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Правопросвітництво
Безоплатна первинна

правова допомоги

Безоплатна вторинна 

правова допомога

правопросвітницькі 

заходи для жителів громад 

з різних правових тем;

надання правової

інформації;

захист;

підготовка інформаційних

роздаткових матеріалів;

надання консультацій і 

роз'яснень з правових

питань;

тематичні відеоролики;

складення заяв, скарг та 

інших документів

правового характеру;
складення документів

процесуального

характеру;підготовка інформаційних

роздаткових матеріалів;

правова оцінка договорів;

публікації в ЗМІ;

доступ до БВПД та 

медіації.

здійснення 

представництва інтересів

осіб.

тренінги для ОМС щодо 

організації надання 

первинної правової

допомоги населенню.



Створення точок

доступу до БПД

Усні та письмові

консультації в галузі

земельного права

Правопросвітницькі заходи

за земельною тематикою

Широка інформаційна

компанія щодо реалізації

земельних прав громадян

Підготовка відеороликів

Підготовка та поширення

інформаціних матеріалівНадання БВПД



Перспективи співпраці системи безоплатної

правової допомоги та територіальних громад

 підвищення рівня

правосвідомості та правової

культури населення громади;

 задоволення правових

потреб громади;

 забезпечення захисту прав

вразливих верств населення;

 сприяння реалізації прав

мешканців громади.



Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

та консультаційних пунктів доступу: 

у 2020 році – 232; у 2021 році – 172.

Кількість наданих письмових консультацій з питань 

земельних правовідносин: 

у 2020 році – 1401; у 2021 році – 893.

Кількість осіб, які взяли участь у заходах: 

у 2020 році – 1335; у 2021 році – 849.

Кількість звернень про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з питань земельних правовідносин: 

у 2020 році – 26; у 2021 році – 17.



Учасник бойових дій отримав дозвільні

документи на земельну ділянку завдяки

роботі адвоката системи БПД

(Голованівський МЦ з надання БВПД

справа № 340/1791/20);

Адвокат системи БПД допомогла

реалізувати учаснику бойових дій право

власності на земельну ділянку

(Кропивницький МЦ з надання БВПД

справа № 405/3310/19).



Найпоширеніші

питання від мешканців

сіл:

 усунення перешкод у

користуванні земельною

ділянкою;

 погодження меж земельних

ділянок;

 нормативно-грошова

оцінка землі;

 розірвання договору оренди

земельної ділянки,

стягнення заборгованості за

договором, внесення змін до

договору;

 набуття права власності на

земельну ділянку;

 безоплатне отримання

земельної ділянки;

 сплата земельного податку,

податкові пільги.



Платформа дистанційного навчання

системи безоплатної правової допомоги

academy.legalaid.gov.ua

Дистанційний навчальний курс “Основні 

питання у сфері земельних правовідносин

успішно пройти курс 

та отримати сертифікат

зареєструватись

на курсі






