
ЗВІТ 

про роботу Юридичної клініки  

«Право і практика» БНАУ у 2021 – 2022 н.р. 

 

До роботи у юридичній клініці «Право і практика» БНАУ у звітній період 
залучені 12 студентів та студенток.  

1. НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

З вересня по жовтень 2021 р. прийом громадян відбувався у приміщенні 
приймальні Юридичної клініки «Право і практика» (навчальний корпус №6, б-р 
Олександрійський, б.196) у робочі дні тижня, з понеділка по п’ятницю, окрім 
святкових, вихідних, днів канікул та карантину. 

 – кількість наданих консультацій 9 звернень, підготовлених письмових   
документів – 1, письмових консультацій – 2.   

З жовтня 2021 року по червень 2022 р. надання безоплатної правової допомоги 
відбувається дистанційно (месенджери телеграм, вайбер, скайп, електронна 
пошта, фейсбук, телеграм) 

– кількість наданих консультацій дистанційно 121 звернення: підготовлених 
письмових   документів – 38, письмових консультацій – 13, з них 10 звернень до 
органів державної влади, 9 звернень до органів місцевого самоврядування, 3 – до 
підприємств та організацій, 2 до військової адміністрації, 3 скарги, 5 запитів на 
доступ до публічної інформації.  
Поширено інформацію про надання безоплатної правової допомоги 
Юридичною клінікою «Право і практика»: місцеві медіа ЗМІ – 5 повідомлень, 
офіційний сайт Білоцерківської міської ради та Білоцерківської районної 
адміністрації – 2 публікації. 
 

Медіа активність 

За звітний період: 
- Понад 25 власних публікацій у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм) 
- Понад 30 згадок про ЮК на сайтах, ресурсах партнерів, стейкхолдерів 
- Понад 50 репостів оголошень про надання БПД та правових роз’яснень, 

підготованих клініцистам 
- Роз’яснення законодавства через соц.мережі – 10 публікацій 
- Виступи на телебаченні «Еспресо ТВ» - 1. 

 

 



2. СПІВПРАЦЯ ТА ПАРТНЕРСТВО  

Налагодили тісну комунікацію: Комунальне підприємства «Агенція 
стратегічного розвитку», Управління молоді та спорту Білоцерківської міської 
ради, Білоцерківський міськрайонний відділ пробації Державної Установи 
«Центр пробації» у Київській області, Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області 
 
Продовжили активну співпрацю: Білоцерківський місцевий Центр з надання 
вторинної безоплатної правової допомоги, ГО «Правова єдність», ГС «Мережа 
правого розвитку», Правовий клуб «Правокатор», Патрульна поліція Білої 
Церкви, ГО «Фундація змін», Державна установа пробації Центр соціальних 
служб Білоцерківської міської ради, Регіональний Центр з надання вторинної 
правової допомоги, Білоцерківський міськрайонний суд. 
 

 
 
 

3. НАВЧАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ  
Проведені  27 навчальних заходів (практичні семінари, тренінги, освітні лекції, 
вебінари)  для підвищення кваліфікації клініцистів, зокрема: 
- каскадні тренінги «Надання правової допомоги у сімейних конфліктах та 
трудових спорах» (6 тренінгів) 
- «Правила спілкування з клієнтами в юридичній клініці», «Інтерв’ювання 
клієнтів», «Ведення діловодства в юридичній клініці», «Надання правової 
допомоги складним клієнтам», «Ведення діловодства в юридичній клініці», 
«Надання правової допомоги складним клієнтам».  
- «Захист від домашнього насильства», «Фіксація воєнних злочинів», 
«Ратифікація Стамбульської конвенції».  
 



УЧАСТЬ У МЕРЕЖЕВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДАХ  
– Тренінг «Фінансова грамотність для молоді», січень 2022 р., онлайн тренінг; 
взяли участь 5 клініцистів;    
– З’їзд Асоціації юридичних клінік України в м. Біла Церква, липень 2022 року; 
– Каскадні тренінги для клініцистів від Асоціації юридичних клінік України, 
заходи онлайн; взяли участь 12 клініцистів. 
 

4. ПРАВОВА ПРОСВІТА 
 
Виїзди у територіальні громади Білоцерківвщини на данаддя виїзних юридичних 
консультацій – 4 виїзди (вересень-листорад 2021 р.), навчальні візити у школи 
Білої Церкви з правовими лекторіями – 5 заходів, організовані вуличні заходи 
Скажи насильству НІ!», круглий стіл «Запобігання та протидія насильству», 
«Квест-гра «Я не порушую права!» у співпраці з Білоцерківський місцевий 
Центр з надання вторинної безоплатної правової допомоги, ГО «Правова 
єдність». 
 

 
 



 
 

 
 
Виграли конкурс молодіжних ініціатив Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради «Медіація для молоді», стали учасниками 
Чешського проекту «Надання правової допомоги у Білоцерківській громаді 
разом з Сумським державним університетом, учасники проекту «Дослідження 
правових і безпекових потреб у громадах». 
 
Пройшли відбір та стали учасниками волонтерського руху Міністерства 
юстиції України  та Координаційного Центру з надання правової допомоги 
«Волонтер безоплатної правової допомоги»;  наразі 3 клініцистів проходять 
сертифіковане навчання. 

 
 

 
Куратор юридичної клініки  
«Право і практика» БНАУ                                                             О.І.Настіна 
 


