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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за приоритетними напрямами 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 
на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 
 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України 
  Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
протягом І кварталу 2021 року проводився аналіз спільних правових потреб територіальних 
громад, на підставі якого сформовано «карту правових потреб» громадян Подільського району, 
на який поширюється дислокація місцевого центру, та до складу якого входять міста: Ананьїв, 
Балта, Кодима, Подільськ; селища міського типу Окни, Любашівка, Саврань, а також селища 
міського типу Миколаївка та Ширяєво Березівського району. 

Карта правових потреб за І квартал сформована (по місяцям) на основі проведеного 
аналізу звернень громадян до центру/бюро правової допомоги та під час анкетування 
громадян. 

 

 
Більш детально ознайомитися з картою правових потреб територіальних громад, які 

підпадають під юрисдикцію Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, можна тут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VS7Fz4JvmsU0YRlrGD-mRduJnkiejA6R/view?usp=sharing
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Протягом I кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги проводились наступні 
правопросвітницькі заходи у дистанційному та звичайному режимі: 

 
 

 11 січня 2021 року керівник Ширяївського бюро правової 
допомоги, Олег Булавицький, та фахівці Ширяївського 
районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” 
ознайомили осіб, що відбувають покарання, із порядком 
розірвання договору оренди землі. В зв’язку зі змінами в 
земельному законодавстві, власники земельних ділянок все 
частіше цікавляться такими змінами, та непокояться ними. 
Звісно, законодавством України передбачено певний порядок 
розірвання договору оренди землі, однак… Детальніше 

 
 22 січня 2021 року, юристка Окнянського бюро правової 
допомоги Валентина Цеховська провела вуличне інформування 
для жителів смт. Окни на тему: «Право на безоплатну правову 
допомогу». Завдяки фахівчині місцеві жителі дізнались про 
гарантовану Конституцією України можливість для кожного 
отримати безоплатну первину правову допомогу, а також 
можливість певним категоріям осіб отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках. 
Валентина Цеховська акцентувала увагу… Детальніше 

 
 21 січня 2021 року юрист Кодимського бюро правової 
допомоги Андрій Спатерук провів лекцію «Мої права у 
повсякденному житті» для підоблікових Кодимського 
районного сектору з питань пробації. Під час заходу 
обговорювались різноманітні правові теми, надавались 
практичні поради щодо реалізації своїх прав у конкретних 
життєвих ситуаціях. Серед питань, що найбільше зацікавили 
присутніх, було питання оформлення спадщини, а саме місце 
відкриття спадщини. Згідно законодавству… Детальніше 

 
 25 січня 2021 року юристка Ананьївського бюро правової 
допомоги Інна Майданюк розповіла працівникам Ананьївської 
публічної бібліотеки  про систему надання безоплатної правової 
допомоги та право на безоплатну правову допомогу. Трудовий 
колектив бібліотеки дізнався про гарантовану Конституцією 
України можливість громадянина України, іноземця, особи без 
громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує 
додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну 
первинну правову допомогу. Важливо… Детальніше 

 
 26 січня 2021 року юристка Миколаївського бюро правової 
допомоги Людмила Капустян  провела вуличне інформування 
для жителів смт. Миколаївка, метою якого було інформування 
про систему надання безоплатної правової допомоги. 
Фахівчиня розповідала місцевим жителям про мережу центрів 
та бюро безоплатної правової допомоги, яка охоплює всю 
територію України, та про існуючі сервіси для отримання такої 
допомоги дистанційно. Кожен має право на отримання 
безоплатної первинної правової допомоги… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4239343956082104
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4307584529258046
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4312745118741987
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4312812562068576
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 27 січня 2021 року юристка Любашівського бюро правової 
допомоги Світлана Жмурко провела правопросвітній захід у 
Любашівській публічній бібліотеці, нагадавши її працівникам 
про їх конституційне право. Відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» безоплатна правова допомога - 
це вид державної гарантії, який повністю або частково 
надається за рахунок коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів та інших джерел. Центрами та бюро 
правової допомоги по всій території України… Детальніше 
 
 04 лютого 2021 року керівник Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький та представники Ширяївського 
центру пробації ознайомили осіб, що відбувають покарання, з 
порядком стягнення невиплаченої заробітної плати. Останнім 
часом роботодавці, користуючись правовою необізнаністю 
працівників, відмовляються виплачувати заробітну плату. Такі 
порушення допускаються як до офіційно оформлених найманих 
працівників, так і до неофіційно… Детальніше 

 
05 лютого 2021 року до Балтського бюро правової допомоги 
завітали працівники Балтського районного сектору ДУ “Центр 
пробації” з клієнтами пробації, з метою отримання інформації 
стосовно торгівлі людьми, форм сучасного рабства та 
порушення прав людини, від яких потерпають чоловіки, жінки 
та діти. Юристи Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар та Руслан Москаленко, розповіли присутнім, що містить 
у собі поняття «торгівля людьми» … Детальніше 

 
10 лютого 2021 року юристка Окнянського бюро правової 
допомоги Валентина Цеховська спільно зі старшим інспектором 
Окнянського районного сектору пробації Оксаною Гордовською 
провели бесіду з особами, що відбувають покарання, на тему: 
«Шахрайство в інтернеті». На сьогоднішній день дана тема є 
досить актуальною, адже шахрайство в інтернеті набуває все 
більших масштабів. Визначення інтернет–шахрайства, можна 
дати за допомогою ст.190 Кримінального… Детальніше 
 
Контролювати віртуальне середовище дитини вкрай важко. Але 
є певні стратегії, які допоможуть захистити дитину. Саме з 
метою убезпечення дітей в інтернеті 11 лютого 2021 року 
юристкою Любашівського бюро правової допомоги Світланою 
Жмурко, було проведено інформаційний захід на тему: 
«Кібербулінг. Поради для учнів». Слово «булінг» означає утиск, 
дискримінацію, цькування та інші види жорстокого ставлення 
однієї дитини або групи дітей до іншої… Детальніше 
 
11 лютого 2021 року юристка Миколаївського бюро правової 
допомоги Людмила Капустян, з метою підвищення рівня 
правоспроможності громадян з питань їх прав на землю, 
провела правопросвітній захід у Миколаївській селищній 
публічній бібліотеці на тему: «Земельна реформа в Україні». 
Нещодавно Україна розпочала реалізацію Програми 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», 
безпосередню участь у реалізації якої приймає система 
безоплатної правової  допомоги... Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4313621805320985
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4316152155067950
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4323875880962244
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4324073944275771
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4324455987570900
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4326330154050150
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17 лютого 2021 року юрист Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький та представники Петровірівської 
сільської ради ознайомили осіб, що проживають на території 
Петровірівської ОТГ, з новелами укладення договору оренди 
землі. У зв’язку зі змінами в земельному законодавстві, 
мешканці віддалених населених пунктів все частіше цікавляться 
такими зміни, та непокояться ними. Законодавством України з 
16 липня 2020 року внесено зміни до … Детальніше 

 
17 лютого 2021 року керівник Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький та голова Петровірівської сільської 
ради Ширяївського району Одеської області Артем Демчуков, 
провели робочу зустріч з метою обговорення майбутніх 
механізмів взаємодії та найефективніших напрямів співпраці. 
Олег Булавицький акцентував на важливості та необхідності 
налагодження тісної співпраці із суб’єктами надання первинної 
правової допомоги, яка в подальшому… Детальніше 

 
22 лютого 2021 року головний спеціаліст Савранського бюро 
правової допомоги Олег Кравчук разом із начальником 
Савранського РС філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області 
Олегом Тімановським провели семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Савранському районному секторі філії 
«Центр пробації» в Одеській області щодо  запобігання та 
протидії домашньому насильству. На семінарі були обговорені 
та надані пояснення… Детальніше 

 
18 лютого 2021 року юрист Савранського бюро правової 
допомоги Олег Кравчук та представники Савранської районної 
філії центру зайнятості провели семінар для безробітних, які 
перебувають на обліку, на тему: «Механізми захисту прав 
споживачів фінансових послуг». Підписуючи договір із банком 
важливо ознайомитись з повним переліком всіх послуг, що 
пропонуються громадянам банками та фінансовими 
установами. Не потрібно забувати… Детальніше 

 
19 лютого 2021 року юристка Миколаївського бюро правової 
допомоги Людмила Капустян, з метою підвищення рівня 
правоспроможності громадян з питань їх прав у сфері 
фінансових послуг  провела правопросвітній захід в 
Миколаївському районному секторі філії Державної установи 
«Центр пробації» в Одеській  області. Юристка звернула увагу 
присутніх на те, що відносини, які виникають у зв'язку з 
наданням фінансових послуг… Детальніше 
 
24 лютого 2021 року фахівчиня Окнянського бюро правової 
допомоги Валентина Цеховська провела зустріч з 
безробітними, які перебувають на обліку в Окнянському центрі 
зайнятості населення та провела захід на тему: «Запобігання та 
протидії дискримінації в Україні». Адже щодня в Україні люди 
різного віку, статі, гендерної ідентичності, віросповідання, 
професій тощо з різних причин зазнають дискримінації або 
стають жертвами злочинів на ґрунті ненависті. Дискримінація 
та злочини на ґрунті ненависті… Детальніше 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4329620487054450
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4329702667046232
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4374783519204813
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4374630662553432
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4374744262542072
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4374816435868188
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24 лютого 2021 року юристка Любашівського бюро правової 
допомоги Світлана Жмурко у Любашівському будинку культури 
провела захід  для  працівників комунального закладу «Центр 
культури і дозвілля Любашівської селищної ради» під час якого 
роз'яснила основні моменти сторін під час укладання 
колективного договору. Колективний договір  укладається на 
основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 
зобов'язань з метою регулювання… Детальніше 

 
25 лютого 2021 року директор  Подільського місцевого центру 
Сергій Мерзляков та голова новоствореної Подільської районної 
ради Софія Ходюк , провели робочу зустріч.   Основною метою 
якої стало обговорення налагодження роботи з питань 
правопросвітництва та надання первинної  та вторинної 
правової допомоги мешканцям шести районів півночі  Одеської 
області. Окремою темою для обговорення  було  питання  
ефективної… Детальніше 

 
25 лютого 2021 року директор  Подільського місцевого центру 
Сергій Мерзляков та секретар Куяльницької сільської об'єднаної 
територіальної громади Тетяна Костюк провели робочу зустріч з 
метою налагодження співпраці з депутатським корпусом  
Куяльницької  ОТГ  з питань правопросвітництва та надання 
первинної  та вторинної правової допомоги мешканцям 
громади. Особливу увагу приділено питанню активізації 
спільних зусиль  у напрямі реалізації… Детальніше 

 
26 лютого фахівчиня Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар, провела вебінар для внутрішньо переміщених осіб, які 
являються клієнтами бюро. Починаючи з 2014 року частина 
території України  незаконно анексована сусідньою державою, 
частина тимчасово окупована цією ж державою агресором, на 
частині ведуться бойові дії. Майже півтора мільйона громадян 
України вимушені були покинути свої домівки і виїхати М на 
підконтрольну Українській владі територію… Детальніше 

 
02 березня 2021 року фахівчиня Подільського місцевого центру 
Тетяна Казакова провела зустріч з безробітними жінками, які 
перебувають на обліку в Подільському міськрайонному центрі 
зайнятості  та провела захід на тему: «Протидія та запобігання 
дискримінації за гендерною ознакою». Безробітним жінкам 
наголосили на тому, що в  Україні принципи рівності та, 
відповідно, недискримінації, встановлені Основним Законом – 
Конституцією України, а саме… Детальніше 

 
03 березня 2021 року начальниця «Ананьївське бюро правової 
допомоги» Майданюк Інна в приміщенні Ананьївського 
районного відділу філії  ДУ «Центр пробації» провела лекція на 
тему: «Права дітей». Інна Майданюк акцентувала увагу 
присутніх на тому, що відповідно до норм міжнародного та 
українського законодавства, дитиною є особа віком до 18 років, 
а згідно ст. 6 Сімейного Кодексу України, малолітньою 
вважається дитина до досягнення… Детальніше 
 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4377457112270787
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4392791977403967
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4392798827403282
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4392830320733466
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4392941560722342
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4393547093995122
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04 березня 2021 року керівник  Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький разом із співробітниками 
Ширяївського РС філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області 
провели семінар та ознайомили осіб, що відбувають покарання 
з порядком переоформлення нерухомого  та особливу увагу 
приділили переліку необхідних документів. В житті виникає 
така потреба як продаж будинку або його купівля тоді постає 
питання щодо переліку… Детальніше 
 
10 березня 2021 року юристкою Миколаївського бюро правової 
допомоги Людмилою Капустян  для осіб, які перебувають на 
обліку в Миколаївській районній філії Одеського обласного 
центру зайнятості проведено інформаційно-роз’яснювальний 
захід на тему: «Система надання безоплатної правової 
допомоги в Україні». Людмила Капустян  поінформувала 
присутніх про  систему безоплатної правової допомоги, яка 
функціонує в Україні понад 7 років. Отримати… Детальніше 
 
12 березня 2021 року керівник Кодимського бюро правової 
допомоги Андрій Спатерук в приміщенні ГО «Організація 
ветеранів Кодимської територіальної громади» провів 
інформаційний захід для жителів громади на тему «Земельна 
реформа: що очікувати у 2021 році». Андрій Спатерук 
повідомив присутнім про те, що з 20.05.2020 р. Україна 
розпочала реалізацію Програми «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство»… Детальніше 
 
12 березня 2021 року начальник відділу організації  надання 
БВПД та роботи з її надавачами  Подільського місцевого центру 
Сергій Кудрявцев провів Zoom-нараду із співробітниками 
підпорядкованих відділів бюро ПД на тему: «Щорічнева 
кампанія декларування доходів громадян в Україні». Сергій 
Кудрявцев нагадав, що з 1 січня 2021 року розпочався черговий 
етап подання щорічних декларацій за минулий рік (відповідно 
частини першої статті 45 Закону України … Детальніше 
 
12 березня 2021 року фахівець Подільського місцевого центру 
Віталій Дорош  у приміщенні Подільського міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській 
області  та за участі психолога центру соціальних служб 
Куяльницької сільської ради провів захід на тему: «Домашнє 
насильство та насильство за ознакою статі». Віталій Дорош 
акцентував увагу присутніх на тому, що домашнє насильство — 
це не лише фізичне чи сексуальне… Детальніше 
 
17 березня 2021 року начальник Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький для працівників, що працюють в 
Старомаяківській ОТГ провів лекцію, яку присвятив питанню 
відновлення втрачених документів, що посвідчують право 
власності земельну частку (пай), оскільки дані проблема є 
актуальною для мешканці сільської місцевості. Документи, що 
посвідчують право власності земельну частку (пай) у разі їх 
втрати  в переважній більшості можна поновити, про те дана 
послуга є платною. Перші кроки… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4398829493466882
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4407147299301768
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4407204769296021
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4407375042612327
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4413284892021342
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4417338961615935
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19 березня 2021 року юристи Балтського бюро правової 
допомоги Ірина Бондар та Руслан Москаленко провели вуличне 
інформування для жителів м. Балта, метою якого було 
інформування про шляхи вирішення та врегулювання 
земельних правовідносин. Фахівці розповідала місцевим 
жителям про реалізацію проекту “Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство” на території  України, та про 
запровадження на території України ринку… Детальніше 
 
26 березня 2021 року в Любашівці обговорили основні засади 
антидскиримінаційного законодавства в Україні. Фахівчиня 
Любашівського бюро правової допомоги – Світлана Жмурко  
спільно з начальником Любашівського РС філії ДУ «Центр 
пробації» в Одеській області Ігорем Дармакукою провела 
інформаційний захід на тему: «Запобігання дискримінації в 
Україні». В заході взяли участь працівники Любашівського РС 
філії ДУ «Центр пробації» в Одеській… Детальніше 
 
26 березня 2021 року юристкою Балтського бюро правової 
допомоги Іриною Бондар для осіб, які перебувають на обліку в 
Балтській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 
проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: 
«Порядок внесення змін або розірвання договору оренди 
землі». У світлі реформ громадяни все частіше звертаються за 
правничою допомогою, особливо з питань, що стосуються 
земельних правовідносин. Окрему увагу… Детальніше 
 

 
Надання методичної допомоги партнерам (розроблення інформаційних буклетів, 

рекомендацій, посібників). 
Задля надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, виконавчої 

влади та громадськості, Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги розроблено 2 методичні рекомендації на теми: «Вирішення кадрових 
питань органами місцевого самоврядування (громад) після проведення перших місцевих 
виборів від 25.10.2020 року», «Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги – порядок надання, різновиди та якість безоплатної правової допомоги, 
можливість отримання такої допомоги дистанційно». 

  
Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладах інформаційних друкованих та електронних матеріалів, зокрема 
буклетів, бюлетенів, брошур на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 

Протягом І кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було розроблено 2 та розповсюджено близько 2700 
інформаційних матеріалів відповідно до інтересів цільвої аудиторії. 

 
Розміщення інформації про роботу центру в Інтернет-виданнях 

 Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
поширюється в електронних та друкованих регіональних засобах масової інформації, на 
офіційних веб-сайтах регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про завдання і функції бюро правової допомоги, адреси їх місцезнаходження, контактні 
телефони, порядок і графік прийому заявників. Протягом І кварталу 2021 року розміщено 102 
інформації в інтернет-виданнях. 
 З метою удосконалення процесу обміну інформацією стосовно функціонування 
безоплатної правової допомоги, забезпечення його оперативності та системності до 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4485728911443606
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4485866944763136
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4486120478071116
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Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно 
надсилаються інформаційні матеріали про проведені заходи для наповнення офіційного сайту 
Координаційного центру та інших інтернет ресурсів системи БПД. За І квартал 2021 року було 
надіслано – 9 матеріалів. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами сторінки центру 
у Facebook. За І квартал Подільським місцевим центром було розміщено 49 повідомлень та 
статей. 

Розміщення інформації про роботу центру в друкованих виданнях. 
 З метою забезпечення надання правової допомоги громадянам, підвищення юридичної 
грамотності населення, розповсюдження інформації про безоплатну правову допомогу  через 
засоби масової інформації протягом І кварталу 2021 року опубліковано 3 статті в друкованих 
виданнях. 
 
 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 
 
Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з якими особи звертаються 

до Центрів та наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid». 

Робочою групою довідково-інформаційної платформи “WikiLegalАid” Подільського 
місцевого центру протягом  І кварталу 2021 року було відредаговано та доповнено 25 правових 
консультацій, підготовлено 1 нову правову консультацію та підтримано в актуальному стані 30 
попередньо розміщених правових консультацій відповідно до Наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги №53 від 05.11.2018 р. «Про внесення змін до наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 09.11.2016 року №190». 
 
Відредаговані та доповнені правові консультації: 
1) Розроблення документації землеустрою; 
2) Землі лісогосподарського призначення; 
3) Спадкування фермерського господарства; 
4) Правовий режим земельних ділянок для садівництва; 
5) Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів; 
6) Невитребувані паї; 
7) Права та обов'язки членів особистого селянського господарства; 
8) Поняття рекультивації порушених земель; 
9) Правила розміщення вигрібної ями; 
10) Встановлення меж земельної ділянки; 
11) Набуття права власності на земельну ділянку під придбаною нерухомістю; 
12) Договір оренди земельної ділянки; 
13) Відмова органу місцевого самоврядування в наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
14) Орендна плата за користування земельною ділянкою; 
15) Правила розміщення вигрібної ями; 
16) Можливість приватизації декількох земельних ділянок одного цільового призначення; 
17) Оскарження дій Державного кадастрового реєстратора; 
18) Порядок виділення в натурі земельної ділянки власникам земельних часток (паїв); 
19) Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (нікчемним); 
20) Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів; 
21) Проведення електронних торгів щодо земель сільськогосподарського призначення 
органами Держгеокадастру; 
22) Користування землями прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм і на 
островах; 
23) Порядок отримання витягу з ДЗК на земельну ділянку для вчинення правочину; 
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24) Порядок зміни меж населеного пункту; 
25) Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 
власності. 
 
Підготовлена та розміщена правова консультація: 
1) Порядок накладення заборони на вчинення реєстраційних дій з земельною ділянкою. 
 
Підтримані в актуальному стані правові консультації: 
1) Порядок направлення осіб з інвалідністю в санаторно-курортні заклади для реабілітації; 
2) Порядок проведення державної реєстрації права власності на будинки,побудовані до 
05.08.1992 року; 
3) Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману; 
4) Укладення, зміна, розірвання договору; 
5) Статус  третіх осіб у цивільному процесі; 
6) Спеціальні загальноосвітні заклади (школи-інтернат) для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку; 
7) Умови приймання, утримання і відрахування з дитячого будинку-інтернату; 
8) Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; 
9) Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою; 
10) Гарантії трудових прав працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації; 
11) Авансовий внесок у кримінальному провадженні; 
12) Контроль за виконанням судових рішень в адміністративному провадженні; 
13) Подання доказів у цивільному процесі; 
14) Підстави для звільнення від доказування у цивільному процесі; 
15) Спільна сумісна та часткова власність на земельну ділянку; 
16) Право постійного користування земельною ділянкою; 
17) Визнання розірвання шлюбу фіктивним;  
18) Особливості оподаткування подарунків; 
19) Порядок та умови отримання ваучера на навчання; 
20) Державний аграрний реєстр; 
21) Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час карантину; 
22) Патент на промисловий зразок; 
23) Поновлення актового запису цивільного стану; 
24) Компенсація за піднойом (найм) житла військовослужбовців; 
25) Умови перевезення пасажирів у громадському, залізничному транспорті та таксі під час 
карантину; 
26) Технічна документація (технічний паспорт) на об'єкт нерухомості; 
27) Об'єднання підприємств та його види; 
28) Адміністративні правопорушення в сфері громадської безпеки; 
29) Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності; 
30) Порядок проведення топографо-геодезичних робіт. 

 
 
 [1.3.]  Децентралізація системи БПД 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських рішень. 
Забезпечення участі у засіданнях Керівної ради. 
Участь спеціалістів місцевих центрів під час проведення регіональним центром кураторських 
годин за основними напрямами діяльності. 
Проведення навчання, обмін досвідом між працівниками, переймання позитивного досвіду. 
 

Задля розвитку людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевого центру (відділів 
БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва 

працівники центру протягом І кварталу 2021 року брали участь у семінарах та тренінгах. 
За І квартал 2021 року працівниками Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 8 бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було прийнято участь у 45 навчальних заходах 
ПК «PRAVOKATOR» . 
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 
 

Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро. 
За період з 01 січня 2021 по 31 березня 2021 року Подільським місцевим центром з 

надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1562 звернення клієнтів, 179 осіб було надано правову 
інформацію, 1017 осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 191 особі було надано 
практичну допомогу у складанні документів правового характеру та прийнято 175 звернень 
про надання БВПД. 

 
    Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро 
 

Січень 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства 
Порядок  та  умови розірвання договору оренди земельної ділянки. 
Порядок спадкування земельної ділянки. 
Визначення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою. 

Сімейне право: 
 

Розірвання шлюбу в судовому порядку.  
Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. 
Позбавлення батьківських прав. 

Цивільне право: 
Порядок визнання права власності на нерухоме майно. 
Встановлення факту родинних відносин. 

 

Лютий 

Сімейне право: 

Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
Стягнення аліментів на утримання дітей. 
Повернення дитини батькам, відібраної без позбавлення батьківських прав 
за рішенням суду 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок та умови дострокового розірвання договору оренди земельної 
ділянки. 
Порядок отримання інформаційної довідки про наявність/відсутність 
обмежень/обтяжень на земельну ділянку. 

Спадкове право: 
Спадкування за заповітом/заповітом.  
Спадкування земельної ділянки у випадку втрати державного акту на 
право власності на землю. 

 

Березень 

Земельне право: 

Документи що підтверджують право власності на земельну ділянку. 
Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Визначення розміру орендної плати за користування земельною ділянкою. 

Сімейне право: 
 

Стягнення аліментів на утримання дітей. 
Розірвання шлюбу в судовому порядку. 

Соціальне 
забезпечення: 

Виплата щорічної грошової допомоги до 5 травня та її розмір у 2020 році. 

Житлове право: Порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 січня по 31 березня 2021 року Подільським місцевим центром з надання 
БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 1562 звернення клієнтів, 179 осіб було надано правову інформацію, 1017 
осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 191 особі було надано практичну допомогу у 
складанні документів правового характеру та прийнято 175 звернень про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято  173 рішення 
про надання БВПД.  

Надано 25 доручень  адвокатам та 176 - штатним працівникам (представництво клієнта 
в суді або оформлення процесуальних документів).  
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

з
/
п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстро- 

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
інформа-

цій 

Кількість 
наданих 
правових 

роз'яснень, 
консультацій 
з правових 

питань 

Кількість 
складених   
документів 
правового 
характеру 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
перенаправл
ень до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання 
безоплатної 
правової допомоги 

378 23 220 78 57 0 

2 Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

96 0 84 3 9 0 

3 Відділ  
“Балтське бюро 
правової допомоги” 

167 57 60 33 17 0 

4 Відділ “Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

162 0 126 11 25 0 

5 Відділ 
“Любашівське бюро 
правової допомоги” 

199 20 144 14 21 0 

6 Відділ 
“Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

152 29 98 12 13 0 

7 Відділ “Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

155 30 112 4 9 0 

8 Відділ “Савранське 
бюро правової 
допомоги” 

133 9 87 26 11 0 

9 Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

120 11 86 10 13 0 

 
 
 
 

Разом по МЦ 
 
 
 

1562 179 1017 191 175 0 
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При цьому за період з 01 січня по 31 березня 2021 року клієнти найчастіше зверталися 
по таким категоріям  питань: земельного права 421 (26,95%); сімейного права 246 (15,75%); з 
інших питань 217 (13,89%); цивільного права 171 (10,95%); спадкового права 91 (5,83%); 
соціального забезпечення 91 (5,83%); трудового права 78 (4,99%); житлового права 65 (4,16%); 
цивільного процесу 57 (3,65%); виконання судових рішень 35 (2,24%); пенсійного права 28 
(1,79%); адміністративного права 19 (1,22%); адміністративних правопорушень 12 (0,77%); 
податкового права 11 (0,70%); кримінального права 11 (0,70%); кримінального процесу 9 
(0,58%). 

Щодо клієнтів, яким було надано  безоплатну вторинну правову допомогу, то за звітний 
період найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний  дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 108 (62,07 %), 
ветеранам війни/учасники  бойових дій 34 (19,54%), особам з інвалідністю 21 (12,07%), 
власникам земельних ділянок 6 (3,45%), внутрішньо переміщені особи 2 (1,15%), діти, які не 
належать до окремих категорій 1 (0,57%), особи з особливими заслугами перед Батьківщиною  
1 (0,57%) та особи, які постраждали від насильства 1 (0,57%).  
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За період з 01 січня по 31 березня 2021 року Подільським місцевим центром, в тому числі 

бюро правової допомоги було: 

 здійснено 1 виїзд мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 2 особи; 

 2 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 2 установи-
провайдери безоплатної правової допомоги (громадська організація, волонтерський 
рух, юридична особа приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 39 актів надання  безоплатної вторинної правової допомоги, що були 
подані адвокатами; 

 проведено 32 правопросвітніх заходи, 7 з яких націлені на підвищення рівня 
правоспроможності жителів сільської місцевості щодо їх прав на землю та пов’язаних з 
реалізацією проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство України»; 

 розміщено у ЗМІ 102 інформаційні матеріали з питань надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Робота дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у I кварталі 2021 
року не здійснювались у зв’язку із впровадженням карантину на всій території України з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

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

з
/
п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 

методичну 
допомогу та 

установ - 
провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

0/0 0/0 2/2 32 0 

2 Відділ “Ананьївське 
бюро правової 

допомоги” 
0/0 0/0 0/0 2 0 

3 Відділ “Балтське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 0/0 4 0 

4 Відділ “Кодимське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 0/0 2 0 

5 Відділ “Любашівське 
бюро правової 

допомоги” 
0/0 0/0 0/0 4 0 

6 Відділ “Миколаївське 
бюро правової 

допомоги” 
0/0 0/0 0/0 4 0 

7 Відділ “Окнянське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 0/0 3 0 

8 Відділ “Савранське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 0/0 2 0 

9 Відділ “Ширяївське 
бюро правової 

допомоги” 
1/2 0/0 1/1 6 0 

 


