
ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

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

[1.1.1] Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

[1.1.2.]Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, 

МЦ разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, 

виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів. 

[1.1.3.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

[1.1.4.]Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій  «WikiLegalAid». 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав. 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

Висновок 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами роботи: 

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

[1.1.1] Проведення право-просвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

За результатами проведеного аналізу спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення у 

їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами та організаціями виявлено, що 

найпоширенішими питаннями, з якими звертається населення, є 

оформлення договору оренди землі, порядок розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів, позбавлення батьківських прав, порядок прийняття спадщини, 

оформлення обов’язкової частки у спадщині, порядок оформлення субсидій, 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Гайсинським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 2021 рік у ІІ кварталі 



перерахунку пенсії, реєстрація права власності на земельну ділянку та інші 

питання.  

Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво) – один із пріоритетних напрямків роботи центру та 

бюро правової допомоги. Тому з метою підвищення правової культури, 

правосвідомості та обізнаності громадян про свої права, спеціалісти 

Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та його відділи — бюро правової допомоги протягом ІІ кварталу 

провели правопросвітницьку роботу в онлайн- та офлайн-режимі у зв’язку з 

введенням карантинних обмежень в Україні.  

Усім відомо, що найвищою цінністю держави, є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека. Саме тому, з метою 

привернення уваги до актуальних для суспільства проблем протидії торгівлі 

людьми, порушення прав людини та подолання насильства, спеціалістами 

МЦ та бюро на постійній основі проводяться інформаційні заходи. Зокрема: 

Неповнолітні нерідко вдаються до правопорушень під негативним впливом 

найближчого оточення – сім’ї, однокласників, приятелів. Подекуди це 

мікросередовище вимагає від дитини довести свою приналежність до нього, 

вчинивши якийсь негарний вчинок. Щось вкрасти, вдарити перехожого, 

розбити вітрину. Інколи цей необачний вчинок може зіпсувати дитині все 

життя. Але є альтернативний шлях – примирення неповнолітнього 

правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв’язків з 

суспільством. Це і є відновне правосуддя. 08 квітня 2021 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Гайсинського місцевого центру з надання 

БВПД Ольга Сердюк, начальник  

Гайсинського районного відділу 

Державної установи "Центр пробації" 

Наталія Вдовиченко та інспектор 

ювенальної превенції Гайсинського 

районного відділу поліції Наталія Гудима, 

провели профілактичний захід з дітьми, які перебувають у конфлікті з 

законом на тему: "Відновне правосуддя для неповнолітніх" з метою 

роз'яснення наслідків вчинення 

протиправних дій. 

7 травня 2021 року фахівцем 

Теплицького бюро правової допомоги  

Олександром Тульчієм спільно з 

працівниками Теплицького відділу 

філії Державної установи “Центр 

пробації” та представником відділу 

поліції для осіб, що стоять на обліку 

було проведено правопросвітницький 

захід на тему: “Неправомірна 

поведінка: види та наслідки правопорушень”. 



 29 квітня 2021 року фахівцем Теплицького бюро правової допомоги 

Аллою Поліщук було проведено черговий онлайн-урок у опорному закладу 

"Теплицька ЗОШ I-III ступенів № 2 “ для 

учнів старших класів. На уроці висвтлено 

тему “Інтернет безпека та кібербулінг”. В 

рамках правопросвітництва було 

ознайомлено з основними безпековими 

заходами в соціальних мережах , активними 

користувачами яких являються насамперед 

підлітки (Facebook, Instagram, TikTok та 

інші). Насамперед, така інформація 

стосувалась збереження конфіденційності 

особистих даних, доступу до геолокацій  та 

тлумачення можливих наслідків 

шахрайських чи інших протиправних дій з такими даними. Нерозривним із 

безпекою в Інтернеті є кібербулінг як вид булінгу. Учням було роз’яснено 

поняття та особливості кібербулінгу. Особливу увагу було приділено 

можливостям реагування, блокування та подання скарг в загальновідомих 

соціальних мережах на випадки кібербулінгу відносно себе чи інших 

користувачів. 

7 травня 2021 року фахівцем Теплицького бюро правової допомоги 

Олександром Тульчієм спільно з представниками відділу освіти, служби у 

справах сім’ї та дітей Теплицької 

селищної ради, представницею відділу 

поліції у справах дітей було організовано 

та проведену круглий стіл на тему 

“Домашнє насильство”. Особливу увагу 

приділено напрямкам запобігання 

вчиненню домашнього насильства, а 

також допомозі особам, що стали 

жертвами насильства, в тому числі 

безоплатної правової допомоги. За 

результатами проведеного заходу було домовлено про включення фахівців 

Теплицького бюро правової допомоги до мобільної групи, що здійснює 

виявлення, превенцію правопорушень, що становлять дамошнє насильство, 

та допомогу постраждалим. 

 [1.1.2.]Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, 

МЦ разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, 

виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів. 

Директоркою Гайсинського місцевого центру, відділом правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги спільно з спеціалістами Бюро 

правової допомоги з метою розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

органами місцевого самоврядування розроблено та поширено методичні 

рекомендації. 

З метою поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної 



правової допомоги працівниками Гайсинського місцевого центру та бюро 

правової допомоги було розроблено та розповсюджено методичні 

рекомендації на теми:   

1. Порядок виправлення помилок у правовстановлюючому документі. 

2. Електронні сервіси онлайн. 

3. Земельні спори. 

4. Виплата кредиту після розлучення подружжя. 

5. Вирішення спірних питань між батьками щодо визначення 

місця проживання дітей. 

З метою забезпечення постійної медіа 

присутності в регіональних ЗМІ, 

поширення інформації про роботу системи 

БПД, зросла поінформованість населення, 

що спричинило також зростання потреби 

спеціаліста відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги регулярному зборі та аналізу 

узагальненої інформації для висвітлення у ЗМІ.  

За ІІ квартал 2021 року вийшло в ефір 4 виступи на радіо, 37 

публікації на веб-сайтах. Директорка та спеціалісти Гайсинського місцевого 

центру з надання БВПД на постійній основі 

виступають в ефірі Гайсинської районної редакції 

радіомовлення Вінницької області.  

Ладижинське бюро правової допомоги 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 

щоденно інформує перехожих про безоплатну 

правову допомогу, 

протягом другого кварталу 

2021 року жителів м. Ладижина проінформовано 

про порядок отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. 

 Окрім того, постійно розміщуються 

інформаційні плакати на інформаційних стендах 

ОМС, судів, вищих та загальноосвітніх навчальних 

закладах, ЦНАПах, центрах зайнятості, медичних закладах, міських, 

районних та сільських бібліотеках, приміщеннях партнерських організацій. 

[1.1.3] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян).  

З метою підвищення правової свідомості  та інформування населення 

про механізми захисту їх прав та інтересів,  протягом IІ кварталу 

проведено спеціалістами місцевого центру та бюро правової допомоги 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД правопросвітницькі заходи 

на базі діяльності мобільних та дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги. 



27 квітня 2021 року начальник Бершадського бюро правової допомоги 

Людмила Зеленюк  для осіб, які перебувають на обліку в Бершадській 

районній філії Вінницького обласного центру зайнятості, спеціаліс 

Немирівського бюро правової допомоги Анна 

Онофрійчук в Немирівській районній філії 

Вінницького обласного центру зайнятості 

провели інформаційно-роз’яснювальні заходи 

на теми: «Система надання безоплатної 

правової допомоги в Україні» та «Переваги 

легальної зайнятості населення». Фахівці 

правової допомоги поінформували присутніх 

про  систему безоплатної правової допомоги. 

Безоплатна правова допомога – це гарантована Конституцією України 

можливість для кожного отримати 

безоплатну первинну правову допомогу та 

можливість певній категорії осіб отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу у 

визначених законом випадках. Роз’яснили 

присутнім, що відсутність легальних 

трудових відносин позбавляє працівників 

захисту від незаконного звільнення, 

отримання вихідної допомоги у разі 

звільнення за ініціативною роботодавця, 

гарантованої виплати заробітної плати двічі на місяць, права на щорічну 

основну відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з 

вагітності та пологів, додаткових відпусток, передбачених Законом України 

«Про відпустки»,  права на оплату листка непрацездатності та цілої низки 

інших прав і соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством, 

таких, як пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття тощо.  

Однією з цілей системи безоплатної правової допомоги є забезпечення 

надання якісної та доступної правової допомоги громадянам як у містах, так 

і у найвіддаленіших селах України. Це реалізується завдяки партнерству з 

очільниками об’єднаних територіальних громад. 

21 квітня 2021 року фахівці Гайсинського 

місцевого центру з 

надання БВПД 

Валентина Борисівна 

Кирилюк та Ольга 

Петрівна Сердюк 

спільно з керівництвом 

Гайсинської міської 

ОТГ, народним 

депутатом Миколою Кучером взяли участь у засіданні 

виконавчого комітету Гайсинської міської ради та 

провели зустріч з  представниками старостинських 

округів, що входять до складу вищезазначеної територіальної громади. 



 Під час заходу, правники основну увагу звернули на порядок 

співпраці як з очільниками старостинських округів, так і самої об’єднаної 

територіальної громади. Нагадали присутнім про 

те, що співпраця  з ними полягає в: підписанні 

договорів про співпрацю, організації виїзних 

мобільних пунктів консультування громадян в 

приміщеннях округів, проведенні 

правопросвітницьких заходів для населення, 

школярів та студентів навчальних закладів з 

різних правових питань, роз’яснення чинного 

законодавства та основних реформ України, розміщення інформаційних 

матеріалів про безоплатну правову допомогу на веб-сайтах громад та 

інформаційних стендах, постійна комунікація з представниками громад, 

надання методичної допомоги щодо порядку надання безоплатної правової 

допомоги громадянам. 

В рамках реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство" 16 квітня 2021 року, фахівці Тростянецького, 

Чечельницького та Немирівського бюро правової допомоги провели 

інформаційно-роз’яснювальні правопросвітницькі заходи та прийоми 

громадян на базі Ободівської сільської ради, Бритавського старостинського 

округ та Райгородської ОТГ. Під час 

забезпечення діяльності мобільних пунктів 

доступу до БПД на території об’єднаної 

територіальної громади була здійснена  

правопросвітницька діяльність, що 

акцентувала увагу жителів до правової 

соціалізація громади у сфері земельних 

правовідносин. Громадяни були повідомлені 

про правові реалії 

земельної реформи: 

умови пошуку 

вільної земельної ділянки на «Публічній 

кадастровій карті України»; присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці; умов 

встановлення меж земельної ділянки; укладання 

договору оренди земельної ділянки та додаткової угоди щодо продовження 

договору оренди. 

26 травня 2021 року працівниками Ладижинського бюро правової 

допомоги спільно з працівниками Ладижинського міського сектору філії 

державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області проведено 

круглий стіл. Розкрито питання про затримання за підозрою у вчиненні 

кримінального злочину. 



18 травня 2021 року відбулась зустріч 

начальника Немирівського бюро правової 

допомоги Катерини 

Зімакової з директом  

“Ситковецької 

спеціалізованої школи” 

Вінницької обласної 

ради – Гуцаленком  

Михайлом  

Дмитровичем.  Учасники обговорили питання 

надання правової допомоги: хто має право на 

допомогу та як її отримати. Також було 

проінформовано, як і куди звертатися за допомогою, 

якщо трапляються випадки насильства, надані 

контактні дані національної «гарячої лінії» з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, національної 

дитячої «гарячої лінії», мережі центрів і бюро правової допомоги. Учасники 

робочої зустрічі домовилися про співпрацю в майбутньому та проведення 

правопросвітницьких заходів на базі даної спеціалізованої школи. 

Також протягом першого кварталу забезпечено надання 11 особам 

доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, надано 

консультації, роз’яснено правила пошуку та порядок отримання відомостей 

з таких сервісів, як: Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, Електоронний суд, Єдиний державний реєстр 

судових рішень, Реєстр громадських об'єднань та ін.  

[1.1.4] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid».0 

Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з 

якими особи звертаються до Центрів, робочі групи місцевих центрів 

проводять складення та розміщення правових консультацій у 

встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Крім того, 

спеціалістами місцевого центру на постійній основі здійснюється 

популяризація довідково-інформаційної платформи. 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

05 квітня 2021 року відбулася робоча зустріч начальника 

Бершадського бюро правової допомоги Людмили Зеленюк  з Бершадським 

міським головою Віталієм Драганом. Метою зустрічі було досягнення 

домовленостей щодо взаємодії органів влади на місцях та забезпечення 

доступу громадян сіл Бершадської ОТГ до системи БПД. На порядку 

денному обговорювалися питання щодо подальшої співпраці між 

установами, щодо можливості організації спільних виїзних прийомів до 

старостинських округів та проведення правопросвітницьких заходів. 

Людмила Зеленюк роз’яснила зміст основних положень Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» та практику їх застосування, 

поінформувала про діяльність системи БПД, основні напрямки роботи та 



послуги, які громадяни мають змогу отримати. На завершення зустрічі було 

підписано Договір про співпрацю. 

12 квітня 2021 року підвищення правової обізнаності осіб, які 

перебувають на обліку в установах пробації, є 

важливим чинником запобігання випадків 

повторного скоєння злочинів та 

правопорушень. Тому, сьогодні, директор 

Ірина Лісова  та спеціаліст Гайсинського 

місцевого центру з надання БВПД Ольга 

Сердюк спільно з керівником та спеціалістами 

Гайсинського районного відділу філії ДУ 

«Центр пробації» у Вінницькій області 

провели круглий стіл на тему: «Профілактика злочинності серед суб’єктів 

пробації». 

27 квітня 2021 року було проведено робочу зустріч із працівниками 

Чечельницького РС філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області 

Схабовським Олександром та Мацюрою Олександром, де було обговорено 

ряд питань, а саме: організації роботи на базі 

сектору дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, в частині 

нагальної потреби внести зміни та привести у 

відповідність графік роботи вказаного пункту; 

розміщення інформації в ЗМІ, зміст якої може 

становити спільний інтерес; розширення зусиль 

спрямованих на залучення до співпраці 

громадських організації або фізичних осіб. За результатами зустрічі, всі без 

винятку питання, які обговорювались сторонами знайшли своє позитивне 

вирішення.  

14 травня 2021 року фахівці відділу «Ладижинське бюро» правової 

допомоги Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги Роман Шаран та Олександр 

Дерещук провели уроки для учнів дев’ятих 

А та Б класів ЗОШ №3 міста Ладижин. Під 

час уроку розкриті та обговорені питання: 

юридичні професії, їхні різновидності та 

класифікація, ознайомлення школярів з 

Законом України «Про Національну 

поліцію», а також структуру поліції, 

кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх. 

Продемонстровані відеоролики на тематику адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх, що викликало неабиякий 

інтерес у присутніх. Саме тому виникло багато запитань до фахівців бюро, 

на які надано кваліфіковані відповіді. 



28 квітня 2021 року начальник Бершадського бюро правової допомоги 

Людмила Зеленюк  для учнів 10-11-х класів Флоринської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

провела правопросвітницький захід «Соціальні 

мережі та підлітки. Як себе захистити". У ході 

заходу дізналися про правила безпеки в інтернеті, 

про вплив «груп смерті» на свідомість підлітків, 

відповідальність за вчинення кібербулінгу та 

надала практичні поради як дитині захистити себе в 

інтернет-просторі. «На превеликий жаль, – 

зазначила Людмила Зеленюк, – практично 

неможливо простежити, чим займаються діти в 

мережах, але потрібно пояснювати можливі 

небезпеки та роз’яснювати правила безпечного 

віртуального спілкування та вибірково 

контролювати соціальну онлайн активність дитини». 

04 червня 2021 року з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей працівники 

Гайсинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ольга 

Сердюк та Ольга Федоренко провели захід для , 

а також проінформували про те, що центр 

правової допомоги відкритий для своїх 

маленьких відвідувачів та їхніх батьків, а 

фахівці завжди готові надати допомогу, захист 

та правові консультації. 

Щодня бути потрібними та корисними для 

людей – основне завдання працівників 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД. 

29 червня 2021 року з метою надання 

якісних та доступних правових консультацій, 

начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Вінницькій області Олександром Миколайовичем 

Сільніцьким проведено онлайн-навчання для 

працівників Гайсинського місцевого центру та 

Бершадського, Немирівського, Теплицького, 

Трстянецького, 

Ладижинського та 

Чечельницького бюро правової 

допомоги.  

02 червня 2021 року директор Ірина Лісова та 

фахівці Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 

провели спільно зі спеціалістами Чечельницького та 

Тростянецького бюро правової допомоги  прийоми 

громадян у приміщеннях зазначених бюро. За 



консультаціями до фахівців  звертались особи з приводу виділення 

земельних ділянок учасникам АТО, нарахування субсидії, встановлення 

меж земельних ділянок та ін. Всім особам надані кваліфіковані 

консультації. В свою чергу, спеціалісти безоплатної правової допомоги 

надали присутнім інформаційні брошури з зазначенням часу роботи бюро та 

центру, адреси та контактні номера телефонів. 

01 червня 2021 року спеціалісти 

відділу «Ладижинське бюро» долучились до 

проведення заходу до дня «Захисту дітей». 

Спільно з параюристом та волонтером 

Ладижинського бюро, Верещагіним Федором 

Володимировичем, для членів громадської 

організації інвалідів з дитинства «Вікторія» 

проведено правопросвітницький захід.Під 

час заходу спеціалісти бюро довели до 

відома інформацію про права та обов’язки дітей. 

 З 21 червня по 25 червня 2021 року начальником відділу 

Теплицького бюро правової допомоги 

Олександр Тульчій спільно з представниками 

КЗ “Центр соціальних служб” здійснено 

правопросвітницькі заходи для учасників 

бойових дій у с.Мала Мочулка, с.Стражгород, 

с.Бджільна. Тематика заходу: “Захист прав 

учасників бойових дій та соціальні гарантії”. 

Також особлива увага зверталась на 

можливості системи безоплатної правової 

допомоги щодо допомоги у реалізації та, за необхідності, захисті прав даної 

категорії громадян. 

1 червня 2021 року в рамках святкування Дня захисту дітей на 

території Тростянецької територіальної громади захід «Міжнародний день 

дітей» та Ободівської територіальної громади – захід "Казкове літо" 

фахівчинею Тростянецького бюро Ніною Слободяник було проведено 

правопросвітницькі заходи та інтерактивні 10-

хвилинки з роз’ясненням ситуативних задач  аби 

зацікавити дітей та підлітків. Спільно з 

представником Тростянецького районного 

сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області Тетяною 

Капітун, завідувачем 

Тростянецького районного 

сектору УДМС України у 

Вінницькій області Олександром Кілієвичем, 

начальником Служби у справах дітей Ободівської 

сільської ради Мар’яною Ярмак та завідувачем 

відділення соціальної роботи КЗ Тростянецького 

селищного центру надання соціальних послуг Аліною Широкожуховою. 



Кожен з фахівці, що був долучений до тематичних заходів надавав відповіді 

на запитання малечі. З їх вуст та розуміння, питання звучать ще не 

зрозуміло та не чітко, але з упевненим бажанням на шляху до пізнання та  

знання про свої права, що можуть бути порушені: у магазині чи на вулиці; у 

будинку та родинному колі чи у шкільній їдальні між однолітками чи 

садочку; на відпочинку та на навчанні тощо. Дітям та їх батькам було 

надано брошурки, листівки з правовою інформацією. 

27 червня 2021 року на території Тростянецької та Ободівської ОТГ 

фахівчинею Тростянецького бюро Ніною Слободяник було проведено 

правовросвітницькі заходи для дітей та 

юнацтва, а саме зустріч для учнівської молоді 

під гаслом «ЗАКОН І МИ»  у с. Буди 

Тростянецької ОТГ. Під час 

правопрсвітницької кампанії учням було 

наголошено про основний Закон України – та 

про неподільність прав 

людини та громадянина. 

Для жителів с.Нова 

Ободівка Ободівської 

ОТГ проведено 

інформаційну замітку про земельні правовідносини 

та проінформовано представників КЦ «Центр 

надання соціальних послуг» про право громадян на 

отримання первинної та вторинної правової 

допомоги для населення, залишено інформаційні 

матеріали. 

Волонтерство – це, в першу чергу, особиста 

безпосередня участь у вирішенні певної суспільно важливої проблеми. 

Визначальним є принцип добровільності, адже волонтер діє за покликом 

душі, з почуття потреби реалізувати свою громадянську позицію (саме такі 

люди формують суспільну свідомість). Діяльність волонтерів безкорислива, 

неприбуткова. Вони не отримують ні зарплати, ні жодної матеріальної 

вигоди, все роблять безкоштовно. І єдина їх нагорода – визнання громади, 

що може трансформуватись в обрання на різні державні посади чи 

висування на нагородження медалями та 

орденами. І нарешті, волонтерська робота 

носить суспільно важливий характер, тобто 

спрямовується на вирішення проблеми, що 

турбує багатьох громадян і з певних причин 

не може повністю вирішитись зусиллями 

держави. Гайсинський місцевий центр з 

надання БВПД співпрацює з волонтером 

системи БПД Сахаром Віорелом 

Степановичем, в результаті чого між сторонами 07 квітня 2021 року 

підписано договір, обговорені усі можливі варіанти співпраці в 

подальшому, зокрема проведення правопросвітницьких заходів. 



 

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав. 

 

27 та 29 квітня 2021 року головний спеціаліст Чечельницького бюро 

правової допомоги Гончар Володимир провів для  працівників місцевого 

самоврядування та відвідувачів Рогізківького старостинського округу, 

Ольгопільської територіальної громади 

лекції на тему «Порядок присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці».   

Кадастровий номер земельної 

ділянки — це індивідуальний цифровий 

код (номер) земельної ділянки, що не 

повторюється на всій території України, 

присвоюється земельній ділянці під час 

проведення її державної реєстрації і 

зберігається за нею протягом усього 

часу її існування. Розповів присутнім про процедуру присвоєння 

кадастрового номера земельній 

ділянці та надав правові консультації 

громадянам. 

18 та 19 травня 2021 року 

відбулися чергові виїзні прийоми 

громадян в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги.  

Фахові консультації  спеціалістів 

Гайсинського місцевого центру з 

надання БВПД та  Немирівського 

бюро правової допомоги отримали 

мешканці с. Краснопілка та  смт. 

Ситківці у приміщеннях  Центру 

надання адміністративних послуг 

Краснопільської та Райгородської 

територіальних громад. Спеціалісти системи 

безоплатної правової допомоги поспілкувалася 

з жителями, відповіли на усі правові питання, 

які виникали у них та поділилися корисними 

інформаційними матеріалами. Мешканцям 

надавались роз’яснення з різних питань, а саме: 

оформлення права власності на будинок, 

визнання договору купівлі-продажу дійсним, 

поділ спільного майна подружжя, встановлення 

факту, що має юридичне значення та оформлення права власності на 

земельну ділянку. 



З  метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

інформування громадян про зміни до земельного 

законодавства, з 14 по 18 червня 2021 року 

працівниками Гайсинського місцевого центру, 

Бершадського, 

Чечельницького та 

Теплицького бюро правової 

допомоги проведено 

правопросвітницькі заходи 

та   забезпечено роботу виїзних консультаційних 

пунктів  для мешканців Дашівської та 

Соболівської ОТГ, сіл Баланівка та Бритавка. 

           За правовою допомогою громадяни, яким 

надано кваліфіковані консультації, переважно 

зверталися з питань:  переоформлення субсидії, приватизація земельної 

ділянки, що перебувають у користуванні, порядок отримання земельної 

ділянки для ведення ОСГ, порядок набуття 

права власності на будинок, складання 

заповіту,  витребування паїв померлих 

батьків, встановлення сервітуту, 

відповідальність за несплату аліментів, 

викуп частки боржника, приватизація 

землі біля будинку, виписка з квартири, 

порядок скасування державної реєстрації 

прав на нерухоме майно в судовому 

порядку,  порядок прийняття спадщини за 

законом, порядок отримання у власність земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування жилого будинку тощо. 

18 червня 2021 року головний 

спеціаліст Чечельницького бюро правової 

допомоги Гончар Володимир провів для  

працівників місцевого самоврядування  

лекцію на тему «Земельний податок для 

фізичних осіб».  Всі громадяни України, 

які володіють рухомим або нерухомим 

майном мають сплачувати обов’язкові 

платежі або податки державі. Зокрема, 

власники земельних ділянок щороку 

зобов’язані сплачувати земельний 

податок, крім випадків, коли вони 

звільнені від плати за землю.  

 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

З метою впровадження єдиних стандартів професійної діяльності, 

обміном досвідом проводяться кураторські години працівників місцевих 



центрів та бюро правової допомоги. Під час кураторських годин 

обговорюються проблемні питання, які виникають щодня при виконанні 

функціональних обов’язків  працівниками місцевих центрів та бюро.  

Також, єдина практика обговорюється та затверджується на Керівних 

нарадах Регіонального центру.  

Успіх реалізації земельної реформи, залежить від ефективності 

наявних механізмів захисту прав громадян та їхньої правової спроможності 

у сфері земельних відносин.  

16 квітня 2021 та надання безоплатної правової допомоги Тетяною 

Павлюченко проведено онлайн-нараду з працівниками бюро правової 

допомоги на тему: «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство». Під час наради було 

обговорено стан виконання проєкту 

«Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство» на Гайсинщині. Ірина 

Лісова звернула увагу на важливості 

дотримання стандартів якості під час 

надання правової допомоги з земельних питань, необхідності враховувати 

потреби громади в правовій допомозі під час планування заходів та роботи 

мобільних консультаційних пунктів. 

17 червня 2021 року у приміщенні Гайсинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено онлайн-

нараду, яку очолила директор центру Ірина Лісова та спеціалісти центру з 

працівниками Бершадського, Ладижинського, Немирівського, 

Тростянецького, Теплицького та Чечельницького бюро правової допомоги. 

Ірина Лісова висвітлила завдання 

для роботи бюро, які є 

першочерговими. Також наголосила 

на необхідності проведення 

правопросвітницької роботи, 

взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової 

допомоги. В ході онлайн-зустрічі 

було зосереджено увагу на 

виконанні запланованих заходів та на якості їх виконання. Проаналізували і 

роботу кожного бюро правової допомоги, вислухали пропозиції та 

зауваження. Крім того, під час наради проведено внутрішнє навчання для 

працівників центру та вищезазначених бюро правової допомоги на тему: 

«Права біженців та осіб, які потребують додаткового захисту». Під час 

даного заходу обговорювалися основні питання, що стосувалися захисту 

прав даної категорії осіб. Учасники навчання обмінялися знаннями та 

набутим досвідом. 

Для забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та недопущення конфліктних ситуацій, відділ 



організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи 

з її надавачами підтримує постійний зв'язок з клієнтами та адвокатами. 

Щопонеділка, проводяться узагальнення статистичних даних про 

роботу прийому громадян, кількості виданих доручень адвокатам на 

надання правової допомоги, прийняття актів, їх комплектність та 

правильність оформлення. 

Постійне анкетування, моніторинг якості надання адвокатами 

безоплатної вторинної правової допомоги дає змогу коригувати та 

удосконалювати роботу Гайсинського місцевого центру з надання БВПД. 

При надходженні до Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 

від адвокатів, актів про надання безоплатної правової допомоги та 

відповідних розрахунків розміру винагороди за надання  безоплатної 

правової допомоги, відділом організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами здійснюється перевірка 

відповідних документів.  

Працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та працівниками бюро правової допомоги 

відповідно до Положення про Гайсинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється представництво 

інтересів осіб, визначених пунктами 1,2,8-12 частини першої та частиною 

другою статті 14 Закону України «Про безоплатну вторинну правову 

допомоги», в судах інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

Моніторинг діяльності Бюро правової допомоги 

Відділами Гайсинського місцевого центру з надання БВПД забезпечено 

своєчасне та якісне надання наступних звітів: Статистичні дані роботи 

центрів; Оперативна інформація по виданих дорученнях; Хроніка успішних 

справ за участі адвокатів системи БВПД; Інформація стосовно звернень 

клієнтів до Європейського Суду, у зв’язку з порушенням РФ їх прав; 

Інформація по типових зверненнях клієнтів; Медіа-звіт; Звіт по методичним 

рекомендаціям,  тощо. 

План роботи Гайсинського МЦ з надання БВПД на 2021 рік, на ІІІ 

квартал 2021 року розроблені та погоджені директором МЦ - затверджені 

директором РЦ з надання БВПД у Вінницькій області. 

Відділом правопросвітництва та надання безоплатної первинної 

правової допомоги щоквартально оновлюється база стейкхолдерів щодо 

інформаційних та статистичних даних ОМС, ОВВ, ЦНАПів, РЦЗ. Окрім 

того, проведено моніторинг мережі суб'єктів надання безоплатної первинної 

правової допомоги в телефонному режимі, в результаті яких було 

домовлено про подальшу співпрацю (перенаправлення клієнтів та обмін 

інформацією). 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги 

протягом ІІ кварталу було: 

 Здійснено 74 виїздів консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги; 



 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням 

консультації та роз’яснень з правових питань під час виїздів 

консультаційних пунктів склала 250 осіб,  

 надано методичну допомогу 5 органам місцевого 

самоврядування та установам - провайдерам БПД (громадських 

організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного 

права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 37 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 

 Проведено 73  правопросвітницьких заходів; 

 надано 11 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Гайсинський 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

консультаційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

1 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 

74/250 5 73 11 

2 Бершадське 

Бюро 

5/49 2 8 0 

3 Чечельницьке 

Бюро 

8/25 2 8 0 

4 Тростянецьке 

Бюро 

18/44 0 12  

5 Теплицьке 

Бюро 

28/53 1 20 0 

6 Немирівське 

Бюро 

7/48 0 7 0 

7 Ладижинське 

Бюро 

1/4 0 8 0 
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