
Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 1 

 

 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної  

правової допомоги річного плану діяльності на 2021 рік у IV кварталі  
 
 
 

 
Зміст: 

 
Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами…………….…….ст. 2-12 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад……..………………………………………………………….……………………………………………………......ст. 2-8 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи 
БПД……………………………………………………………………………………………………….……………………….ст. 9-10 
[1.3.] Децентралізація системи БПД……………………………………..……………………..………………….. ст. 10 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій………………..……………………………………………………………………………………..…………. ст. 10-12 



Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 2 

 

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 

 
Протягом IV 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 жовтня 2021 року юристка Миколаївського бюро правової допомоги 
Людмила Капустян провела захід в Миколаївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості для осіб, які перебувають на 
обліку, на тему: «Встановлення факту належності правовстановлюючого 
документу». Фахівчиня наголосила на тому, що останнім часом 
збільшилась кількість звернень громадян до бюро з питання 
встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів, а 
саме: державних актів на право власності на землю, трудової книжки, 
документів про освіту тощо. Детальніше  

 
01 жовтня 2021 року у Гандрабурівському ліцеї Ананьївської міської ради 
директор Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Сергій Мерзляков провів захід на тему: 
«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». Останнім 
часом надзвичайно загострилась проблема насильства, яке здійснюється 
самими дітьми одне до одного. Насильство - це будь-які умисні дії однієї 
людини відносно іншої, якщо ці дії порушують права і свободи, наносять 
їй фізичну, моральну чи психічну шкоду.  Образливі прізвиська, 
глузування, стусани з боку одного або групи учнів… Детальніше 

 
01 жовтня 2021 року, юристи Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та Ананьївського бюро 
правової допомоги провели вуличне інформування для жителів міста 
Ананьїв на тему «Право на безоплатну правову допомогу». Жителі та 
гості міста 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… Детальніше 

 

06 жовтня 2021 року, з нагоди відзначення Дня юриста в 🇺🇦 Україні, у 
Піщанському закладі загальної середньої освіти Піщанської сільської 
ради директор Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Сергій Мерзляков розповів учням 5-7 
класів про професію юриста. Професія юриста вважається однією із 
найпрестижніших, окрім того, для нашої держави ця професія 
надзвичайно важлива, адже саме на юристів покладають завдання 
вдосконалення українського законодавства, посилення правових 
гарантій захисту різних верств населення… Детальніше 

 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5056915624324929&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5057118907637934&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5057200144296477&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5057440144272477/
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07 жовтня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький спільно з працівниками Березівського районного сектору 
№ 4 «Центр Пробації» ознайомили осіб, що відбувають покарання, із 
порядком оформлення на облік у Центр зайнятості. Громадяни, які 
залишилися без місця роботи, мають право звернутися до Центрів 
зайнятості за місцем свого проживання. Однак не всі мають право на 
отримання державної допомоги по безробіттю. Особа не зможе 
отримати державну допомогу по безробіттю якщо: особа була звільнена 
з останнього місця роботи з підстав… Детальніше 

 
08 жовтня 2021 року юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Олена Понікарова провела вуличну акцію у селищі Любашівка на тему 
«Соціальний захист людей похилого віку та ветеранів в Україні». Турбота 
про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме літні 
люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати 
труднощі, бути наполегливими та толерантними. Люди похилого віку 
мають право на користування всіма соціально-економічними та 
особистими правами й свободами, закріпленими Конституцією України, 
Законами України… Детальніше 

 
08 жовтня 2021 року у приміщенні Любашівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Світлана Жмурко провела інформаційний захід для учнів на тему 
«Професія юриста». Вибір майбутньої професії — справа нелегка, але 
необхідна, адже щасливе й успішне життя багато в чому залежить від 
роботи, яку виконує людина. Фахівчиня Любашівсько бюро правової 
допомоги, з нагоди відзначення Дня юриста України, розповіла дітям 
про тонкощі такої професії. Юристи - це такі люди, які знають закон і 
можуть його застосовувати. Детальніше 

 
12 жовтня 2021 року, з метою підвищення рівня обізнаності громадян 
щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, у 
приміщенні Миколаївської районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості за участі директорки установи Наталії Борш, юристки 
Миколаївського бюро правової допомоги Людмили Капустян проведено 
семінар для  безробітних на тему: «Ризики нелегальної трудової 
міграції». Найефективнішим захистом інтересів осіб у сфері зайнятості та 
відносинах з роботодавцем є правова поінформованість та легальне 
працевлаштування. Варто пам’ятати, що нелегальна… Детальніше 

 
13 жовтня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей було проведено захід для військовослужбовців та 
членів їх сімей які перебувають на обліку в Окнянському центрі 
зайнятості тему: «Трудові гарантії та пільги для військовослужбовців». 
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей. За працівниками, призваними 
на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5057516420931516&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5060005460682612&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5060062077343617&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5060105047339320&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5060142374002254&id=1149074018442462
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Впродовж жовтня 2021 року юристи Подільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проводили зустрічі із 
жителями віддаленої сільської місцевості. Фахівці відвідали села 
Гандрабури, Піщана, Обжиле, Будеї, Новосвітівка та Петровірівка, з 
метою підвищення рівня правоспроможності місцевих землевласників 
та надання їм кваліфікованої юридичної допомоги найзручнішим для 
них способом. Під час виїзних консультувань громадянам було надано 
74  консультації, 34 з яких стосуються земельного права. Тема землі є 
однією з найактуальніших… Детальніше 

 
11 листопада 2021 року юристка Ананьївського бюро правової допомоги 
Ірина Юраш провела онлайн-лекцію з питань реалізації права на доступ 
до публічної інформації та право на звернення громадян для 
представників різних верств населення. Під час лекції було розʼяснено 
низку актуальних питань за такими напрямами, як: які існують форми 
реалізації доступу до публічної інформації та які існують форми 
реалізації звернення громадян? яку інформацію повинен містити запит 
та звернення громадян та як саме подати запит чи звернення? який 
строк розгляду запиту на інформацію… Детальніше 

 
22 листопада 2021 року юристка Любашівського бюро правової 
допомоги  Світлана Жмурко разом із фахівцями Подільського РС №4 ДУ 
«Центр пробації» в Одеській області провела інформаційний захід на 
тему “Насилля - це сміття яке потрібно виносити з дому”. Щорічно в 
Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська 
акція «16 днів проти насильства». Мета акції – привернення уваги 
суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого 
поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. 
Прояви насильства супроводжують людство… Детальніше 

 
Впродовж листопада 2021 року юристи  Подільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проводили зустрічі із 
жителями віддаленої сільської місцевості. Фахівці відвідали села Бобрик, 
Познанка, Ясенове, Куяльник, Стара Кульна, Кам'яне та Полянецьке, з 
метою підвищення рівня правоспроможності місцевих землевласників та 
надання їм кваліфікованої юридичної допомоги найзручнішим для них 
способом. Під час виїзних консультувань громадянам було надано 41 
консультацію, 22 з яких стосуються земельного права. Тема землі є 
однією з найактуальніших… Детальніше 

 
02 грудня 2021 року у приміщені Подільського районного сектору №5 
філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області юристом 
Савранського бюро правової допомоги Віталієм Гаврилюком спільно із 
начальником сектору Олегом Тімановським було проведено 
правопросвітницький захід, на тему: «Права осіб з інвалідністю та їх 
захист». Присутні дізнались про Закон України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», відповідно до якого особи з 
інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, 
політичних, особистих прав і свобод, закріплених… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5125168454166312&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5174249162591574&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5201890079827482&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5270651452951344&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5265925646757258&id=1149074018442462
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02 грудня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький та представник Ширяївського центру пробації ознайомили 
осіб, що відбувають покарання, із порядок стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Останнім часом все більше людей звертаються 
до центрів чи бюро безоплатної правової допомоги з питаннями, що 
стосуються захисту їх прав, які порушуються при стягненні боргу за 
кредитом відповідними установами. Крок 1: Кредитор (банк, фінансова 
установа) який надав кредит може звернутися до суду щодо стягнення 
коштів за кредитним договором… Детальніше 

 
08 грудня 2021 року, з нагоди відзначення 10 грудня Всеукраїнського дня 
безоплатної правової допомоги, який приурочено до Дня прав людини, 
юристка Ананьївське бюро правової допомоги Ірина Юраш провела 
семінар на тему: «Система надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та право на безоплатну правову допомогу» для представників 
різних верств населення. Присутні дізнались, зокрема, про послуги, що 
надаються фахівцями системи на безоплатної основі та про існуючі 
засоби для їх отримання. Отже, Безоплатна правова допомога – правова 
допомога, яка гарантується державою… Детальніше 

 
08 грудня 2021 року юристка Миколаївського бюро правової допомоги 
Людмила Капустян провела інформаційно-роз’яснювальний захід для 
осіб, які перебувають на обліку в Миколаївській районній філії Одеського 
обласного центру зайнятості, на тему: «Система надання безоплатної 
правової допомоги». Юристка розповіла присутнім, що 10 грудня 
відзначається Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги, який 
приурочено до Дня прав людини. Саме в цей день Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1948 році прийнято Загальну декларацію прав 
людини. Система надання безоплатної правової… Детальніше 

 
09 грудня 2021 року керівниця Балтського бюро правової допомоги 
Ірина Бондар для осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку 
Балтській філії Одеського обласного центру зайнятості як безробітні, 
провела семінар на тему: “Особливості працевлаштування осіб з 
інвалідністю”. Нещодавно світова спільнота відзначила Міжнародний 
день осіб з інвалідністю, який покликаний відзначати незламність духу 
людей, які щодня мають вирішувати численні проблеми, зокрема 
юридичні, аби зробити своє життя повноцінним. Нажаль, одним із 
викликів для осіб з інвалідністю - є працевлаштування… Детальніше 

 
10 грудня 2021 року начальниця Любашівського бюро правової 
допомоги Світлана Жмурко у приміщенні медіацентру Любашівської 
публічної бібіліотеки провела інформаційний захід присвічений 
Всеукраїнському дню БПД. "Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний 
день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року, на засіданні 
Генеральної Асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю 
Загальної декларації прав людини в 1948 році", - зазначила юристка. 
Засновники Міжнародного дня прав людини висловлювалися за 
розширення прав людини, активну. Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5266149576734865&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5266082413408248&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5266594883357001&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5271205869562569&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5266784433338046&id=1149074018442462


Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 6 

 

13 грудня 2021 року юристка Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар спільно з фахівцями Подільського РВ №1 ДУ «Центр пробації» в 
Одеській області, представниками поліції, представниками “Центру 
надання соціальних послуг” та “Служби у справах дітей “Балтської 
міської ради, а також з іншими суб’єктами взаємодії взяла участь у годині 
спілкування з молоддю. Година спілкування була завершальним заходом 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на території міста Балта. 
Метою години спілкування з підліткакми було  – привернення уваги 
суспільства до проблем… Детальніше 

 
14 грудня 2021 року з неповнолітніми суб’єктами пробації Подільського 
районного сектору № 2 філії Центру пробації в Одеській області 
провідним фахівчинею Центру соціальних служб Кодимської міської 
ради Тетяною Петрик та керівником Кодимського бюро правової 
допомоги Андрієм Спатеруком було проведено інформаційно-
профілактичне заняття на тему: «Як себе захистити?». Метою заходу 
було формування правової свідомісті підлітків, розвинення навичок 
самоаналізу та прийняття відповідальних та законних рішень. Під час 
заняття з неповнолітніми обговорено… Детальніше 

 
15 грудня 2021 року начальницею Любашівського бюро правової 
допомоги на базі медіацентру Любашівської публічної бібіліотеки було 
проведено інформаційний захід для учнів 6-Б класу НВК ЗОШ І-ІІІ 
ступенів школа-ліцей смт. Любашівка. Школярів знайомили із Законом 
України «Про освіту», яким визначаються основні права та обов’язки 
дитини в школі. Кожна дитина має право на повагу своєї людської 
гідності, свободу совісті, інформації, вільне вираження власних думок і 
переконань. Досить часто ці права дитини в школі можуть бути 
порушені. Так, порушенням права на повагу… Детальніше 

 
29 грудня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей було проведено захід для жителів сільської місцевості, 
які перебувають на обліку в Окнянському центрі зайнятості, на тему: 
«Права осіб на захист під час затримання, взяття під варту, обмеження в 
праві на вільне пересування». Конституція України говорить про те, що 
кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права 
та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою… 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 1 методичну рекомендацію на тему: «Земля для іноземців: як законодавство трактує 
володіння землею неризидентами?». 
 

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 IV кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5271261782890311&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5271688742847615&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5271910542825435&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5332950590054763&id=1149074018442462
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правової допомоги було розроблено 1 та розповсюджено близько 3750 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 про завдання і 
функції бюро правової допомоги, адреси їх місцезнаходження, контактні телефони, порядок і графік 
прийому заявників. Протягом IV кварталу 2021 року розміщено 101 інформацію 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 IV квартал 2021 року було надіслано – 14 матеріалів. Також постійно проводиться наповнення 
інформаційними матеріалами сторінки центру у Facebook. За IV квартал Подільським місцевим центром 
було розміщено 73 повідомлення та статті. 
 

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

 
08 жовтня 2021 року, з нагоди відзначення Дня юриста 
України, директор Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в ефірі телеканалу 
«Подільське ефірне телебачення» розповів про систему 
безоплатної правової допомоги, юристів системи, а також 
привітав всіх причетних зі святом… Детальніше 
 
 
 
 

 
27 жовтня 2021 року юристка Подільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ганна 
Ситнік, в ефірі телеканалу "Подільське ефірне телебаченя" 
надала відповіді на найпоширеніші запитання мешканців 
міста Подільськ щодо діючих карантинних обмежень. Також 
юристка центру надала глядачам контактну інформацію 
Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної… Детальніше 
 
 

 
11 листопада 2021 року юристка Подільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Ганна Ситнік, в ефірі телеканалу "Подільське ефірне 
телебаченя", надала роз’яснення щодо протипоказання та 
застереження до вакцинації проти Covid-19. Детальніше 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nyiBU4vv8oU
https://www.youtube.com/watch?v=My_5sD0VPbk
https://www.youtube.com/watch?v=vDMHGgd10SA
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Впродовж листопада-грудня 2021 року фахівцями 
Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги здійснювалось поширення на 
телеканалі «Подільське ефірне телебачення» та 
«Балінформкомпанія», у соціальних мережах та інших 
каналах комунікації рекламного соціального ролика щодо 
надання безоплатної правової допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства (виготовленого за 
підтримки канадського проекту… Детальніше 
 

 
03 грудня 2021 року юристи Подільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій 
Кудрявцев та Ганна Ситнік на чолі з директором центру 
Сергієм Мерзляковим долучились до вуличної акціїї 
присвяченої запобіганню та протидії домашньому 
насильству на території м. Подільськ разом із соціальними 
службами Подільської міської громади. Детальніше  
 
 
 

 
06 грудня 2021 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Казакова, в 
ефірі телеканалу "Подільське ефірне телебаченя", надала 
роз’яснення щодо права дітей на отримання безоплатної 
правової допомоги. Детальніше 
 
 
 

 
07 грудня 2021 року юристка та координаторка волонтерів 
Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ганна Ситнік, в ефірі 
телеканалу "Подільське ефірне телебаченя", розповіла про 
реалізацію проекту «Волонтер БПД» на території 
Подільського району. На початку року система надання 
безоплатної правової допомоги запустила проект Волонтер 
БПД, його мета залучити громадських активістів, які виявили 
бажання стати волонтерами, надання… Детальніше 
 
 
08 грудня 2021 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Казакова, 
взяла участь у розширенному засіданні Координаційної ради 
з питань дітей, сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, під 
головування заступника міського... Детальніше 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFK9SM1_bTA
https://www.youtube.com/watch?v=JJlFkQ669GM
https://www.youtube.com/watch?v=PQPDqHmeeaI
https://www.youtube.com/watch?v=smrkAul1WFg
https://www.youtube.com/watch?v=AI-nhCJu1zc
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[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  ІV кварталу 2021 року було підготовлена 1 нова правова консультація, відредаговано та 
доповнено 24 правові консультації та підтримано в актуальному стані 32 попередньо розміщені правові 
консультації 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». 

 
Підготовлена та розміщена правова консультація: 

 
1. Порядок здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів. 

 
Відредаговані та доповнені правові консультації: 

 
1. Орендна плата за користування земельною ділянкою 
2. Припинення договору оренди землі 
3. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду 
4. Порядок проведення інвентаризації земель 
5. Притулок для тварин 
6. Встановлення меж земельної ділянки 
7. Права та обов'язки землевласників та землекористувачів 
8. Порядок зміни меж населеного пункту 
9. Встановлення меж земельної ділянки 
10. Земельні ділянки багатоквартирних будинків 
11. Оренда земельних ділянок 
12. Облік кількості та якості земель 
13. Порядок внесення змін в сертифікат на земельну частку (пай) на підставі рішення суду 
14. Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (нікчемним) 
15. Визнання недійсним договору оренди землі 
16. Лісові сервітути 
17. Порядок проведення топографо-геодезичних робіт 
18. Визнання  договору оренди землі недійсним 
19. Перехід права на земельну ділянку при переході права власності на нерухоме майно 
20. Землі індустріальних парків 
21. Земельні ділянки багатоквартирних будинків 
22. Вихід із членства  особистого селянського господарства 
23. Порядок зміни меж населеного пункту 
24. Будівництво об'єктів на землях сільськогосподарського призначення. 

 
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, що 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 
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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 
32. Національна інвентаризація лісів. 

 
 

 [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 IV кварталу 2021 року брали участь у семінарах та тренінгах 
 

За IV 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 54 навчальних заходах, організованих та проведених правовим 
клубом «PRAVOKATOR», регіональними та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та ін. 
 
 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій 
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Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро 
 

За період з 01 жовтня 2021 по 31 грудня 2021 року Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1525 звернень клієнтів, 291 особі було надано правову 
інформацію, 725 осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 253 особам було надано практичну 
допомогу у складанні документів правового характеру та прийнято 256 звернень про надання БВПД. 

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

 

Жовтень 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок  та  умови розірвання договору оренди земельної ділянки. 
Порядок спадкування земельної ділянки. 

Сімейне право: 
 

Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. 
Поділ майна подружжя. 

Цивільне право 
та цивільний 

процес: 

Встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту 
родинних відносин та належності правовстановлюючих документів. 
Укладання договорів, зокрема купівлі-продажу та дарування. 

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. 

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

Адміністративне 
право: 

Оскарження рішень органів місцевого самоврядування. 

 

Листопад 

Сімейне право: 
Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
Стягнення аліментів на утримання дітей. 

Земельне право: 
 

Продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Порядок та умови дострокового розірвання договору оренди земельної 
ділянки. 

Спадкове право: 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. 

Житлове право: 
Порядок визнання особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням. 

 

Грудень 

Земельне право: 

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

Сімейне право: 
 

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

Соціальне Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги ветеранам 
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забезпечення: 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. 

Цивільне право 
та цивільний 

процес: 

Встановлення факту, що має юридичне значення: факту родинних відносин, 
належності правовстановлюючих документів. 

 


