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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 ІІ 
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 ІІ 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/1sdBhw10SW2z810uOPLaClSqIbGQO6xOd/view?usp=sharing
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Протягом IІ 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: 

 
01 квітня 2021 року юристи Ширяївського бюро правової допомоги та 
представники Ширяївського центру пробації ознайомили осіб, що 
відбувають покарання, із питанням позбавлення батьківських прав в 
судовому порядку. Нормами законодавства передбачено, що 
позбавлення батьківських прав можливе якщо: дитина не була забрана з 
пологового будинку протягом 6 місяців; батько або ж мати на якого (у) 
покладений рішенням суду обов’язок сплачувати аліменти, свідомо не 
виконують його; свідомо ухиляється від виконання своїх обов’язків щодо 
виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею… Детальніше 

 
08 квітня 2021 року для осіб, що перебувають на обліку в Савранському 
районному секторі філії «Центр пробації» в Одеській області юрист 
Савранського бюро правової допомоги Олег Кравчук провів семінар на 
тему: «Конфіскація земельної ділянки». В даному заході також взяли 
участь начальник Савранського РС філії ДУ «Центр пробації» в Одеській 
області Олег Тімановський та суб’єкти пробації. Захід був зосереджений 
на попередженні та недопущенні порушення прав громадян, які є 
власниками земельних ділянок. Під час заходу увагу учасників було 
акцентовано на тому, що конфіскація майна … Детальніше 

 
15 квітня 2021 року у приміщенні Кодимського районного сектору з 
питань пробації юристом Кодимського бюро правової допомоги Андрієм 
Статеруком проведено просвітницький захід, метою якого було 
покращення правової обізнаності громадян з питань їх прав на землю. Із 
досвіду спостерігається, що більшість громадян не знають про свої права 
у сфері земельних  відносин, не довіряють механізмам їх захисту та 
мають обмежений доступ до них. Такий перебіг подій сприяє зростанню 
закоренілих проблем та виключає можливість їх вчасного та ефективного 
вирішення. Сьогодні особливу увагу громадян… Детальніше 

 
30 квітня 2021 року юристка Любашівського бюро правової допомоги 
ознайомила працівників комунального закладу «Центр культури і 
дозвілля» Любашівської селищної ради з поняттям інтелектуальної 
власності. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права 
інтелектуальної власності, визначений законами України. Його 
становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та/або 
майнові права інтелектуальної власності. Таке право - є непорушним. 
Ніхто не може бути позбавлений… Детальніше 

 
06 травня 2021 року юрист Савранського бюро правової допомоги Олег 
Кравчук та представники Савранської районної філії центру зайнятості 
провели семінар для безробітніх осіб на тему: «Права та обов’язки 
трудових мігрантів». Захід був зосереджений на попередженні та 
недопущенні порушення прав трудових мігрантів, оскільки робота за 
межами території України одночасно асоціюється з деякими ризиками, 
що пов’язані, зокрема, з пенсійним забезпеченням та соціальним 
захистом працюючих за межами Батьківщини. Присутні ознайомились із 
правами, які може гарантувати наша… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4515022478514249/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4515064998509997/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4515256265157537/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4585506574799172/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4588009674548862/
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06 травня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький та фахівці Ширяївського центру пробації ознайомили осіб, 
що відбувають покарання, із порядком поділу спільно нажитого майна 
подружжя за час шлюбу. За припиненням шлюбно-сімейних відносин, 
зазвичай постає питання розподілу майна, набутого під час проживання 
в шлюбі. Загальне правило говорить про те, що майно набуте 
подружжям за час шлюбу - є спільним майном. Утім, із цього правила є 
певні виключення, наприклад, коли подружжя ще знаходиться в 
офіційному шлюбі однак разом не проживають… Детальніше 

 
 

14 травня 2021 року юристка Окнянського бюро правової допомоги, 
Ольга Мокусей спільно з працівниками Окнянського районного сектору 
пробації та фахівцем з соціальної роботи Окнянської селищної ради, 
провели робочу зустріч з питання надання первинної та вторинної 
правової допомоги мешканцям Окнянського району. Під час зустрічі 
обговорювалось питання необхідності співпраці між Окнянським бюро 
правової допомоги та всіма організаціями – надавачами соціальних 
послуг, а також питання вирішення соціальних проблем осіб, у тому числі 
конфліктних ситуацій у сім’ї, запобігання... Детальніше 

 
 

17 травня 2021 року юристка Миколаївського бюро правової допомоги 
Людмила Капустян, з метою інформування громадян про їх права, 
провела правопросвітницький захід в Миколаївській селищній публічній 
бібліотеці на тему: «Здійснення права на спадкування». Фахівчиня 
розповіла про законодавчі норми, якими регулюється питання 
спадкування та порядок їх реалізації. Спадкування - це перехід прав та 
обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до 
інших осіб (спадкоємців). Спадкування може здійснюватись за заповітом 
або за законом. Детальніше 

 
 

19 травня 2021 року юристка Ширяївського бюро правової допомоги, 
Надія Логінова, ознайомила осіб, що проживають на території 
Чогодарівської ОТГ, зі змінами в чинному земельному законодавстві. В 
зв’язку з такими змінами, мешканці населених пунктів все частіше 
цікавляться ними, та висловлюють занепокоєння. Відповідно до Закону 
України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)» власники земельних 
ділянок, які на сьогодні належним чином не оформили право власності 
на землю або їхні спадкоємці не оформили право… Детальніше 

 
 

21 травня 2021 року юристка Окнянського бюро правової допомоги 
Валентина Цеховська, провела захід на тему «Запобігання та протидія 
домашньому насильству», для осіб, які перебувають на обліку в 
Окнянському центрі зайнятості населення. Проблема домашнього  
насильства залишається актуальною для українського суспільства, адже 
досі відкрито розмовляти та визнавати її існування - непросто. Залежно 
від ситуації кожен з нас може бути свідком, жертвою або ж кривдником. 
Трагічність ситуації в тому, що свідки чи жертви насильницької 
діяльності… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4588154567867706/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4605464699470026/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4605604356122727/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4654460087903820
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4667146486635180/
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27 травня 2021 року юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Світлана Жмурко ознайомила працівників КНП «Любашівська БЛІЛ» 
Любашівської селищної ради з проблемними питаннями, що пов’язані з 
відкриттям ринку землі, а також зі змінами в законодавстві. Всім відомо, 
що з 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення», який має відкрити ринок землі та 
дозволити громадянам вільно купувати та продавати землі 
сільськогосподарського призначення, що належать… Детальніше 

 
 

28 травня 2021 року юристка Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар, взяла участь у семінарі Балтської філії Одеського обласного 
центру зайнятості. Під час семінару піднімалось питання трудових 
відносин між найманим працівником та роботодавцем, а саме підстави 
та порядок припинення трудового договору. Ірина Бондар зазначила, що 
відповідно до ст.36 Кодексу законів про працю України підставами 
припинення трудового договору є: угода сторін; закінчення строку крім 
випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не 
поставила вимогу про їх припиненн … Детальніше 

 
 

2 червня 2021 року юристка Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар, в КЗ «Балтська публічна бібліотека» для землевласників, які 
виявили зацікавленість в даному питанні, провела правопросвітній захід 
на тему «Що передбачає запровадження ринку землі?». На заході також 
були присутні працівники Балтського відділу ДУ«Центр пробації», які 
супроводжували на захід клієнта пробації, який має у власності земельні 
ділянки та, хотів дізнатись про ринок землі. Землі 
сільськогосподарського призначення — категорія земель земельного 
фонду України, до якої належать … Детальніше 

 
 

2 червня 2021 року, з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 
дітей, юристка Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Ганна Ситнік, спільно з представниками 
відділу молодіжної політики Подільської міської ради та за сприяння 
Кіноклубу Docudays UA провели кінопоказ для студентів Подільського 
професійного ліцею. Присутнім розповіли про місію, цінності та бачення 
системи безоплатної правової допомоги та мережі кіноклубів 
DOKU/КЛУБ. Зокрема, діти дізнались про напрями діяльності системи 
безоплатної правової допомоги, про послуги… Детальніше 

 
 

3 червня 2021 року юристи Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та Балтського бюро правової 
допомоги для студентів Балтського педагогічного коледжу в приміщенні  
кінотеатру «Родина» провели правовий кінопоказ. Захід був 
приурочений до Міжнародного дня захисту прав дитини, що традиційно 
святкується 1 червня. Також на заході були присутні працівники відділу 
пробації, які супроводжували неповнолітніх клієнтів пробації на показ. 
Учасники кінопоказу познайомились із системою безоплатної правової 
допомоги та дізнались про послуги … Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4667275233288972/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4672138236136005/
ttps://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4672363206113508
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4672692286080600
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4675329575816871
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03 червня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький та представник Ширяївського центру пробації ознайомили 
осіб, що відбувають покарання, із поняттям "тимчасовий" та "сезонний" 
працівник та порядком прийняття їх на роботу. Тимчасовими 
працівниками вважаються особи, прийняті на роботу на строк до місяців, 
для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх 
місце роботи (посада), — терміном до місяців. Перелік тимчасових робіт 
не визначено, а тому тимчасові працівники можуть виконувати будь яку 
роботу. Детальніше 

 
 

4 червня 2021 року у міському парку «Слави», що у місті Подільськ, 
юристи Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги прийняли участь у акції на тему протидії 
домашньому насильству, яка була проведена спільно з Департаментом 
соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської 
ради, відділом молодіжної політики Подільської міської ради, 
представниками поліції та заступницею голови міста Подільськ. 
Організатори заходу інформували громадян про їх права та роздавали 
інформаційні листівки, у яких можна ознайомитися… Детальніше 

 
 

10 червня 2021 року, юристка Окнянського бюро правової допомоги 
Валентина Цеховська провела вуличне інформування для жителів 
селища Окни на тему «Право на безоплатну правову допомогу». Жителі 
та гості селища під час вуличної акції дізнались про гарантовану 
Конституцією України можливість для кожного отримати безоплатну 
правову допомогу. Така допомога складається з: безоплатної первинної 
правової допомоги яка передбачає надання правової інформації, 
консультації і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та 
інших документів правового характеру… Детальніше 

 
 
11 червня 2021 року юристка Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Ситнік взяла участь у 
заході, організованому керівником відділу молодіжної політики 
Подільської міської ради Володимиром Самборським, темою якого стало 
питання запобігання булінгу. Також у заході взяли участь представники 
міського соціального гуртожитку, Подільського Управління поліції, 
Центра соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Департаменту 
сімейної, соціальної політики та охорони здоров’я. Детальніше 
 

 
15 червня 2021 року юристка Окнянського бюро правової допомоги 
Ольга Мокусей зустрілась з особами, які перебувають на обліку в 
Окнянському центрі зайнятості, з метою розповісти їм про право на 
безоплатну правову допомогу. Конституція України встановлює 
можливість для кожного отримати безоплатну первину правову 
допомогу, а також можливість певній категорії осіб отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках. Саме на 
систему Безоплатної правової допомоги покладено завдання із надання 
правничої допомоги на безоплатній основі… Детальніше 

 
 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4691902794159549/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4692605600755935
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4694647333885095/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4697243066958855/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4697297160286779/
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18 червня в медіацентрі Любашівської публічної бібліотеки пройшов 
інформаційний захід для працівників Любашівської публічної бібліотеки 
на тему: «Права донорів в Україні». Донорство крові є важливою 
частиною системи охорони здоров’я кожної країни. Донорська здача 
крові або донорство крові — добровільне надання своєї крові чи її 
компонентів для подальшого переливання хворим, що цього 
потребують. Пропаганда донорства є невід'ємною частиною моральних 
засад донорського руху, обумовленого добротою, гуманізмом, 
милосердям людей, що безкорисливо надають… Детальніше 

 
 

22 червня в медіацентрі Любашівської публічної бібліотеки пройшов 
тренінг на тему: «Вчимося бути толерантними». В тренінгу взяли участь 
працівники Любашівської територіальної громади: головний спеціаліст 
відділу з питань соціального захисту дітей та  профілактики 
правопорушень служби в справах дітей Подільської РДА – Сергій 
Пащенко, фахівці з соціальної роботи КУ «Центр соціальних служб 
Любашівської селищної ради» -  Тетяна Льон та Олена Блах, начальник 
Любашівського районного сектору ДУ «Центр пробації» в Одеській 
області – Ігор Дармакука, директор Любашівської… Детальніше 

 
 

24 червня 2021 року юристка Миколаївське бюро правової допомоги 
Людмила Капустян в Миколаївській районної філії Одеського обласного 
центру зайнятості  провела круглий стіл на тему: « Права біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту». Відповідно до ст. 26 Конституції 
України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України - за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України. Відповідно до… Детальніше 

 
 

29 червня 2021 року юристом Савранського бюро правової допомоги 
Віталієм Гаврилюком в приміщенні Савранської селищної бібліотеки 
разом з її завідуючою Іриною Бузинською було проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Захист конституційних прав та 
свобод громадянина». Права людини - це її можливість діяти певним 
чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і 
задоволення власних потреб. Конституцією України визначено головний 
принцип політики держави в галузі забезпечення прав людини і 
громадянина… 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 методичну рекомендацію на тему: «Безоплатна правова допомога». 
 

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 ІІ кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4729199807096514/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/4729262547090240
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4729443027072192/
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/4752410601442101/
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правової допомоги було розроблено 1 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 ІІ кварталу 2021 року розміщено 86 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 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 ІІ квартал 2021 року було надіслано – 7 матеріалів. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами сторінки центру у 
Facebook. За ІІ квартал Подільським місцевим центром було розміщено 48 повідомлень та статей.  
 

Інформаційно-роз’яснювальні виступи на ТБ та реалізація соціального телепроекту «Правовий 
порадник» 

 
02 червня 2021 року в рамках відзначення міжнародного 
Дня захисту дітей, представниками відділу молодіжної 
політики Подільської міської ради спільно з юристкою 
Подільського місцевого Центу з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Ганною Ситнік та за сприяння 
кіноклубу "Docudays UA" провели кінопоказ для студентів 
Подільського професійного ліцею. Детальніше 
 
 
 
 
03 червня 2021 року проведено «Круглий стіл» на тему: 
«Актуальні питання захисту прав дітей та молоді в 
Подільській міській територіальній громаді» за участі 
представників соціальних структурних підрозділів міської 
ради, поліції, ДСНС, професійного ліцею, соціального 
гуртожитку, Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше 
 
 
 
 
06 червня 2021 року у м. Подільськ соціальними службами 
громади спільно з Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги була проведена 
вулична акція проти насильства в сім’ї. Детальніше 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cr2DGJfxxQw
https://www.youtube.com/watch?v=hZtPiG3v0_s
https://www.youtube.com/watch?v=6mQOwvfGtKI


Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 9 

 

[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  ІІ кварталу 2021 року було відредаговано та доповнено 32 правові консультації, та 
підтримано в актуальному стані 31 попередньо розміщену правову консультацію 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. Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності. 
2. Відмова органу місцевого самоврядування в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 
3. Склад земель. 
4. Державний лісовий кадастр. 
5. Порушення правил добросусідства при користуванні землею. 
6. Право земельного сервітуту. 
7. Порядок отримання кадастрового номеру. 
8. Порядок безоплатного отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 
9. Встановлення меж земельної ділянки. 
10. Права та обов'язки землевласників та землекористувачів. 
11. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин. 
12. Відмова органу місцевого самоврядування в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 
13. Право власності на землю територіальних громад. 
14. Правові наслідки  вчинення правочину під впливом обману. 
15. Порядок безоплатного отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 
16. Право іноземців (осіб без громадянства) на землі сільськогосподарського призначення в порядку 

спадкування. 
17. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 

або для забудови (суперфіций). 
18. Порушення правил добросусідства при користуванні землею. 
19. Індексація нормативно грошової оцінки земель. 
20. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 
21. Визнання недійсним та скасування державного акту на право власності на земельну ділянку. 
22. Порядок та умови отримання ваучера на навчання. 
23. Продаж земель сільськогосподарського призначення (ринок землі). 
24. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. 
25. Укладення, зміна, розірвання договору. 
26. Статус третіх осіб у цивільному процесі. 
27. Подання доказів у цивільному процесі. 
28. Особливості оподаткування подарунків. 
29. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. 
30. Порядок та умови отримання ваучера на навчання. 
31. Державна реєстрація права власності на житловий будинок. 
32. Гарантії трудових прав працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації. 
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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, які 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. 
31. Порядок накладення заборони на вчинення реєстраційних дій з земельною ділянкою. 

 
 
 
 [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 ІІ 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 квітня 2021 по 30 червня 2021 року Подільським місцевим центром з надання 

БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 1321 звернення клієнтів, 153 особам було надано правову інформацію, 679 осіб 
отримали правові роз'яснення/консультації, 251 особі було надано практичну допомогу у складанні 
документів правового характеру та прийнято 238 звернень про надання БВПД. 

 
 

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

Квітень 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок  та  умови розірвання договору оренди земельної ділянки. 
Порядок спадкування земельної ділянки. 
Порядок оформлення права власності на присадибну земельну ділянку. 

Сімейне право: 
 

Розірвання шлюбу в судовому порядку.  
Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. 
Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. 

Цивільне право 
та цивільний 

процес: 

Порядок визнання права власності на нерухоме майно. 
Визнання особи недієздатною та встановлення опіки над нею. 
Встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення 
факту родинних відносин. 

Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

 

Травень 

Сімейне право: 
Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
Стягнення аліментів на утримання дітей. 
Визнання/оспорювання батьківства в судовому порядку. 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок та умови дострокового розірвання договору оренди земельної 
ділянки. 
Порядок приватизації прибудинкової території. 

Спадкове право: 
Визначення додаткового строку для подачі заяви до нотаріуса про 
прийняття спадщини. 
Спадкування за законом/заповітом. 

Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

 

Червень 

Земельне право: 
Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Пільги щодо сплати земельного податку. 
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Сімейне право: 
 

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

Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

Житлове право: Порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. 

Пенсійне право: Підстави та порядок перерахунку пенсії. 

 
 
 

 


