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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання  Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної

правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у 3  кварталі

ЗМІСТ:
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним

особам на посилення правової  спроможності  та правових можливостей територіальних
громад.

[1.2]  Створення  ефективної  системи управління  правовими знаннями та  розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.

[1.3] Децентралізація системи БПД.
[1.4]  Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення

надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших  новітніх
інформаційних технологій.
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетам
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[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним
особам  на  посилення  правової  спроможності  та  правових  можливостей
територіальних громад.

На сьогоднішній день питання посилення правової спроможності та правових можливостей
територіальних громад, як і раніше, залишається дуже актуальною.

Для  вирішення  даного  питання   Одеським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги (далі - Центр), проводяться правопросвітницькі заходи для громад та
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань, змісту основних реформ,
що проводяться Урядом України.

З метою проведення узагальненого аналізу спільних правових потреб територіальних громад,
органів  територіальної  самоорганізації  населення  у  їх  взаємодії  з  органами  державної  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами  та  організаціями  Центром сформована
«карти правових потреб» територіальної громади у розрізі таких потреб.

Так,  протягом  3  кварталу  2019  року  було  продовжено  щотижневу  роботу  дистанційних
пунктів  доступу до БПД в Головному територіальному управлінні  юстиції  в  Одеській  області,
Центрі  зайнятості  в  Суворовському  районі  м.  Одеси,  Одеського  міського  центру  зайнятості,
Управлінні  соціального  захисту  населення  в  Суворовському  районі,  Суворовського  районного
сектору  Одеського  міського  відділу  з  питань  пробації, Малиновського  районного  сектору
Одеського міського відділу з питань пробації,  Київського районного сектору Одеського міського
відділу з питань пробації,   Приморського районного сектору Одеського міського відділу з питань
пробації,  сектору  ювенальної  пробації  м.  Одеси,   Суворовського  територіального  відділення
Служби  у  справах  дітей  Одеської  міської  ради,  Територіального  центру  соціального
обслуговування Суворовського району м. Одеси, комунальної установи «Центр реабілітації осіб з
вадами психофізичного розвитку», Одеської обласної організації Українського товариства сліпих ,
Березівського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України, Управлінні соціального захисту
населення  Березівської  районної  державної  адміністрації,  Березівського  районного  центру
зайнятості  населення,   Березівського  районного  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного
стану  Головного  територіального  управління  юстиції  в  Одеській  області,  Центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Березівської районної ради ветеранів, Березівського районного
сектору  пробації  Південного  міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних
покарань  та  пробації  Міністерства  юстиції, Лиманського  відділу  обслуговування  громадян
Суворовського об’єднаного  управління  ПФУ  в  м.  Одесі,  Управлінні  соціального  захисту
населення в Лиманському районі,  Крижанівської  сільської  ради,  Чорноморської  селищної  ради
Лиманського району Одеської області, Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської
області, Служби  у  справах  дітей  Лиманської  районної  державної  адміністрації,  Лиманського
міськрайонного  відділу  філії  Центру  пробації  в  Одеській  області,  Лиманської  районної  філії
Одеського обласного центру зайнятості,  комунальної установи «Лиманська центральна районна
лікарня»  Лиманської  районної  ради  Одеської  області,  Білгород-Дністровського  міськрайонного
відділу філії державної установи “Центр пробації” в Одеській області,   Білгород-Дністровського
міськрайонного центру зайнятості,  Білгород-Дністровського районного відділу ДМС України  в
Одеській  області,  Біляївського   міськрайонного  центру  зайнятості  населення,   Біляївського
міськрайонного  відділу  ДВС ГТУЮ  в  Одеській  області,  Біляївського   міськрайонного  центру
зайнятості  населення,  Біляївського  міськрайонного  відділу філії  Державної  установи  “Центр
пробації”,  Овідіопольського  РВ ДВС ГТУЮ  в Одеській  області,   Овідіопольського  районного
центру зайнятості населення,  Овідіопольського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр  пробації»  в  Одеській  області,  Овідіопольського  районного  військового  комісаріату,
Служби  у  справах  дітей  Овідіопольської  районної  державної  адміністрації,  Южненського
районного  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного  територіального
управління  юстиції  в  Одеській  області,  Центральної  міської  бібліотеки  ім.  І.І.  Рядченка  у  м.
Чорноморськ, Дистанційного пункту доступу до БПД у м. Теплодар.

Для вирішення проблеми не досить  високого  рівню правової  обізнаності  населення щодо
своїх прав та обов’язків, що на практиці призводить до того, що особи звертаються до місцевих
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центрів  з  надання  БВПД  вже  після  скоєння  тих  дій,  які  спричинили  наслідки  негативного
характеру для однієї із сторін правовідносин, Центром здійснено ряд заходів. 

В рамках інформаційної компанії Я МАЮ ПРАВО голосу головний спеціаліст Доброславського
бюро правової допомоги Тетяна Ващенко провела інформування для працівників Доброславської
селищної ради Лиманського району Одеської області. 

В  рамках  зустрічі  були  висвітлені  наступні
питання: порядок  тимчасової  зміни  місця
голосування  на  позачергових  виборах
народних  депутатів  України  21  липня  2019
року;  порядок  зміни  місця  голосування
виборця,  який  не  має  зареєстрованого  місця
проживання;
підстави  та  порядок  звернення  до  суду  з
заявою  про  уточнення  попереднього  списку

виборців.
9  липня  в  Овідіопольському  міськрайонному  відділі  філії  Центру  пробації  в  Одеській

області  старшим  інспектором  відділу  Ольгою  Костецькою  спільно  з  начальником  відділу
Овідіопольського бюро правової допомоги Наталією Чебаненко був проведений просвітницький
захід на тему: «Суспільно корисні роботи за несплату аліментів», в якому прийняли участь клієнти

пробації.
Під час проведення заходу клієнтам пробації був
роз’яснений зміст статті 183-1 Кодексу України
про  адміністративні  правопорушення,  а  саме:
несплата аліментів на утримання дитини, одного
з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що
призвела  до  виникнення  заборгованості,
сукупний  розмір  якої  перевищує  суму
відповідних  платежів  за  шість  місяців  з  дня
пред’явлення  виконавчого  документа  до
примусового виконання.

Одночасно до клієнтів пробації доведено
порядок та умови відбування даного покарання,

а також відповідальність за невиконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Особи, які
перебувають  на  обліку  відділу,  отримали  вичерпні  відповіді  на  питання,  які  виникли  під  час
прослуховування підготовленої інформації.

    10 липня 2019 року головний спеціаліст
Першого одеського бюро правової допомоги
Тетяна  Дімова  зустрілася  з  безробітними
особами,  які  перебувають  на  обліку  в
Одеському  міському  центрі  зайнятості,  та
провела інформаційну годину на тему: «Як
реалізувати та захистити своє право голосу
на  виборах  до  органів  державної  влади  і
місцевого самоврядування». Присутні також
дізналися,  як  перевірити  інформацію  чи
включено  виборця  до  Державного  реєстру

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyeFkHW19WGmPR9qBM2xVArfBf7tHHTJlRlGlKK2K5GGJ7IzD6EK32WVt2X0PvOgRkebn-meJ34PEYu-HJr6AKGxsmE5vPeV5UzRb_Cm3T1VlpAz0bj48QLSY50kopbavJW1rSm14tgpmGCxrHek1yPr097KMr2ZBt9gbHwyYNyknMg4qDoLY-CYNFMeE3PFTL7PN1MfSuCvUbMzgfIaWbnjRCy3jpTasBbJQDif6wVpNM4pk3kYWQnPVbu-jCUfhFhyfZual5Mz4qI94nl48Knse0NkpFOfgpMTD3L6UNN40Fuad2EYK_8EdMt3DzDsERQ6IUnYmQSPXxX9kazj-JNw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyeFkHW19WGmPR9qBM2xVArfBf7tHHTJlRlGlKK2K5GGJ7IzD6EK32WVt2X0PvOgRkebn-meJ34PEYu-HJr6AKGxsmE5vPeV5UzRb_Cm3T1VlpAz0bj48QLSY50kopbavJW1rSm14tgpmGCxrHek1yPr097KMr2ZBt9gbHwyYNyknMg4qDoLY-CYNFMeE3PFTL7PN1MfSuCvUbMzgfIaWbnjRCy3jpTasBbJQDif6wVpNM4pk3kYWQnPVbu-jCUfhFhyfZual5Mz4qI94nl48Knse0NkpFOfgpMTD3L6UNN40Fuad2EYK_8EdMt3DzDsERQ6IUnYmQSPXxX9kazj-JNw&__tn__=*NK-R
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виборців, та перевірити, чи правильно вказано в Державному реєстрі виборців прізвище, ім’я, по
батькові та виборчу адресу виборця. 
        18 липня 2019 представниця Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Валерія Цап завітала до міського центру зайнятості, де провела інформаційну
годину для учасників АТО/ООС.
  Під  час  візиту  було  проведено
правопросвітницький  захід  на  тему:  «Ветерани
війни та учасники АТО/ООС, як суб’єкти права
на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу»  та
здійснено консультування військовослужбовців.
      У Всесвітній день протидії торгівлі людьми,
що  відзначається  30  липня,  система  надання
безоплатної  правової  допомоги  долучилася  до
Всеукраїнської акції з протидії торгівлі людьми.
У цей день фахівці  місцевих центрів  з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у всіх
регіонах  надавали  правові  консультації,
роздавали  роз’яснювальні  матеріали.  Мета  цих
заходів  – підвищити обізнаність людей про цю
проблему, заохотити їх протидіяти цьому злочину. 

Центри  з  надання  БВПД  регулярно  ведуть
правопросвітницьку  роботу  щодо  протидії
торгівлі  людьми.  Зокрема,  проводяться
спільні  з  партнерами  семінари,  тренінги,
відкриті уроки, лекції, вуличні акції на теми
«Попередження  зовнішньої  нелегальної
трудової міграції та торгівлі людьми», «Виїзд
неповнолітніх  дітей  громадян  України  за
кордон»,  «Запобігання  торгівлі  людьми»  та
ін.

На сьогодні  особи,  які  постраждали від торгівлі  людьми,  не належать  до категорій  осіб,  яким
надається  безоплатна  вторинна  правова  допомога  в  порядку,  встановленому  Законом  України
«Про  безоплатну  правову  допомогу».  Координаційний  центр  з  надання  правової  допомоги
розробив зміни до цього Закону, відповідно до яких особи, які постраждали від торгівлі людьми,
визначені суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу.
       На початку серпня відбулася спільна
нарада  за  участю  Овідіопольського
міськрайонного  відділу  та  спеціалістів
Овідіопольського  районного  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
служби  у  справах  дітей  Овідіопольської
районної  державної  адміністрації,  та
Овідіопольського бюро правової допомоги,
мета якої була налагодження взаємодії між
вказаними  установами,  а  також
обговорення  питання  щодо  проведення
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соціальної  роботи  з  неповнолітніми  з  метою  попередження  та  недопущення  вчинення
правопорушень,  бродяжництва,  профілактики  ВІЛ/СНІДу,  туберкульозу,  наркоманії,  вчинення
домашнього  насильства,  проявів  злочинності  серед  дітей  та  контроль  за  поведінкою
неповнолітніх. 
     У приміщенні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації з метою підвищення
ефективності  роботи  у  сфері  протидії  домашньому  насильству,  налагодження  співпраці  та
обговорення  єдиного механізму реагування  на  випадки домашнього насильствабув  проведений
круглий стіл на тему: «Порядок взаємодії суб’єктів,
що  здійснюють  заходи  у  сфері  запобігання  та
протидії домашньому насильству та/або насильству
за  ознакою  статі»  за  участю  начальника  відділу
Білгород-Дністровського  бюро  правової  допомоги
Боян  Олени,  Білгород-Дністровського  районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
та органів поліції. 
     Начальник  Другого  одеського  бюро  правової
допомоги  Валерія  Цап  завітала  до  Військової
академії м. Одеса де провела інформаційну годину
присвячену  питанням  отримання  безоплатної
правової допомоги, правовим послугам за рахунок держави які має право отримати учасник АТО,
пільгам які мають учасники бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни та
прирівняні до них особи. Курсантам також було
продемонстровано  відеоролик  розроблений  в
рамках  проекту  «Я  маю  право!»  присвячений
«Соціальному захисту військовослужбовців».
     В Центральній міській бібліотеці відбулася
зустріч з головним спеціалістом «Перше одеське
бюро правової  допомоги» Одеського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги"  Дімовою  Тетяною
Василівною за темою «Проблемні питання спадкування». 

Під час заходу Тетяна Василівна розповіла про
види спадщини, проблемні питання вступу до
спадщини  та  порядок  спадкування  у  разі
пропущення  строку  на  прийняття спадщини. 
Далі  присутнім,  яким  потрібна  була
консультація,  мали  нагоду  її  отримати
безпосередньо  спілкуючись  з  головним
спеціалістом  «Перше  одеське  бюро  правової
допомоги»  Одеського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги". 
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З метою вирішення найбільш актуальних правових питань для умовно засуджених осіб та інших
соціально вразливих громадян, в приміщенні Біляївського міськрайонного відділу філії Державної
установи  “Центр  пробації”  20  серпня  2019  року  відбулася  зустріч  представників  Благодійної
організації “100 відсотків життя. Одеса”, Громадської організації “Центр лікування наркоманії “12
кроків”, соціальних представників за участю головний спеціаліст #Біляївського_бюро_правової
допомоги Надії Рогачко.
Під  час  зустрічі  говорили  про  профілактику  розповсюдження  ВІЧ  та  профілактику  вживання
алкоголю, наркотичних засобів, запобігання та протидія домашньому насильству. Особлива увага
приділялася  питанням,  розробки  алгоритму  дій
перенаправлення  соціально  вразливих  громадян,  з
якими  працюють  дані  організації,  для  отримання
безоплатної  правової  допомоги,  а  також  механізму
співпраці між учасниками зустрічі. 
   З метою інформування працівників Овідіопольського
РЕМ АТ “Одесаобленерго” про порядок здійснення та
забезпечення права кожного на доступ до інформації,
що  знаходиться  у  володінні  суб'єктів  владних
повноважень,  інших  розпорядників  публічної
інформації, визначених Законом України «Про доступ
до публічної  інформації»  головний спеціаліст
Овідіопольського  бюро  правової  допомоги
Мурад  Варшанідзе  провів  інформаційну
годину  по  даній  тематиці.  В  рамках  заходу
говорили також про місію, бачення та цінності
системи #БПД, порядок отримання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги. 
       В Овідіопольському міськрайоному відділі
у  рамках  співробітництва  з  Овідіопольським
бюро  правової  допомоги  був  проведений
прийом  громадян,  які  є  суб’єктами  пробації.
Чебаненко  Наталія,  яка  є  начальником
Овідіопольського бюро правової допомоги, відповіла на питання, які турбували клієнтів пробації.
Крім,  того  було  проведено  і  просвітницький  захід  правового  характеру  на  тему:  “Порядок
оформлення статусу особа з інвалідністю”.

Було  розглянуто  поняття  інвалідність,  яке
передбачене  ст.1  Закону  України  "Про
реабілітацію  осіб  з  інвалідністю  в  Україні",  і  є
мірою втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням,
травмою (її  наслідками) або вродженими вадами,
що при взаємодії із зовнішнім середовищем може
призводити до обмеження життєдіяльності особи,
внаслідок  чого  держава  зобов'язана  створити
умови для реалізації  нею прав на рівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний захист.

      Наталія  Чебаненко  донесла  до  присутніх
порядок  медичного  огляду  осіб,  які  звертаються

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2-RRW-Y8mcazjZjzpQc7MbRVINyw7GdteZltQDtkmoU2jj4yonXh_D5_dOwBjiprUvtEtwyE4Zy-pZaNgWee3KxhfRSURwRnJKYB1sd5zjnx5mFbBu9DOmv0SQIY9mAofBU_8qDdFN7VvTJFKtcdq8VtwQEGpHzASZlPyXMx1ZxeqPA__tI4XdYue6vsGQBQtNM1lVWUPgJTSXM5_nQzQfBIjLUNN7YAJlsfOAZfme5OD-0KdiY_XFtsmCuIh6wD4fNVsDcyxg3kgi8Hh1L5YDyCnvtW5NyeUhlqIBd6DXvL2PasNjuJsR8xH_jguo1zgNwC2uQxICTIZxPTnYsa4yg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0tbx8DAOg2kqlc3-i1tI6U-qEXUPvxafoLHIwoxuETbur6KwJ8Y1jxRd5b0w9zkRjUcW-WOy2KaHXgVf0J-739hnCkE7I-hrLHVtrvvN2jjWoLGMlewVFZUa1X5BQHMSgmWo9fLDm_PXaxUez5TJs7FGAjiAQh8IhEJETQtC44nuxkE0xksWAjbbdkp9d_Zk8hcNc3yaPB-QOzBZ5q26NMkSP-9p9384-2Se1Il_rgD9dgSahv48IHGtEJBgQ3d3Cr8G3Ag97IuChv395S0Ib0V6lHg6WwD-REFlNs9ykYvT52iNhxpcOVDM_G3rrlbhhiLxu3vTRlcsOQnDpVvFiLw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0tbx8DAOg2kqlc3-i1tI6U-qEXUPvxafoLHIwoxuETbur6KwJ8Y1jxRd5b0w9zkRjUcW-WOy2KaHXgVf0J-739hnCkE7I-hrLHVtrvvN2jjWoLGMlewVFZUa1X5BQHMSgmWo9fLDm_PXaxUez5TJs7FGAjiAQh8IhEJETQtC44nuxkE0xksWAjbbdkp9d_Zk8hcNc3yaPB-QOzBZ5q26NMkSP-9p9384-2Se1Il_rgD9dgSahv48IHGtEJBgQ3d3Cr8G3Ag97IuChv395S0Ib0V6lHg6WwD-REFlNs9ykYvT52iNhxpcOVDM_G3rrlbhhiLxu3vTRlcsOQnDpVvFiLw&__tn__=*NK-R
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для встановлення інвалідності, який правовий статус мають особи з інвалідністю.Наприкінці, були
надані  відповіді  на  питання,  які  виникли  та  заплановано  наступний  захід,  в  рамках  надання
суб’єктам  пробації  безоплатної  правової  допомоги  та  підвищення  їхнього  рівня  правової
обізнаності.
        Інформаційно-роз’яснювальна робота Доброславського бюро правової допомоги у 
приміщенні Лиманської центральної районної лікарні 

03  вересня  2019  року  головний  спеціаліст  Березівського  бюро  правової  допомоги  Олена
Танасійчук  спільно  з  спеціалістом  Березівського  міжрайонного  відділу  державної  виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області провела тематичний 💡
урок «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 3-Б класу Комунального закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів №3 Березівської міської ради Одеської області.

Фахівчиня  Бюро  розповіла  учням  про  права
дитини  та  порядок  їх захисту,  надала  контакти
Національної  дитячої «гарячої» лінії  та системи
безоплатної  правової  допомоги.
В  ході  зустрічі  дітям  було  продемонстровано
мультфільми  про  права  дітей,  заповнено  карту
«Права дитини», поширено буклети «Твої права
– твій надійний захист».
Тематичні  уроки  «Я МАЮ ПРАВО»,  в  перший
навчальний  день,  для  учнів  Одеської
спеціалізована  школа  №  17  I-  III  ступенів  з
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поглибленим вивченням англійської мови проведені фахівчинею Другого одеського бюро правової
допомоги Валерією Цап.
Школярі заповнювали карту прав дитини, отримали корисні контакти організацій, які займаються
захистом  прав  дитини,  дізналися  історії  відомих  підлітків-правозахисників,  які  не  побоялися
заявити усьому світу про проблеми, з якими вони стикаються і займатися їх вирішенням усіма
своїми силами. 
      Правопросвітницька робота щодо проведення темитичних уроків “Я МАЮ ПРАВО!” триває!
Головний  спеціаліст  Першого  одеського  бюро  правової  допомоги  Тетяна  Дімова  завітала  в
Одеську загальноосвітню школу № 46 І-ІІІ  ступенів з професійним навчання та провела такий
захід для учнів 3-А класу. 

Фахівчиня  Бюро  розповіла  дітям  про  найголовніші
права  дитини,  продемонструвала  відеоролики  про
права  дитини  та  запропонувала  заповнили  карту
“Права дитини”. 
        Урок ЯМП 2019 для учнів 8- Б класу Сичавської
загальноосвітньої  школі  І-ІІІ  ступенів  Лиманської
районної ради Одеської області проведений головним
спеціалістом  Доброславського  бюро  правової
допомоги Тетяною Ващенко.

Фахівчиня проінформувала дітей про права дитини
закріплені  в  Конвенції  ООН  ,порядок  їх  захисту,
провела гру «Правове дерево» та поширила корисні
інформаційні матеріали розроблені в рамках проекту
«Я МАЮ ПРАВО» та буклети Бюро.
        В рамках правопросвітницького проекту "Я
маю  право"  фахівчині  Біляївського  бюро  правової
допомоги Майя Мосейчук та Надія Рогачко спільно з представником Біляївського міськрайонного
відділу державної  реєстрації  актів  цивільного стану ГТУЮ в Одеській  області  організували та
провели для учнів 6-х та 7-х класів Біляївської ЗОШ №2 Біляївської міської ради Одеської області
тематичні уроки по правам дітей.

В рамках заходів: 
дітям розповіли про гарантовані державою права та
обов’язки дитини; порядок  реалізації  та  захисту
прав; продемонстрували  цікавий  відеоролик  по
тематиці зустрічі; провели  практичні  вправи  щодо
застосування прав дитини у реальному житті.
       05.09.2019  року  для  учнів  6  класу
Овідіопольської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  2  був  проведений  тематичний  урок

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%8F%D0%BC%D0%BF2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4oYA_Lri7lGekH1khRhp6giLtHAMstbg5snZft25-hDOoSNEPFLUvgDIsTOkggLA7Iu1KuN0I5K1Jz3oeF3bUqGxVV6aXN6noPDU7KOHYNjdPPq2AwzI0aEv-Ii4v8J0CObVwy550Zhi13FZqqPzRa_csGPsN_9ppH5tG7aSiw-Q5EE9mn_NSNuV8-9TGTYdbZChsQ-r8wMGJ9XxQusqdZHM4_xeJvAlxaIxxIvbl4uaELhtj9Zh-tzb38Zpw00cNbAZgYbOA9_8adk2ZgcHEnVAYaWHqmtt2oFd4-W-kdOfR0mAtotbItq8lzZ49EJLPtNlM-HTUeejukRKnw_931Q&__tn__=*NK-R
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“Я МАЮ ПРАВО!”.
Головний спеціаліст Овідіопольського бюро правової допомоги Мурад Варшанідзе розповів учням
про  права  дитини,  які  закріплені  в  Конвенції  ООН про  права  дитини,  провів  з  дітьми  цікаву
правову гру, у якій кожна дитини висловила свою думку щодо захисту своїх прав та та поширив
корисні інформаційні матеріали розроблені в рамках проекту «Я МАЮПРАВО» та буклети Бюро. 
      На  жаль,  сьогодні  в  Україні  особи  з
інвалідністю  залишаються  одними  з  найменш
захищених у всіх вимірах суспільного життя.

Щоб "озброїти" таких людей дієвими механізмами

захисту своїх законних прав та інтересів фахівчиня
Центру  Вікторія  Наумчак  провела  інформаційну
годину в  Одеській  обласній  організації
Українського  товариства  сліпих  на  тему:

«Гарантовані  державою  пільги  для  осіб  з  інвалідністю».
В  рамках  зустрічі  присутні  також  отримали  правові  консультації  у  сфері  адміністративного  і
цивільного права, соціального захисту осіб з інвалідністю. 
        Головний спеціаліст Першого одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова провела для
учнів 9-х класів Одеської спеціалізованої  школи № 69 І-ІІІ  ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови Одеської міської ради інформаційну годину на тему: “Діти — як суб'єкти права
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  ”.
Фахівчиня Бюро зазначила, що держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової
допомоги,  необхідної  для  забезпечення  захисту
їхніх прав 
Також  учні  дізналися  про  формування  системи
безоплатної  правової  допомоги,  яким  чином
дитина  може  отримати  безоплатну  первинну  та
вторинну правову допомогу, куди звертатись у разі
порушення  їх  прав  та  отримали  корисні
інформаційні матеріали про роботу Бюро. 
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       11  вересня  2019 року
представники
Доброславського  бюро
правової  допомоги  та
Лиманської  районної  філії
Одеського  обласного  центру
зайнятості  провели  захід  для

старшокласників  на  тему:  «Праця  неповнолітніх  та  порядок  надання  безоплатної  правової
допомоги».  Зустріч  відбулася  для  учнів  9,  10,  11  класів  Курісовської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Лиманської районної ради Одеської області. З дітьми говорили про те, що вдало обрана професія
дає можливість реалізувати себе, бути потрібним та задоволеним життям.
     В межах інформаційної  кампанії  “Зупинимо булінг разом! ” головний спеціаліст Першого
одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова провела виховну годину для учнів 7-8-х класів
Одеської загальноосвітньої школи № 46 І-ІІІ ступенів з
 професійним навчаннямОдеської міської ради.В межах заходу фахівчиня Бюро розповіла:

-Що таке булінг? Ознаки та види булінгу.
-Як виявити булінг?
-Чим  відрізняється  булінг  від  конфлікту?
-Як реагувати на булінг? Куди повідомляти про
випадки булінгу в школі?
-Що  робити,  якщо  тебе  булять?  Куди
звертатися за допомогою?
-Відповідальність за булінг у школі
Крім  того,  наприкінці  лекції  учням  було
продемонстровано  соціальний  відеоролик  та
поширено  інформаційні  матеріали  “Зупинимо
булінг разом!”, розроблені в межах проекту «Я
МАЮ ПРАВО» та буклети Бюро. 

В межах Всеукраїнського тижня протидії  булінгу головний спеціаліст  Білгород-Дністровського
бюро правової допомоги Ольга Грицик та представник Білгород-Дністровського міськрайонного
відділу  філії  ДУ  "Центр  пробації"  провели  правопросвітницький  захід  для  студентів  1  курсу
Білгород-Дністровського педагогічного училища.

З дітьми обговорено поняття булінгу, його види, прояви
та  способи  захисту.  Наголошено  і  на  питанні
відповідальності за вчинення та приховування випадків
знущання – як над дітьми, так і над викладачами.

“Разом  Проти  Булінгу!”Правопросвітницька  робота  в
межах Всеукраїнського тижня протидії булінгу триває!
Фахівчиня  Центру  провела  інформаційну  годину  для
студентів  1  курсу  Механіко-технічного  коледжу
Одеської  національної  академії  харчових  технологій. 
📍Діти переглядали відеоролики по тематиці заходу📍

дізнались  як  відрізнити  булінг  від  конфлікту  та  про  такі  нові  назви  прояву  кібербулінгу  як

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDDnnyJL8kRaFXR1lRqo9q4Z0ifmOXRxRlaMftpPJA2UqVaVlwudXeYFjDFACZ3Fi9oGGYJmyEegD_KmLOmiFxgOUgtGowZlDK2sTy5Ya1nnhWBtYJKU8RmXwpb2QxAtN_sb9PwS58mfQcLemVhEw_M32a5c7J1mFid1cdtBlemqFyz0zoc-2woxHHWmi3zZywKtqKhL-IfOUoozcdAITviio9Dg0eXluvjU_H7vBT2TuUEHOvXegmmTGmlzP-E8TCPp3Q-5kUC45CSDdqoQfHg2Mv-8GRxI527FcO-xgWinulB67gzUrgcXeOEwt_HOUaODEt7yZ71-5wNmrTkzmxYaw&__tn__=*NK-R
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самозванство, флеймінг, грумінг, хейтерство, хепіслеппінг 📍пройшли випробування на знання по
даній тематиці. 
       З  нагоди  Тижня  протидії  булінгу,  працівниками Біляївського бюро правововї  допомоги
спільно з представником Біляївського міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр
пробації” в Одеській області організовано та проведено для учнів 8-А та 8-Б класів Біляївської
ЗОШ №1 Біляївської міської ради Одеської області правопросвітницький захід на тему "Булінг -
соціальна епідемія у шкільному середовищі".

Особлива увага приділялася питанням:
-визначення та види булінгу;
-наслідки шкільного насилля;
-відповідальність  за  вчинення  булінгу;
-доступ дітей до безоплатної  вторинної  правової
допомоги;
З  цікавістю  та  задоволенням  наприкінці  заходу
діти переглянули відеоматеріали на тему "Булінг".
Фахівчиня Березівського бюро правової допомоги
спільно  з  представниками  Березівського
міжрайонного  відділу  державної  виконавчої
служби ГТУЮ в Одеській області та ювенальної

поліції Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області зустрілися з учнями 5 та 8
класів  Комунального закладу загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №1 Березівської  міської
ради та провели інформаційний урок на тему: «Протидія булінгу в дитячому середовищі».

В межах теоретичної та практичної частини уроку з
дітьми  говорили  про  форми  та  види  булінгу,
алгоритм  притягнення  кривдників  до
відповідальності  за  вчинення  булінгу,  переглянули
відео по тематиці зустрічі та пограли в гру.
Начальником  відділу  «Березівське  бюро  правової
допомоги» було проведено лекцію для учнів 8 та 9
класів  Комунального  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ  ступенів  № 2 Березівської  міської  ради
Одеської
області  на
тему  «Як
дитині
отримати
безоплатну
вторинну

правову  допомогу» 
Фахівчиня  Бюро  довела  до  відома  учнів:
поняття та види безоплатної правової допомоги; права та
обов’язки  дітей;  куди  звертатись  у  разі
порушення їх прав;
Спеціаліст Бюро акцентувала увагу на те, що центри та
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бюро правової  допомоги відкриті  для дітей та  їх  батьків,  де  їм завжди готові  надати  правову
допомогу та поширила буклети «Знай свої права, дитино!».
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Фахівцями  Доброславського  бюро  правової
допомоги  було  проведено  наступні
правопросвітницькі заходи: 

  «Праця неповнолітніх та порядок надання
безоплатної  правової  допомоги» для учнів
9,  10,  11  класів  Курісовської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Лиманської районної ради Одеської області

 «Відповідальне  батьківство»  для
працівників  Олександрівської  сільської
ради Лиманського району Одеської області.

  «Трудові  права  осіб  з  інвалідністю»  у
Лиманській  районній  філії  Одеського
обласного центру зайнятості

 «  Суспільно  корисні   роботи  за  несплату
аліментів» для громадян у Лиманському міськрайонному відділі філії Центру пробації  в
Одеській області

  «Права та обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання» для клієнтів, які перебувають на
обліку у Лиманському міськрайонному відділі філії Центру пробації в Одеській області.

 «Відповідальне  батьківство»  у  приміщенні  Лиманської  районної  державної  нотаріальної
контори, також було повідомлено про проект «Я МАЮ ПРАВО!» та роздано відповідні
буклети.

  проведено  разом  з  фахівцем  Лиманського  районного  відділу  ДВС  ГТУЮ  в  Одеській
області  тематичний урок «Я МАЮ ПРАВО» та донесена інформація щодо протидії булінгу
у дитячому середовищі для учнів 3-го класу Доброславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
гімназія».

 проведено  тематичний  урок  «Я  МАЮ  ПРАВО»  для  учнів  8-го  класу  Сичавської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради Одеської області.



16



17

У друкованій пресі, на  офіційних сайтах та в соціальній мережі Facebook партнерів  було
розміщено інформацію:

- статтю на тему:” Виборчі права громадян”  на офіційному сайті Березівської районної державної
адміністрації, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/viborch-prava-gromadyan/

 -  статтю на  тему:  "Не переплачуйте  за  тепло  та  гарячу  воду" в  друкованій  пресі  Біляївської
районної  державної  адміністрації  Одеської  області ,  деталі  за  посиланням:
https://drive.google.com/file/d/10AjSUNOlwg2U1ZkM6by2SVM0zOUsoUFX/view

-  статтю на тему:  “  Відповідальність за несплату аліментів”  на офіційній сторінці  в  Facebook
Пробація України-Одеська область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/1613323318681855/posts/2746790552001787s=100011263772086&sfns=mo

-   статтю  на  тему:  “Праця  неповнолітніх  ”   в  друкованій  пресі  “Степовий  маяк”,  деталі  за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1Q4r82y8yQUgZniGl6egDyUp8WqL8DcZ_ 

- статтю на тему: “Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх ” на офіційному
сторінці в Facebook Пробація України-Одеська область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/posts/2754462734567902 

-  статтю  на  тему:  “Порядок  укладення  та  розірвання  договору  довічного  утримання”  на
офіційному сайті    м. Южне,  деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/49466

-  статтю  на  тему:  "Відповідальним  батькам  урядова  знижка.  Податкова  знижка  на  розвиток
дитини"  на офіційному сайті  Біляївської районної ради Одеської області,  деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4652-vidpovidalnim-batkam--
uryadova-pidtrimka-podatkova-znizhka-na-rozvitok-ditini

-  статтю  на  тему:  "Відповідальним  батькам  урядова  знижка.  Податкова  знижка  на  розвиток
дитини"  на  офіційному  сайті   Біляївської  районної  державної  адміністрації  Одеської  області,
деталі  за  посиланням:  http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/vdpovdalnim-batkam-uryadova-
pdtrimka-podatkova-znizhka-na-rozvitok-ditini/ 

- статтю на тему: “Оформлення статусу особи з інвалідністю ”  на офіційному сайті м. Южне,
деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/49486

- статтю на тему: “Не передплачуй за тепло та гарячу воду”   на офіційному сайті Березівської
районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/ne-pereplachujte-za-teplo-ta-garyachu-vodu/ 

- статтю на тему: “В Україні особи з інвалідністю залишаються одними з найменш захищених”  на
офіційному  порталі  Альтернатива.ОРГ,  деталі  за  посиланням:  http://alternatyva.org/2019/07/24/v-
ukraini-osoby-z-invalidnistiu-zalyshaiutsia-odnymy-z-naimensh-zakhyshchenykh/ 

- статтю на тему: “Оформлення статусу особи з інвалідністю”  на офіційному сайті Березівської
районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/oformlennya-statusu-osobi-z-nvaldnstyu/ 

- статтю на тему:  "Не переплачуйте за тепло та гарячу воду"  на офіційному сайті  Біляївської
районної ради Одеської області, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4684-ne-pereplachute-za-teplo-ta-
garyachu-vodu 

https://www.facebook.com/1613323318681855/posts/2746790552001787?s=100011263772086&sfns=mo
https://drive.google.com/file/d/10AjSUNOlwg2U1ZkM6by2SVM0zOUsoUFX/view
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/viborch-prava-gromadyan/
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-  статтю  на  тему:  "Оформлення  статусу  особи  з  інвалідністю"  на  офіційному  сайті
Овідіопольської районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
 http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/ovdopolske-byuro-pravovo-dopomogi-nformu/ 

- статтю на тему: “Протидія домашньому насильству” на офіційній сторінці  в Facebook Пробація
України-Одеська область,  деталі за посиланням:
 https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2778796682134507 

-  статтю на тему:  "Не переплачуйте за тепло та гарячу воду"  на офіційному сайті  Біляївської
районної державної адміністрації Одеської області , деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/ne-pereplachujte-za-teplo-ta-garyachu-vodu/ 

-  статтю  на  тему:  “Не  переплачуй  за  тепло  та  гарячу  воду“  на  інформаційному  порталі
Альтернатива. ОРГ, деталі за посиланням:
 http://alternatyva.org/2019/07/29/ne-pereplachuite-za-teplo-ta-hariachu-vodu/ 

- статтю на тему: “Майно подружжя” в друкованій пресі “Южненський вісник”, деталі за 
посиланням: https://drive.google.com/open?id=1Mrrsu0DaIwNn8sDs8flDAunhjG11qCjk

- статтю на тему: "Відповідальність за вчинення насильства в сім"ї" в друкованій пресі “Степовий
маяк”, деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1YX65H7_ys8CVOZkPO5-GUyB8s2e9-KVj 

-  статтю  на  тему:  “Порядок  виїзду  із  дитиною  за  кордон”  на  інформаційному  порталі
Альтернатива.ОРГ , деталі за посиланням:
http://alternatyva.org/2019/08/11/poriadok-vyizdu-iz-dytynoiu-za-kordon/

- статтю на тему:   “Буклети: права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо утримання; отримання
освіти  особами  з  інвалідністю;  інклюзивне  навчання”    на  офіційній  сторінці  в  Facebook
Олександрівської сільської ради Лиманського району, деталі за посиланням:
 https://www.facebook.com/olexandrivska.sr/posts/2215849268537641 

- статтю на тему: “Буклети: права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо утримання; отримання
освіти  особами  з  інвалідністю;  інклюзивне  навчання”   на  офіційній  сторінці  в  Facebook
Лиманської районної ради Одеської області, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=2205466269757449&id=1443155775988506 

- статтю на тему: “Буклети: права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо утримання; отримання
освіти особами з інвалідністю; інклюзивне навчання” на офіційному сайті Крижанівської сільської
ради Лиманського району, деталі за посиланням: 
https://kryzhanivska-rada.gov.ua/prava-ta-obov-yazki-osib-z-invalidnistyu-shhodo-utrimannya 

- статтю на тему: “Буклети: права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо утримання; отримання
освіти особами з інвалідністю; інклюзивне навчання” на офіційному сайті  Лиманської районної
ради  Одеської області, деталі за посиланням:
http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/metodychni-rekomendatsiyi-dobroslavskogo-byuro-pravovoyi-
dopomogy/ 

- статтю на тему: “Що краще: договір дарування чи заповіт ”на офіційному сайті м. Южне, деталі
за посиланням:  http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/49703 

- статтю на тему: “Що робити в разі наявності заборгованості перед банком, що ліквідується” на
офіційному сайті Березівської районної державної адміністрації , деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/wo-robiti-v-raz-nayavnost-kreditno-zaborgovanost-pered-
bankom-wo-lkvdutsya/ 

http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/metodychni-rekomendatsiyi-dobroslavskogo-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/metodychni-rekomendatsiyi-dobroslavskogo-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://alternatyva.org/2019/08/11/poriadok-vyizdu-iz-dytynoiu-za-kordon/
https://drive.google.com/open?id=1YX65H7_ys8CVOZkPO5-GUyB8s2e9-KVj
http://drive.google.com/open?id=1Mrrsu0DaIwNn8sDs8flDAunhjG11qCjk
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-  статтю  на  тему:  “Що  робити  в  разі  наявності  кредитної  заборгованості  перед  банком,  що
ліквідується? “ на офіційному сайті м. Южне, деталі за посиланням:
 http://yuzhny.gov.ua/news/49702

-  статтю  на  тему:  Що  робити  в  разі  наявності  кредитної  заборгованості  перед  банком,  що
ліквідується? на  офіційному  сайті  Біляївської  районної  ради  Одеської  області,  деталі  за
посиланням: 
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4698-bezoplatna-pravova-
dopomoga?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

- статтю на тему: "Не переплачуйте за тепло та гарячу воду"  на офіційному сайті Чорноморської
міської ради, деталі за посиланням:
 http://cmr.gov.ua/prozora/12557/ne-pereplachuyte-za-teplo-ta-garyachu-vodu/ 

-  статтю  на  тему:  “Що  робити  в  разі  наявності  кредитної  заборгованості  перед  банком,  що
ліквідується?”  на  офіційному  сайті  Біляївської  районної  ради  Одеської  області,  деталі  за
посиланням: 
bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/bilyaivka-pravova-osvta-naselennya/wo-robiti-v-raz-nayavnost-kreditno-
zaborgovanost-pered-bankom-wo-lkvdutsya/ 

-  статтю  на  тему:  “Доступ  до  публічної  інформації ”  на  офіційній  сторінці  в  Facebook
Овідіопольського  центру  зайнятості наслення , деталі за посиланням: 
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357255981894068&id=100028290061167 

- статтю на тему: "Хто може скористатися податковою знижкою на навчання" в друкованій пресі
“Степовий маяк”, деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1JeJ4d4RayOrCqUPsyI3-OZsnQIUdxIRV 

-  статтю на тему:  "  Оформлення статусу  особи з  інвалідністю" на  офіційному сайті  Білгород-
Дністровської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 
http://b-dnistrov-rda.odessa.gov.ua/ogoloshennya1/na-zhal-sogodn-v-ukran-osobi-z-nvaldnstyu-
zalishayutsya-odnimi-z-najmensh-zahiwenih-u-vsh-vimrah-susplnogo-zhittya/ 

-  статтю  на  тему:  "Не  переплачуйте  за  тепло  та  гарячу  воду" на  офіційному  сайті  Білгород-
Дністровської районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
 http://b-dnistrov-rda.odessa.gov.ua/ogoloshennya1/ne-pereplachujte-za-teplo-ta-garyachu-vodu/ 

- статтю на тему: “Тематичний урок "Я маю право" в Овідіопольській школі ” на інформаційному
порталі Альтернатива. ОРГ, деталі за посиланням:
 http://alternatyva.org/2019/09/06/tematychnyi-urok-ia-maiu-pravo-v-ovidiopolskii-shkoli/ 

-  статтю  на  тему:  “Багатодітна  сім'я:  підтвердження  статусу  та  пільги ”  на  офіційному  сайті
Чорноморської міської ради, деталі за посиланням: 
http://cmr.gov.ua/prozora/12597/bagatoditna-sim-ya-pidtverdzhennya-statusu-ta-pilgi/ 

-  статтю на  тему:  “Податкова  знижка  на  навчання,  споживач  в  мережі  ”  на  офіційному  сайті
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, деталі за посиланням:
https://kryzhanivska-rada.gov.ua/pro-podatkovu-znizhku-na-navchannya/

-  статтю на  тему:  “Податкова  знижка  на  навчання,  споживач  в  мережі  ”  на  офіційному  сайті
Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за посиланням: 
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/dobroslavske-byuro-pravovo-dopomogi-nformu/ 

- статтю на тему: “Податкова знижка на навчання, споживач в мережі  ” на сторінці в  Facebook
Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за посиланням:
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 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=887413418291115&id=223035204728943 

-  статтю  на  тему:  “Багатодітна  сім'я:  підтвердження  статусу  та  пільги  ”  на  офіційному  сайті
Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за посиланням:
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/bagatodtna-smya-pdtverdzhennya-statusu-ta-plgi/

-  статтю  на  тему:  “Багатодітна  сім'я:  підтвердження  статусу  та  пільги  ”  на  офіційному  сайті
Лиманської районної ради Одеської області , деталі за посиланням:
 http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/bagatoditna-sim-ya-pidtverdzhennya-statusu-ta-pilgy/ 

-  статтю  на  тему:  “Відеоролик:"Право  на  виконання  рішення  суду”   на  сторінці  в   Facebook
Лиманської районної ради Одеської області , деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/1443155775988506/videos/vb.1443155775988506/435640593712921/?
type=2&theater 

- статтю на тему: "Безпечне донарство крові"  на офіційному сайті м. Южне, деталі за посиланням:
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/50049 

- статтю на тему: "Оформлення статусу особа з інвалідністю" в друкованій пресі "Наддністрняська
правда", деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1pLyYh3-qzolcl9df7xVX97kAg2nUhyF0 

[1.2.]  Створення  ефективної  системи  управління  правовими  знаннями  та
розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських  мереж
системи БПД.

Розвиток  людських  ресурсів,  в  тому  числі  пулу  юристів  місцевих  центрів  (відділи
представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва є
досить актуальним та важливим напрямком в роботі та функціонуванні належним чином
системи БПД.

З цією метою Центр проводить узагальнення актуальних потреб в правових знаннях
працівників Центру, проводить відповідні семінари та обговорення проблем, які виникають
на практиці під час надання БВПД.

З  метою  покращення  якості,  повноти  та  оперативності  надання  правових
консультацій  працівниками  регіональних  та  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги,  обміну  досвідом  та  формування  кращих  практик
консультування клієнтів системи безоплатної правової допомоги Координаційним центром
з надання правової допомоги було створено довідково-інформаційну платформу правових
консультацій «WikiLegalAid» в мережі Інтернет.

[1.3.] Децентралізація системи БПД.
В рамках взаємодії між Регіональним центром з надання БВПД в Одеській області та

місцевими  центрами  БВПД  Одеської  області,  директором  Центру  прийнято  участь  у
засіданні  Керівної  ради,  працівниками Центру взято участь  у проведенні  Регіональним
центром кураторських годин за основними напрямами діяльності.

Проведення спільних навчань, обмін практичним досвідом між працівниками системи
БПД, та переймання позитивного досвіду було та залишається дуже важливою складовою
в формуванні якісної та ефективної системи БПД.

При  цьому,  ефективна  комунікація  та  створення  ефективної  системи  управління
правовими знаннями, розвитку людського потенціалу є надзвичайно важливими.

Крім  того,  у  Центрі  постійно  проводяться  наради  з  актуальних  питань  та  змін
законодавства з метою підвищення якості надання БПД працівниками Центру.

Провівши  аналіз  статистичних  даних  роботи  Центру,  можна  дійти  висновку,  що
протягом 3 кварталу 2019 року звернень нових клієнтів було найбільше прийнято у липні
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2019 року – 151 звернень про надання БВПД; у вересні – 130 звернень про надання БВПД,
у серпні – 86 звернень про надання БВПД; 

[1.4.]  Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення
надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших  новітніх
інформаційних технологій.

Працівниками відповідних відділів  Центру проводиться аналіз  звітної  документації
адвокатів для узагальнення успішних практик надання БВПД Центром та Бюро правової
допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 1 липня 2019 року по 30 вересня 2019 року Центром та Бюро правової

допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  прийняли  367
письмових заяв про надання БВПД. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень

клієнтів за 3 квартал 

№
з/п

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстровани

х звернень

Кількісь
наданих

правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про
надання

БВПД

Кількість
перенаправлень

до інших
провайдерів

БПД

1 Одеський  місцевий
центр  з  надання
БВПД

1097 907 190 0

2Відділ  «Березівське
бюро  правової
допомоги»

181 165 16 0

3Відділ
«Доброславське
бюро  правової
допомоги»

126 115 11 1

4Відділ
“Овідіопольське
бюро  правової
допомоги”

191 162 29 0

5
Відділ  “Білгород-
Дністровське  бюро
правової допомоги”

138 120 18 0

6
Відділ  “Біляївське
бюро  правової
допомоги”

178 170 8 0

Відділ  «Перше
одеське бюро»

283 235 48 0

Відділ «Друге одеське
бюро»

476 430 46 1

Разом по МЦ 2 670 2 304 367 2

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 354
рішень  про  надання  БВПД  та  надано  297  доручень  адвокатам  та  131  штатним
працівниками  (представництво  клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів). По 5 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інше –
63 (7,3 %), сімейне – 187 (21,5%), інше цивільне – 147 (17 %), адміністративного –
69 (8 %), спадкове – 90 (13,1 %), житлове – 135 (15,6 %), соціальне забезпечення
– 84 (9,7%), земельного – 28 (3,2%), трудове – 45 ( 5,2%), виконання судових
рішень –20 (2,3 %).

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал
за категорією питань.
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Розподіл клієнтів Одеського МЦ 
з надання БВПД  за категорією питань
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забезпечення; 
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сімейне трудове

адміністративне земельне

житлове інше цивільне

виконання судових 
рішень
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю

Розподіл клієнтів Одеського МЦ 
з надання БВПД за статтю

Чоловіки

жінки
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком

9

318

569

372

Розподіл клієнтів Одеського МЦ 
з надання БВПД за віком 

до 18 років 

від 18 до 35 років 

від 35 до 60 років

понад 60 років

Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  звітний  квартал  найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 164 (51,6%), інвалідам 66
(20,8  %),  ВПО  –  30  (9,4  %),  ветеранам  війни  39  (12,3  %),  особи,  на  яких
поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту" – 19 ( 6,0 %).

Діаграма 5  щодо розподілу  клієнтів,  яким надано БВПД,  за  категорією
осіб

Розподіл клієнтів Одеського МЦ з надання 
БВПД за 
категорією осіб,
 які мають право на отримання БВПД

Малозабезпечені 

Ветерани війни 

Інваліди

Біженці

ВПО

 

Крім цього,  Центром в тому числі Бюро правової  допомоги  за звітний
квартал було:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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 здійснено  14  виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  29
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 загальна  кількість  осіб,  яка  звернулася  за  отриманням  консультації  та

роз’яснень  під  час виїздів  мобільних  та  діяльності  дистанційних  консультаційних
пунктів склала 126 осіб, в тому числі 20 осіб звернулись за отриманням правових
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 106 осіб - до
дистанційних пунктів доступу до БПД;

 проведено 93 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД — 45
 надано  28 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого
центру в розрізі бюро

№з/
п

Найменуванн
я МЦ та Бюро

Кількіст
ь

здійсне
них

виїздів
мобільн

их
пунктів/
осіб, що
отримал

и
правову
допомог

у

Кількість
діючих

дистанці
йних

пунктів/о
сі, що

отримал
и

правову
допомог

у

Кількість
ОМС та

установ -
провайдерів

БПД, яким
надано

методичну
допомогу

Кількість
проведе

них
право-

просвітн
ицьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано
доступ

до
електрон

них
сервісів

МЮ

Кількіс
ть

інформ
аційни

х
матері
алів,

розміщ
ених у

ЗМІ

1
Разом по МЦ,
в тому числі:

14/20 29/106 29 93 28 45

2 Овідіопольськ
е   бюро
правової
допомоги

2/2 3/10 3 10 2 8

3 Доброславськ
е  бюро
правової
допомоги

6/6 5/10 5 24 1 10

4 Березівське
бюро правової
допомоги

0/0 8/2 8 12 0 9

5 Білгород-
Дністровське
бюро  правової
допомоги

0/0 3/5 3 13 0 2

6 Біляївське  бюро
правової
допомоги

0/0 3/22 3 14 2 7
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