозабезпечені особи
інваліди 
ветерані війни
внутрішньопереміщені особи
діти



№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційни
х

пунктів/осіб,
що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених

право-
просвітницьких

заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до

електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних

матеріалів
розміщених у

ЗМІ

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 18/132 137/374 11 167 11 87

2 Відділ 
«Богуславське
Бюро»

2/13 14/55 1 17

3 9

3 Відділ 
«Володарське
Бюро»

1/3 12/12 1
12 1 1

4 Відділ 
«Кагарлицьке
Бюро»

2/23 14/23

1 16 0 4

5 Відділ 
«Миронівське
Бюро»

2/17 13/31 1
15 2 3

6 Відділ 
«Рокитнянське
Бюро»

1/6 12/37 1
14

1

1

7 Відділ 
«Сквирське
Бюро»

2/23 13/18

1 16 0 1

8 Відділ 
«Ставищенське
Бюро»

2/12 13/46

1 14 0 1

9 Відділ 
«Таращанське
Бюро»

3/18 17/95

1 17 0 4

10 Відділ 
«Тетіївське
Бюро»

1/6 14/42

1 16 1 4




