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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання  Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової

допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у 4  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.
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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  4  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,
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,  Одеської  обласної
організації  Українського  товариства  сліпих,  Головному  управлінні  ДМС  в  Одеській  області,
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, Олександрівської  сільської  ради  Лиманського  району  Одеської  області, Лиманського
районнного  центру  соціальних  служб для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  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,  Лиманського  районного  відділу ГУ ДМС України в Одеській
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”,  Біляївського  РВ  ГУ  ДМС
України  в  Одеській  області,  Овідіопольського  РВ  ДВС  ГТУЮ  в  Одеській  області,
Овідіопольського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 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, Дистанційного  пункту  доступу  до  БПД  у  м.  Чорноморськ,
Дистанційного пункту доступу до БПД у м. Теплодар, Дистанційного пункту доступу до БПД у м.
Южне.



3

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
центрів  з  надання  БВПД  вже  після  скоєння  тих  дій,  які  спричинили  наслідки  негативного
характеру для однієї із сторін правовідносин, Центром здійснено ряд заходів. 

        Головний спеціаліст Першого одеського бюро
правової  допомоги  разом  з  представником
Департаменту  аналітики  та  контролю  Одеської
міської ради провели правопросвітницький захід для
осіб  з  інвалідністю,  які  перебувають  на  обліку  в
Одеському  міському  центрі  зайнятості.
      Фахівець Бюро проінформувала про реалізацію
особою з  інвалідністю  свого  права  на  працю,  про
трудові  гарантії,  що  надаються  працівникам-
інвалідам,  відпустки  та  переведення  особи  з
інвалідністю  на  легшу  роботу.  Наступна  частина
заходу  була  присвячена  правильному  нарахуванню
тарифів  за  послуги  з  постачання  теплової  енергії  та
права на адресну безготівкову допомогу сім'ям, яка
надається для погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.
       Також спеціаліст Бюро поширила інформаційні матеріали "Реалізація особою з інвалідністю 
свого права на працю", "Не переплачуй за тепло та гарячу воду", "Не знаєш як оформити 
субсидію?". 

     В Овідіопольському міськрайонному відділі
філії  Центру  пробації  в  Одеській  області
начальником  відділу  «Овідіопольське
бюро правової  допомоги»  Наталією  Чебаненко
був  проведений  виїзний  прийом  громадян  та
правопросвітницький захід на тему: «Багатодітна
сім'я: підтвердження статусу та пільги ”
      Під час заходу був розглянутий Закон України
«Про охорону дитинства» та визначенні основні
поняття.  Також  були  роз’ясненні,  які  пільги
надаються  багатодітним  сім’ям  та  наведений
перелік  документів,  необхідних  для  отримання
статусу багатодітної сім'ї. Наприкінці заходу були обговорені питання, які виникли та отриманні
змістовні відповіді на них.

     Начальником відділу  “Овідіопольске  бюро
правової  допомоги”  Чебаненко  Наталією  було
прийнято участь в правлінні Громадської спілки
“Об'єднання  учасників  бойових  дій
Овідіопольщини”  за  участі  ГС  “Овідіопольська
районна  організація  ветеранів-інвалідів”,  ГО
“Авангардівська  організація  учасників  бойових
дій та козацтва”,  ГО “Територіальна організація
захисників вітчизни”.
    Фахівчинею  Бюро  було  проінформовано
присутніх  про  порядок  відведення  земельної
ділянки для індивідуального  житлового будівництва,  садівництва  і  городництва,  згідно  пільги,
передбаченої ст.12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та
про порядок надання безоплатної правової допомоги. 
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       Спеціаліст Овідіопольського бюро правової допомоги Варшанідзе Мурад разом з фахівцями
Овідіопольського  відділу  ДВС  ГТУЮ  в
Одеській  області  та  Овідіопольського  відділу
ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області провели захід
для працівників Овідіопольської селищної ради
на  теми:  “Порядок  надання  доступу  до
публічної  інформації”  та  “Порядок  надання
безоплатної  первинної  та  вторинної  правової
допомоги”. 
  Належне  застосування  законодавства
працівниками  місцевого  самоврядування
забезпечує повноцінне функціювання селищної
ради. Під час заходу було обговорено:
1.Строки надання відповіді на запит на доступ до публічної інформації та продовження строків
надання відповіді;
2. Застосування трискладового тесту;
3.  Порядок  оскарження  дій  органу  місцевого  самоврядування  у  суді  та  притягнення  до
адміністративної відповідальності.

    На протязі 09-10 жовтня 2019 року Біляївським
бюро  правової  допомоги  проведено
правопросвітницьку  роботу  серед  колективів
Біляївської  районної  філії  Одеського  обласного
центру зайнятості та Біляївського міськрайонного
відділу  філії  Державної  установи  "Центр
пробації",  включаючи  осіб,  що  перебувають  на
обліку  в  центрі  зайнятості,  у  формі  заходів,
спрямованих  на  інформування  населення  щодо
законного  нарахування  тарифів  за  послуги  з
постачання  теплової  енергії,  права  на  адресну
безготівкову  допомогу  та  погашення  витрат  з
оплати ЖКП. 

     Торгівля людьми - одна із актуальних проблем
сучасної  України  та  всього  світу.  Жертвами
сучасних форм рабства щорічно стають мільйони
людей.
  Так  з  метою  висвітлення  даної  проблеми
сьогодення💡надання  алгоритму  дій  з  питань
безпечного  виїзду  за  кордон💡 головний
спеціаліст  Овідіопольського  бюро  правової
допомоги  Мурад  Варшанідзе  спільно  з
представниками  ювенальної  превенції
Овідіопольського  відділу  поліції,
Овідіопольського  міськрайонного  відділу  філії
ДЦ «Центр пробації» в Одеській області провели
інформаційну  годину  для  учнів  9-х  класів
Овідіопольської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №2.
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      З  метою попередження  булінгу в  навчальному середовищі головний спеціаліст  Першого
одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова
провела інформаційну годину для батьків учнів 1-
го  класу  Одеського  навчально-виховного
комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована школа І
ступеня  з  поглибленим  вивченням  англійської
мови» Одеської міської ради Одеської області на
тему: «Протидія булінгу в дитячому середовищі».
З батьками говорили про поняття та види булінгу,
чим відрізняється булінг від конфлікту, алгоритм
притягнення  кривдників  до  відповідальності  за
вчинення булінгу.

     З  нагоди  святкування  «Дня  захисника
України»  представники  Одеського  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги  Валерія  Цап  та  Микола  Крутій  завітали  до  військових  частин  А3438  та  А3783,
дислокованих в смт Красносілка.
    Під  час  візиту  фахівці  провели правопросвітницький захід  на  тему:  «Державні  гарантії  та
соціальний  захист  військовослужбовців  та  учасників  АТО»,  а  також  надали  їм  правові
консультації. Валерія Цап розповіла про трудові гарантії військовослужбовців та пояснила, яким
чином  може  бути  реалізовано  право  військовослужбовців  на  додаткову  відпустку  учасникам
бойових дій з 2014 року після скасування в країні
особливого періоду.  Микола Крутій під час свого
виступу  розповів  слухачам  про  порядок,  умови,
перелік  необхідних  документів  для  отримання
земельних  ділянок  учасниками  бойових  дій.
Фахівець  системи  БПД  також  роз’яснив
військовослужбовцям  право  на  отримання
безоплатної  правової  допомоги,  а  також навів
приклади успішного вирішення правових питань
військовослужбовців, які зверталися до Центру та
бюро.

      Протягом тижня з 07.10.2019 до 01.11.2019
року Доброславським бюро правової допомоги було проведено такі заходи:
1.  правопросвітницький  захід  на  тему:  «Легальне  працевлаштування  –  гарантія  дотримання
конституційних  прав  працівника»  у  Лиманській  районній  філії  Одеського  обласного  центру
зайнятості;
2. виїзний прийом громадян у Лиманській районній філії  Одеського обласного центру зайнятості;
3. правопросвітницький захід на тему: «Державна
соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» для
клієнтів,  які  перебувають  на  обліку  у
Лиманському міськрайонному відділі філії Центру
пробації в Одеській області;
4.  виїзний  прийом  громадян  у  Лиманському
міськрайонному  відділі  філії  Центру  пробації  в
Одеській області; 
5.  вуличне  інформування  населення  на  тему:
«Чесна платіжка та порядок оформлення субсидії»
для мешканців Лиманського району; 
6. правопросвітницький захід на тему: «Чесна платіжка та порядок оформлення субсидії» для 
мешканців Лиманського району в приміщенні Комунальної установи «Лиманська центральна 
районна лікарня; 
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7. виїзний прийом громадян у приміщенні Комунальної установи «Лиманська центральна районна
лікарня»;
8.  правопросвітницький  захід  на  тему:
«Відповідальне батьківство» для мешканців
Лиманського  району  в  приміщенні
Комунальної  установи  «Лиманська
центральна районна лікарня»; 
9.  виїзний  прийом  громадян  у  приміщенні
Комунальної  установи  «Лиманська
центральна районна лікарня»; 
10.  робочу зустріч  зі  старшим інспектором
Лиманського  міськрайонного  відділу  філії
Центру  пробації  в  Одеській  області  щодо
надання  правової  допомоги  особам,
звільненим  з  місць  позбавлення  волі  або
обмеження волі;
11.  правопросвітницький  захід  на  тему:  «Аліменти  на  батьків» для  соціальних  працівників
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); виїзний прийом
громадян в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

     Мобільний консультаційний пункт доступу до безоплатної  правової  допомоги – це точка
доступу до безоплатної правової допомоги, що формується для здійснення виїздів за визначеним
графіком  до  географічно  віддалених,
важкодоступних районів, а також за місцем
фактичного  проживання  громадян  з
особливими  потребами  та  спеціалізованих
установ. 
    Такі консультаційні пункти створюються
на  основі  вивчення  потреб  громад  у
безоплатній  правовій  допомозі.  Відповідно
до  графіку  роботи  виїзних (мобільних)
пунктів з прийому громадян фахівці Центру
протягом жовтня  2019 забезпечили  роботу
мобільних  пунктів  з  прийому  громадян  в  Крижанівській  та  Чорноморській  селищних  радах,
військових частинах смт. Красносілка Лиманського району, Одеському геріатричному будинку-
інтернаті, Одеській обласній організації Українського товариства сліпих. В рамках роботи даних
пунктів  надано  правову  допомогу  з  питань  житлового,  сімейного  та  трудового  права,  в  сфері
соціального забезпечення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.
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     Спеціаліст Овідіопольського бюро правової допомоги Варшанідзе Мурад провів семінар для
працівників  бібліотек  Овідіопольського  району  на  тему:  “Бібліотека  -  центр  інформації  та
популяризації літератури з питань права".
Працівників  було  проінформовано  про  загальнонаціональний  правопросвітницький  проект  “Я
МАЮ ПРАВО!”, який реалізується  Міністерством юстиції  у  співпраці  з  системою безоплатної
правової  допомоги,  розповсюджені
інформаційні  буклети  з  правовими
консультаціями для відвідувачів  бібліотек  та
більше  години  обговорювались  правові
питання  та  механізми  вирішення
розповсюджених  проблем:
1.Спадкування  за  законом  та  заповітом;
2.Протидія булінгу;
3.Протидія домашньому насильству та право
постраждалої  особи  на  БВПД;
4.Оскарження  рішень  (дій/бездіяльності)  та
механізм  притягнення  до  відповідальності
особи  на  яку  покладені  обов’язки  на
виконання функцій держави;
5.Порядок  звернення  до  суду  з
цивільним/адміністративним  позовом.
6.Ставки  судового  збору,  підстави  та  порядок  звільнення  від  його  сплати;
7.Досудове врегулювання спору за допомогою медіації за участю системи БПД. 

       07 грудня 2017 року Верховною Радою
України був прийнятий Закон України «Про
запобігання  та  протидію  домашньому
насильству»,  яким,  зокрема,  було  внесено
зміни  до  Закону  України  «Про  безоплатну
правову  допомогу».  Завдяки  цим  змінам
особи,  які  постраждали  від  домашнього
насильства  або насильства  за  ознакою статі,
віднесені  до  суб´єктів  права  на  отримання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги.
Даний закон вступив в силу в січні 2018 року,
саме  з  цього  часу  жертви
домашнього насильства  стали  окремою
категорією  клієнтів  системи  БПД. 
    У  зв'язку  з  цим  відбулась  зустріч  між
представником Одеського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та мобільною бригадою соціально-
психологічної  допомоги  Одеського  міського
центру  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та
молоді  з  метою  налагодження  майбутньої
співпраці для підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою
статті. Під час зустрічі було обговорено наступні питання:порядок надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  жертвам  домашнього  насилля;  документи,  що  підтверджують  належність
постраждалих осіб до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

     Юристка  Доброславського  бюро  правової  допомоги  Інна  Дробот  разом  зі  спеціалістом
обласного центру зайнятості  провели правопросвітницький захід  для дітей на тему:  «Протидія
торгівлі людьми».
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     Разом  з  учнями  було  обговорено
різновиди  торгівлі  людьми,  серед  яких
примусова праця, рабство, звичаї подібні до
рабства,  сексуальна  експлуатація,
використання  у  жебрацтві,  втягнення  в
злочинну  діяльність,  використання  у
збройних  конфліктах, усиновлення
(удочеріння)  з  метою  наживи,  продаж
дитини.

     Напередодні  Всеукраїнської  акції  та
Тижня  захисту  прав  людини  психологом
Білгород-Дністровського  міжрайонного
відділу  філії  ДУ  "Центр  пробації"  в  Одеській  області  Чумак  Оленою  спільно  з  начальником
відділу  Білгород-Дністровського  бюро  правової  допомоги  Боян  Оленою  проведено  годину
спілкування з учнями 8-х класів Бритівської ЗЗСШ І-ІІІ ступенів на тему "Світ очима дитини - це
світ без насильства".
      Метою даного заходу було сформувати
уявлення  дітей  про  проблему  насилля  й
жорстокості, їх наслідки для дитини чи інших
членів  родини,  вивчити  права  дітей,
обговорити питання, як захиститися від будь-
якого  насильства  та  розвивати  навички
запобігання  виникненню  насильства  в  сім’ї,
школі  та  серед  однолітків.  Учасники
переглянули  відеоролик  «Анти-агресія»,
виявили  зацікавленість  в  даній  тематиці  та
активно  приймали  участь  в  запропонованих
вправах,  дискусіях.  Проведений  захід,  став
приводом  для  аналізу  власних  дій,  вчинків,
переосмислення  цінностей.  Сприятиме
вихованню в учнів людяності,  відповідальності, любові до ближнього, поваги до гідності іншої
людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків.

     Правопросвітницька робота в рамках акція
«16  днів  дій  проти  насильства».  Масштаби
проблеми? Національне законодавство в сфері
протидії  насильства в сім’ї? Види насильства?
Яка відповідальність чекає кривдника? Як діяти
особі якій довелося зіткнутися із насильством?
     Про все це розповіла юристка Біляївського
бюро  правової  допомоги  Майя  Мосейчук  на
заході який відбувся 16 листопада 2019 року в
Біляївській районній бібліотеці.
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       В  межах  правопросвітницької  діяльності  головний спеціаліст  Першого  одеського  бюро
правової  допомоги  Тетяна  Дімова спільно  з  представниками Суворовського  районного  відділу
філії  державної  установи  “Центр  пробації”  в  Одеській  області  провела  інформаційну  годину,
присвячена Всесвітньому дню захисту прав людини серед осіб, які перебувають на обліку.
       Під час заходу фахівчиня Бюро розповіла про
Загальну  декларацію  з  прав  людини,  яка  стала
першим  світовим  документом,  що
сформулював положення  про  права  людини,  про
основні  права  та  принципи,  які  задекларовані  в
Декларації та механізм їх захисту.
Юристи Другого бюро правової допомоги Микола
Крутій  та  Вікторія  Наумчак  провели  виїзні
прийоми  громадян  в  Малиновському  районному
відділі філії державної установи “Центр пробації”
в Одеській області та Секторі ювенальної пробації
м. Одеси та надали консультації  та роз'яснення з
питань протидії домашнього насильства, а також з
житлових та адміністративних питаннях.

   Юрист Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги cпільно
з  психологом  Благодійної  організації  «100%
життя. Одеса» провели правопросвітницький захід
в  приміщенні  реабілітаційного  центру  Св.  Павла
на  тему:  «Насильство  в  сім'ї  –  це  злочин!  Як
розпізнати та захистити себе».
     Семінар був спрямований на підвищення рівня
правової  обізнаності  людей,  яких  торкнулась
епідемія ВІЛ,  щодо видів насильства, формування
навичок  ідентифікації  насильства  в  сім'ї,  як
розпізнати насильство, як захистити себе, як і куди
звернутися за безоплатною правовою допомогою.
     Зустріч відбулась в рамках спільної ініціативи
Української  фундації  правової  допомоги,
Координаційного  центру  з  надання  правової
допомоги та БО «100% життя.Одеса".
Присутні дізналися про межі особистості та психологічні  передумови вчинення насильства в сім'ї.
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Під  час  семінару  також  обговорювалися  особливості  законодавства  України  у  сфері  протидії
насильства  в  сім'ї,  зокрема,  слухачам  було  роз'яснено,  хто  може  виступати  кривдником,  де
відбувається насильство, причини, через які жертва мовчать про насильство, відповідальність яка
чекає кривдника, та як діяти особі якій довелося зіткнутися із насильством. 
    
  Юрист  Центру  прийняв  участь  в  заході:  «Насильство!  Що  робити  і  як  себе  захистити»,
організованому Центром ювенальної пробації м. Одеси спільно з громадським рухом «Віра, Надія,
Любов»,  благодійним  фондом  «Карітас-Одеса
УГКЦ», благодійним фондом «Шлях до дому».
До  участі  були  запрошені  студенти  1  курсу
спеціальності  «Право»  ВНЗ
«Південноукраїнський педагогічний університет
ім. К.Д. Ушинського».  Про види насильства та
відповідальність,  яка чекає кривдника,  як діяти
особі  якій  довелося  зіткнутися  із  насильством,
розповів Микола Крутій. 
    
     11 грудня представники Центру приєдналися
до  вуличного  інформування  Дій  Проти
Насильства, яке проходило у всіх районах міста
в межах щорічної Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства».Спільно з працівники управління патрульної поліції в Одеській області, ГУНП
в Одеській області, місцевих адміністрацій, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги
та інших громадських організацій, юристи Центру інформували жителів та гостей міста Одеса про
можливість отримання безоплатної правової допомоги, зокрема для осіб, які постраждалими від
насильства в родині. 

    В Одеській обласній універсальній науковій
бібліотеці  ім.  М.Грушевського представники
системи  БПД провели  правопросвітницький
захід  "Правовий  кінозал".  Студенти ВНКЗ
"Одеське  педагогічне  училище" переглянули
фільм  «Кривдник»  та  обговорили  з  юристами
проблему жертв булінгу. 

       В Одесі в рамках Всеукраїнської  програми «16 днів проти насильства» в Малиновської
районної  адміністрації  відбувся  круглий  стіл  з
профілактики  домашнього  насильства  і
юридичного  супроводу  жертв  домашнього
насильства. У заході взяли участь представники
районної  адміністрації,  співробітники
Малиновського відділу поліції, міського Центру
соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді,
Одеського міського Центру з надання вторинної
правової  допомоги,  члени  багатодітних  сімей
Малиновського  району.  Учасники  круглого

https://www.facebook.com/odessa.ounb/?__tn__=KH-R&eid=ARBdN9wWGgijvmb7W9NnlxSLnugjWlIVMBoQbguK8nrJZaigGj6zO4S3LWoFuFQsY853RwAEEgENJSja&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg
https://www.facebook.com/odessa.ounb/?__tn__=KH-R&eid=ARBdN9wWGgijvmb7W9NnlxSLnugjWlIVMBoQbguK8nrJZaigGj6zO4S3LWoFuFQsY853RwAEEgENJSja&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg
https://www.facebook.com/odessa.ounb/?__tn__=KH-R&eid=ARBdN9wWGgijvmb7W9NnlxSLnugjWlIVMBoQbguK8nrJZaigGj6zO4S3LWoFuFQsY853RwAEEgENJSja&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQSIGt8KA79GwfdwftP7V50I-ZpERJr811LBCEMR9qC8O1ATqLJJoUPiFYHyeMXJ8bN14JiPag2OfUSNSGzXfA0wqIZ_ErIeJpkDbk-FQnA9VvwuBlmquxO49eorMo2fBixlAxvXFZbhkV5KPPxBiDIRuYTAeGeOuotHsLNKreCtZcroBfuMW0JL4ZYI2KRbq2Y1wJI-T8za6bCb3jOI_A8p1w8fFjNpZmjOkrhtJ1TByw0nUWr0PKojZ5d6dXo4qar04sEWiMQKF5f-Fg2AuND3gIzcCco-FC4vhDe2SaeTGxYOV3x5pmRofg5pgzUHxRnAucpuh1GDtHFJIevs6vmw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQSIGt8KA79GwfdwftP7V50I-ZpERJr811LBCEMR9qC8O1ATqLJJoUPiFYHyeMXJ8bN14JiPag2OfUSNSGzXfA0wqIZ_ErIeJpkDbk-FQnA9VvwuBlmquxO49eorMo2fBixlAxvXFZbhkV5KPPxBiDIRuYTAeGeOuotHsLNKreCtZcroBfuMW0JL4ZYI2KRbq2Y1wJI-T8za6bCb3jOI_A8p1w8fFjNpZmjOkrhtJ1TByw0nUWr0PKojZ5d6dXo4qar04sEWiMQKF5f-Fg2AuND3gIzcCco-FC4vhDe2SaeTGxYOV3x5pmRofg5pgzUHxRnAucpuh1GDtHFJIevs6vmw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQSIGt8KA79GwfdwftP7V50I-ZpERJr811LBCEMR9qC8O1ATqLJJoUPiFYHyeMXJ8bN14JiPag2OfUSNSGzXfA0wqIZ_ErIeJpkDbk-FQnA9VvwuBlmquxO49eorMo2fBixlAxvXFZbhkV5KPPxBiDIRuYTAeGeOuotHsLNKreCtZcroBfuMW0JL4ZYI2KRbq2Y1wJI-T8za6bCb3jOI_A8p1w8fFjNpZmjOkrhtJ1TByw0nUWr0PKojZ5d6dXo4qar04sEWiMQKF5f-Fg2AuND3gIzcCco-FC4vhDe2SaeTGxYOV3x5pmRofg5pgzUHxRnAucpuh1GDtHFJIevs6vmw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/vnkzopu/?__tn__=KH-R&eid=ARD5S0wS5VZYYtLYFbXU9xzAQi8UBwcz_KDUhnP6hLLq2UbDBA1pHLfWBUM0Q1-1D4TQro5fonkJuFXi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg
https://www.facebook.com/vnkzopu/?__tn__=KH-R&eid=ARD5S0wS5VZYYtLYFbXU9xzAQi8UBwcz_KDUhnP6hLLq2UbDBA1pHLfWBUM0Q1-1D4TQro5fonkJuFXi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGLGzdIK8CHzuB6vWvoX19__ev1vdlBniqshpiLK0AzWIvDXL_ILnfGX9wdXi-o_AqTPlfT0bdvLqhehqj2PCJNVytLM4BTWoP8L9IFf3HwSlSrDYXumNJT6CXzsSE_os40soefIZ-aFryu_S5nO_rSvxQnid_rztseGMwbZKj9Be9IyZHJSmpkCfvq-RNGhKLiginChBok5v4UgaUCpdc9IXaKZUKGUjhgPIBd7hjGXMcR9ljo5VPVLOiF2SxMlqzCRrmdm39EPfrPMr8NhVEZvxK5Rtgd1i3qU29iI91TPOfDr44g8w8PHN2VCpYSbxz887GjMYcXWDqTjSrf1pm9YEWBwk0uBg590Kjks66wLUYnkyznU4xGI3a8J2sWYoBoBTbW79WXRzsbvr-ZWvW8kmjX2Kje9PqQd93wimui1GaIo5XEmo0Bw6QrRczUxAoX1Q8c5hj82hXrrxZdSq-oBblQHFl09Q-Q4LzpLfJjAZ6X7YAwg&__tn__=*NKH-R
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столу провели профілактичні бесіди та роз'яснювальні роботи на теми попередження домашнього
насильства.

        В межах щорічної  Всеукраїнської  акції  «16 днів  проти насильства»  юристи Одеського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  провели
правопросвітницьку діяльність з питань протидії  булінгу в навчальному середовищі та протидії
домашньому насильстві.  
      Фахівці  Центру  та  Бюро  правової  допомоги  проводили  заходи  в  Одеському  вищому
професійному  училищі  торгівлі  та  технології  харчування,  Петродолинській  загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області, Одеській загальноосвітній школі І
- ІІІ ступенів № 10 , Біляївській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 3 Біляївської міської ради
Одеської  області.  Під  час  заходів  з  дітьми
говорили про форми та види булінгу, алгоритм
притягнення кривдників до відповідальності за
вчинення булінгу, чим відрізняється булінг від
конфлікту, обговорювали ситуації насильства у
сім’ї  та  над  дітьми,  в  діалозі  з  учнями  було
також обговорено основні причини виникнення
та  проявів  насилля  серед  підлітків,  а
найголовніше  шляхи  захисту  та  правової
допомоги.  Наприкінці  заходу діти  мали змогу
переглянути  соціальний  ролик  “Стоп-
булінг”Все в твоїх руках”. 
   
     Юристкою  Біляївського  бюро  правової
допомоги  проведено  ряд  заходів  для  учнів  та
викладачів  Маяківського  навчально-виховного
комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-
ІІІ  ступенів  -  заклад  дошкільної  освіти"
Маяківської сільської ради Біляївського району
та Маринівської загальноосвітньої школи І - ІІІ
ступенів Біляївського району Одеської області,
спрямованих  на  підвищення  рівня  правової
обізнаності молоді щодо поняття, видів та ознак
домашнього  насильства,  відповідальності  за
вчинення домашнього насильства. 
           Вже доброю правовою традицією серед
учнів стала організація правових брейн-рингів,
які  проводяться  юристами  системи #БПД.
Днями такий захід був проведений фахівчинею
Біляївського  бюро  правової  допомоги  в
Біляївській  загальноосвітній  школі  №3  І-ІІІ
ступенів  Біляївської  міської  ради  Одеської
області  серед  учнів  9-А  та  9-Б  класів  під
назвою “Правовий калейдоскоп”.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBI7KGHAG_T3R02JvWSLTkU4kreZIbeLO7fZffJ84R_XGPms2GPApUbXGjA95jC6u7Bv8IlZBOmAbFvO2Q4BKggjVkPY0GMhgWfj__sQI_tOlEBmH3Vbtcwxt9ATImv5QYKkEjQftMk1gT6zVMqXle66e-98LXG3GKFh5RaB7ZAKML8ouwHlXvwjXu0BSjKbv5Rxk2SbTljDJ_pEX6JjjPphGUN0DdJyTsA5nTownhmDrn6YMdW5ptDaWCChF1urjxc1kBhd658lPWotpYXr1_1RPmNH1bFIh34NsWVjOLrgW1dMPV4o5aygjqr8eeQLPudTKmcyBT8_0FEUma6oosuIg&__tn__=*NK-R
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     Мета заходу - виховати в дітей інтерес до правових знань, популяризувати правові поняття,
поглибити знання здобуті учнями на уроках, сформувати правову культуру дітей. Під час змагань
дітям необхідно було пройти 6 конкурсів,  на кожному з яких вони в ігровій формі проходили
завдання з правового характеру різного рівня. За результатами брейн-рингу перемогу здобули учні
9-Б, однак усі  учні  показали високий рівень знань з  правових питань.  Наприкінці  заходу учні
отримали  буклети  на  правову  тематику,  що  стосуються  захисту  прав  дітей  та  паспорти  прав
дитини. 

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

- статтю на тему: “ Багатодітна сім'я: статус та пільги ”  на офіційній сторінці в Facebook Пробація
України-Одеська область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/posts/2911428728871301 

-  статтю на тему:  “Багатодітна  сім"я:підтвердження статусу та пільги  ”   на  офіційному сайті
Березівської районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1Q4r82y8yQUgZniGl6egDyUp8WqL8DcZ_ 

- статтю на тему: “Право на виконання рішення суду”  на офіційному сайті Березівської районної
державної адміністрації, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/pravo-na-vikonannya-rshennya-sudu/ 

-  статтю  на  тему:  “Чесна  платіжка:запитання  і  відповіді  ”   на  офіційному  сайті  Березівської
районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/chesna-platzhka-pitannya-vdpovd/ 

-статтю на тему: “Забезпечення функціонування української мови, як державної  ”  на офіційному
сайті Южненської міської ради, деталі за посиланням:
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/50072 

-статтю на тему: “Забезпечення функціонування української мови, як державної  ”  на офіційному
сайті Одеської міської ради, деталі за посиланням:
https://omr.gov.ua/ua/news/217329/ 

-статтю  на  тему:  “Що  робити  в  разі  наявності  кредитної  заборгованості  перед  банком,  що
ліквідується?  ”  на офіційному сайті Одеської міської ради, деталі за посиланням:
https://omr.gov.ua/ua/news/217050/ 

-статтю на тему: “Безпечне донарство крові ”  на офіційному сайті Одеської міської ради, деталі за
посиланням:
https://omr.gov.ua/ua/news/216993/ 

-статтю  на  тему:  “Легальне  працевлаштування  -  гарантія  дотримання  конституційних  прав
працівника ”   на офіційній сторінці в  Facebook Лиманської районної філії Одеського обласного
центру зайнятості, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/2886449428050887 

-статтю  на  тему:  “Багатодітна  сім"я:підтвердження  статусу  та  пільги"  ”  в  друкованій  пресі
“Степовий маяк”, деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1eRRo6xMbkqintnCFigFD6Dd4R4ZbK-BS 

https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/2886449428050887
https://drive.google.com/open?id=1eRRo6xMbkqintnCFigFD6Dd4R4ZbK-BS
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/50072
https://omr.gov.ua/ua/news/216993/
https://omr.gov.ua/ua/news/217050/
https://omr.gov.ua/ua/news/217329/
https://www.facebook.com/probation.odessa/posts/2911428728871301
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/chesna-platzhka-pitannya-vdpovd/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/pravo-na-vikonannya-rshennya-sudu/
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 -статтю на тему: “Професія Юриста ” на офіційній сторінці в Facebook Пробація України-Одеська
область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2924448574235983/?
type=3&theater 

-  статтю  на  тему:  “Право  на  виконання  рішення  суду  ”  в  друкованій  пресі  “Наддністрянська
правда.Новини Овідіопольського району ”,  деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1CanZjfRgy-rlrVcIX7S-4sbGhu-6n_li 

- статтю на тему: “Права захисників України ” на офіційному сайті  Біляївської районної ради
Одеської області, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4787-informue-bezoplatna-pravova-
dopomoga?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

- статтю на тему: “Права захисників України ” на офіційному сайті Біляївської районної державної
адміністрації Одеської області , деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/bilyaivka-pravova-osvta-naselennya/prava-zahisnikv-ukrani/ 

-  статтю на тему:  “Порядок стягнення аліментів  на дитину у разі  виїзду одного з  батьків  для
постійного  проживання  за  кордон ”   на  офіційному сайті  Овідіопольської  районної  державної
адміністрації, деталі за посиланням:
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/mnsterstvo-yustic-ukrani-konsultu-poryadok-styagnennya-
almentv-na-ditinu-u-raz-vizdu-odnogo-z-batkv-dlya-postjnogo-prozhivannya/ 

-  статтю  на  тему:  “Що таке  договір  довічного  утримання  (догляду)  та  як  його  укласти?”   на
офіційному сайті Овідіопольської районної державної адміністрації, деталі за посиланням:
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/wo-take-dogovr-dovchnogo-utrimannya-doglyadu-ta-yak-jogo-
uklasti/ 

-  статтю на тему:  “Права захисників України ”  на офіційному сайті  Лиманської  районної  ради
Одеської області, деталі за посиланням:
http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/prava-zahysnykiv-ukrayiny-2/ 

- статтю на тему: ”Права захисників України ”  на офіційному сайті Красносільської об'єднаної
територіальної громади Одеської області, деталі за посиланням:
https://krasnosilska-gromada.gov.ua/news/1571386101/ 

- статтю на тему: “Торгівля людьми - одна із актуальних проблем сучасної України та всього світу
” на інформаційному порталі “Альтернатива орг”, деталі за посиланням:
http://alternatyva.org/2019/10/21/torhivlia-liudmy-odna-iz-aktualnykh-problem-suchasnoi-ukrainy-ta-
vsoho-svitu/ 

-  статтю  на  тему:  “Порядок  укладення  та  розірвання  договору  довічного  утримання  “   на
офіційному сайті Теплодарської міської ради, деталі за посиланням:
https://trada.gov.ua/?p=32148#more-32148 

- статтю на тему: “Забезпечення функціонування української мови, як державної  “  на офіційному
сайті Теплодарської міської ради, деталі за посиланням:
https://trada.gov.ua/?p=32145#more-32145 

-  статтю  на  тему:  “Правопросвітницький  захід  на  тему  "Порядок  оформлення  допомоги
малозабезпеченим сім"ям. Чесна платіжка” на офіційній сторінці в Facebook Пробація України-
Одеська область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2953053678042139 

http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/prava-zahysnykiv-ukrayiny-2/
http://alternatyva.org/2019/10/21/torhivlia-liudmy-odna-iz-aktualnykh-problem-suchasnoi-ukrainy-ta-vsoho-svitu/
http://alternatyva.org/2019/10/21/torhivlia-liudmy-odna-iz-aktualnykh-problem-suchasnoi-ukrainy-ta-vsoho-svitu/
https://krasnosilska-gromada.gov.ua/news/1571386101/
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2953053678042139
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/wo-take-dogovr-dovchnogo-utrimannya-doglyadu-ta-yak-jogo-uklasti/
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/wo-take-dogovr-dovchnogo-utrimannya-doglyadu-ta-yak-jogo-uklasti/
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/mnsterstvo-yustic-ukrani-konsultu-poryadok-styagnennya-almentv-na-ditinu-u-raz-vizdu-odnogo-z-batkv-dlya-postjnogo-prozhivannya/
http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/mnsterstvo-yustic-ukrani-konsultu-poryadok-styagnennya-almentv-na-ditinu-u-raz-vizdu-odnogo-z-batkv-dlya-postjnogo-prozhivannya/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/bilyaivka-pravova-osvta-naselennya/prava-zahisnikv-ukrani/
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4787-informue-bezoplatna-pravova-dopomoga?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4787-informue-bezoplatna-pravova-dopomoga?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://drive.google.com/open?id=1CanZjfRgy-rlrVcIX7S-4sbGhu-6n_li
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2924448574235983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2924448574235983/?type=3&theater


14

- виступ на ТБ: “Безкоштовна допомога юристів в Одесі – де її отримати? ” на 7 каналі, деталі за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=E_gqQKN77B0 

- статтю на тему: “Чесна платіжка ” на офіційній сторінці в Facebook  ЛиманськогоРВ ДВС ГТУЮ
в Одеській області, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/limanskijrvdvs/posts/176064446856579 

-статтю  на  тему:  “  Як  реалізувати  права  дитини  на  належне  утримання“  на  офіційному  сайті
Южненської міської ради, деталі за посиланням:
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/50286 

-статтю на тему:  “Робоча зустріч щодо надання правової допомоги особам, звільненим з місць
позбавлення  волі  або  обмеження  волі  ”   на  офіційній  сторінці  в  Facebook  Пробація  України-
Одеська область,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/posts/2969213116426195 

-статтю на тему: “Аліменти на батьків ” на офіційному сайті Лиманської районної радм Одеської
області, деталі за посиланням: 
http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/alimenty-na-batkiv/ 

-статтю на тему: “Аліменти на батьків ”  на офіційній сторінці в Facebook Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області, деталі за посиланням: 
https://www.facebook.com/kryzhanivska.rada.gov.ua/posts/1142164339326175?__tn__=K-R 

- статтю на тему: “Аліменти на батьків “  на офіційному сайті Теплодарської міської ради, деталі
за посиланням:
https://trada.gov.ua/?p=32281#more-32281 

- статтю на тему: “Аліменти на батьків “   на офіційному сайті  Одеської  міської ради, деталі за
посиланням:
https://omr.gov.ua/ua/citizens/legal-advice/informacionnie-materiali/ 

-  статтю  на  тему:  “Баготодітна  сім'я:  підтвердження  статусу  та  пільги  ”  на  офіційному  сайті
Одеської міської ради, деталі за посиланням:
https://omr.gov.ua/ua/citizens/legal-advice/informacionnie-materiali/ 

- статтю на тему: "Що краще: договір дарування чи заповіт?" в друкованій пресі “Степовий маяк”,
деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1MbSLaS5pNAuqFb65A-O9Fc7Rbtq9T-nL 

- статтю на тему: “Ярмарок вакансій: роботодавці завітали до безробітних ”  на офіційній сторінці
в  Facebook  Овідіопольської  філії  Одеського  обласного  центр  зайнятості  населення,  деталі  за
посиланням:
https://www.facebook.com/100028290061167/posts/403843300568669?sfns=mo 

- статтю на тему: “Аліменти на батьків “ на інформаційному порталі “Альтернатива орг”, деталі за
посиланням:
http://alternatyva.org/2019/10/30/alimenty-na-batkiv/ 

- статтю на тему: “Порядок укладення та розірвання договору довічного утримання “ в друкованій
пресі “Наддністрянська правда.Новини Овідіопольського району ”, деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1Pq9j39xnR7X9qPAQygyaCxgoqXWOX2kk 

https://www.facebook.com/kryzhanivska.rada.gov.ua/posts/1142164339326175?__tn__=K-R
https://drive.google.com/open?id=1Pq9j39xnR7X9qPAQygyaCxgoqXWOX2kk
http://alternatyva.org/2019/10/30/alimenty-na-batkiv/
https://www.facebook.com/100028290061167/posts/403843300568669?sfns=mo
https://drive.google.com/open?id=1MbSLaS5pNAuqFb65A-O9Fc7Rbtq9T-nL
https://omr.gov.ua/ua/citizens/legal-advice/informacionnie-materiali/
https://omr.gov.ua/ua/citizens/legal-advice/informacionnie-materiali/
http://lymanska-rada.odessa.gov.ua/alimenty-na-batkiv/
https://www.facebook.com/probation.odessa/posts/2969213116426195
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/50286
https://www.facebook.com/limanskijrvdvs/posts/176064446856579
https://www.youtube.com/watch?v=E_gqQKN77B0


15

- статтю на тему: “Безоплатні правові послуги ” в друкованій пресі "Чорноморські новини", деталі
за посиланням:
http://chornomorka.com/archive/22102/a-13186.html 

-  статтю на тему:  “Аліменти на батьків  ” на офіційному сайті  Лиманської районної державної
адміністрації Одеської області, деталі за посиланням:
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/almenti-na-batkv/
fbclid=IwAR1W2nuoeWJHOHoap7Cj-_2R8DUIxsZiQBooFzI8DF_swqC88NlZG_dqlC8 

- статтю на тему: “Безоплатна правова допомога ”  в друкованій пресі “Одеські вісті”,  деталі за
посиланням:
 https://drive.google.com/open?id=1lcne7grXA7mpj1gs-Kq_3ArDouxWTEx1 

-  статтю на тему:  “Аліменти на батьків”  на офіційній сторінці  в Facebook Пробація  України-
Одеська область ,  деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/2987262487954591/?
type=3&theater 

-  статтю  на  тему:  “Врегулювання  сімейних  та  спадкових  спорів  за  допомогою  медіації”   на
офіційному сайті Одеської міської ради, деталі за посиланням:
https://omr.gov.ua/ru/news/217810/ 

- статтю на тему: “«Бібліотека – центр інформації та популяризації літератури з питань права»” 
на офіційному сайті Овідіопольської селищної ради,  деталі за посиланням:
http://ovidiopol-selrada.odessa.gov.ua/?
p=12533&fbclid=IwAR3ymUBFtWhcp1PKpZBDjgEU_3z7gVH6yJbESjTTBBbqyExc0gUHXqQlEL8 

-  статтю на тему:  “Безоплатна  правова допомога  ”  в  друкованій  пресі  "Чорноморський маяк",
деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1-zi-zWkQUgZjQ0w_qpFXrz_HkV3zCo6o 

-  статтю  на  тему:  “Протидія  торгівлі  людьми”  на  офіційній  сторінці  в  Facebook  Лиманської
районної філії Одеського обласного центру зайнятості, деталі за посиланням:
 https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/2955936647768831 

-  статтю на тему:  “Аліменти на батьків ”  на офіційному сайті  Біляївської районної державної
адміністрації Одеської області, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/bilyaivka-pravova-osvta-naselennya/almenti-na-batkv/ 

- статтю на тему: “Аліменти на батьків ” на офіційному сайті Біляївської районної ради Одеської
області, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4827-alimenti-na-batkiv?
tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

-  статтю  на  тему:  “Домашнє  насильство  ”   на  офіційному  сайті  Красносільської  об'єднаної
територіальної громади Одеської області, деталі за посиланням:
https://krasnosilska-gromada.gov.ua/news/1573466595/ 

- статтю на тему: “Домашнє насильство ” на офіційній сторінці в Facebook Лиманської районної
філії Одеського обласного центру зайнятості, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/2965208073508355 

-  статтю  на  тему:  “Домашнє  насильство  ”  на  офіційному  сайті  Крижанівської  сільської  ради
Лиманського району Одеської області, деталі за посиланням:
https://kryzhanivska-rada.gov.ua/shho-neobhidno-znati-pro-domashnye-nasillya/ 

http://chornomorka.com/archive/22102/a-13186.html
https://drive.google.com/open?id=1-zi-zWkQUgZjQ0w_qpFXrz_HkV3zCo6o
https://omr.gov.ua/ru/news/217810/
https://drive.google.com/open?id=1lcne7grXA7mpj1gs-Kq_3ArDouxWTEx1
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/almenti-na-batkv/
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-  статтю на тему:   "Спадкування  за заповітом”  в друкованій  пресі  “Степовий маяк”,  деталі  за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1zmFvVtlj0OSg25TX7kaeeMMurCdJWfBw 

- статтю на тему: “Відповідальне батьківство ”  на офіційній сторінці в Facebook Лиманського РВ
ДВС ГТУЮ в Одеській області, деталі за посиланням:
 https://www.facebook.com/limanskijrvdvs/posts/182740899522267 

-  статтю  на  тему:  “Домашнє  насильство”   на  офіційній  сторінці  в  Facebook  Першотравневої
сільської ради Лиманського  району  Одеської  області,  деталі  за  посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739542426523244&id=388163388327818

-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до  правосуддя  ”  в
друкованій  пресі  “Степовий  маяк”,  деталі  за  посиланням:  https://drive.google.com/open?
id=1mAeAG3uJjA15tIp0uYB-3x0vbNfxix_a
-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до правосуддя  ”  на
офіційному  сайті  Березівської  районної  державної  адміністрації  Одеської  області,  деталі  за
посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/presanons-7-8-grudnya-vdbudetsya-hakaton-z-dostupu-do-
pravosuddya/ 

- статтю на тему: “Аліменти на батьків ”  на офіційному сайті Березівської  районної державної
адміністрації Одеської області, деталі за посиланням:
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/almenti-na-batkv-pdstavi-viniknennya-obovyazku-
utrimuvati-batkv/ 

-виступ  на  ТБ  на  тему:  “Безоплатна  вторинна  правова  допомога  ”  на  7  каналі,  деталі  за
посиланням:
http://7kanal.com.ua/2019/11/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3/?
fbclid=IwAR1F3kfPvpDSvaqeArzRxfm_p5jFweqDfgqBGoh-7O4Asr_GE6kooeV6yMI 

- статтю на тему: “Протидія домашньому насильству” на офіційній сторінці в Facebook Біляївської
районної бібліотеки, деталі за посиланням:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658362820918608&id=1090077157747190

-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до правосуддя  ”  на
офіційній  сторінці  в  Facebook  Лиманського РВ  ДВС  ГТУЮ  в  Одеській  області  ,  деталі  за
посиланням:
https://www.facebook.com/limanskijrvdvs/posts/185482825914741 

-  статтю на тему:  “Пресанонс 7-8 грудних состоится  Хакатони з доступу до правосуддя ”   на
офіційному сайті Біляївської райдержадміністрації, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4873-7-8-grudnya-vidbudetsya-
khakaton-z-dostupu-do-pravosuddya 

-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до правосуддя  ”  на
офіційному сайті Біляївської районної ради, деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/bilyaivka-pravova-osvta-naselennya/presanons-7-8-grudnya-
vdbudetsya-hakaton-z-dostupu-do-pravosuddya/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658362820918608&id=1090077157747190
http://7kanal.com.ua/2019/11/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3/?fbclid=IwAR1F3kfPvpDSvaqeArzRxfm_p5jFweqDfgqBGoh-7O4Asr_GE6kooeV6yMI
http://7kanal.com.ua/2019/11/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3/?fbclid=IwAR1F3kfPvpDSvaqeArzRxfm_p5jFweqDfgqBGoh-7O4Asr_GE6kooeV6yMI
http://7kanal.com.ua/2019/11/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3/?fbclid=IwAR1F3kfPvpDSvaqeArzRxfm_p5jFweqDfgqBGoh-7O4Asr_GE6kooeV6yMI
https://drive.google.com/open?id=1mAeAG3uJjA15tIp0uYB-3x0vbNfxix_a
https://drive.google.com/open?id=1mAeAG3uJjA15tIp0uYB-3x0vbNfxix_a
https://drive.google.com/open?id=1zmFvVtlj0OSg25TX7kaeeMMurCdJWfBw
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-  статтю на тему:  “Пресанонс 7-8 грудних состоится  Хакатони з доступу до правосуддя ”  на
офіційній сторінці  в Facebook  відділу комунікацій Лиманської  районої  державної  адміністрації
Одеської області, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=944329215932868&id=223035204728943 

-  статтю на тему:  “Пресанонс 7-8 грудних состоится  Хакатони з доступу до правосуддя ”  на
офіційній  сторінці  в  Facebook  Красносільської об'єднаної територіальної громади Одеської
області, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/krasnosilskasr/posts/148513866530361 

-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до правосуддя  ”  на
офіційному  сайті  Лиманської  районної  державної  адміністрації  Одеської  області,  деталі  за
посиланням:
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/7-8-grudnya-vdbudetsya-hakaton-z-dostupu-do-
pravosuddya/ 

-  статтю  на  тему:  “Пресанонс  7-8  грудних  состоится  Хакатони  з  доступу  до правосуддя  ”  на
офіційному сайті  Красносільської об'єднаної територіальної громади Одеської області,  деталі за
посиланням:
https://krasnosilska-gromada.gov.ua/news/1574239316/

-  статтю на тему:  “Пресанонс 7-8 грудних состоится  Хакатони з доступу до правосуддя ”  на
офіційному сайті Білгород-Дністровської районної ради,  деталі за посиланням:
http://bd-rada.odessa.gov.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2468-7-8-grudnya-
vidbudetsya-khakaton-z-dostupu-do-pravosuddya 

- статтю на тему:  “Про роботу Овідіопольського бюро правової допомоги “ в друкованій пресі
“Наддністрянська правда:Овідіопольського району”, деталі за посилання:
https://drive.google.com/open?id=1GbDmzlpJC_YJUqpob5F-JBGu78D0x-xQ 

-  статтю  на  тему:  “Як  реалізувати  права  дитини  на  належне  утримання"   в  друкованій  пресі
“Чорноморський маяк”,  деталі за посилання:
https://drive.google.com/open?id=1jccbNfbZ8VObxBsEWRX2B1e0H1hFN1yM 

-  статтю на тему:  “Пресанонс 7-8 грудних состоится  Хакатони з доступу до правосуддя ”  на
офіційному сайті Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, деталі за
посилання: 
https://kryzhanivska-rada.gov.ua/dobroslavske-byuro-pravovoyi-dopomogi-4/     

- статтю на тему:  “Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення ”  на офіційному
сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації,  деталі за посилання:
http://b-dnistrov-rda.odessa.gov.ua/ogoloshennya1/viselennya-z-kvartiri-bez-nadannya-nshogo-zhilogo-
primwennya/ 

- статтю на тему: “Не доводьте справу до суду, або хто може вирішити спір?” в друкованій пресі
“На пенсії”,  деталі  за посилання: "Не доводьте справу до суду, або хто може вирішити спір?",
деталі за посилання:
https://drive.google.com/open?id=1UQcL-gp4RO8bGLRcWPD8ZZZtfgdSHZev 

- статтю на тему: “Безкоштовні юридичні послуги ” в друкованій пресі “Південна зоря”, деталі за
посилання: https://drive.google.com/open?id=1uNnEHecxa5itALUDzGyMwnu0f816GpHD

- статтю на тему:  “Аліменти на батьків ”  а офіційному сайті Білгород-Дністровської  районної
державної адміністрації,  деталі за посилання:
http://b-dnistrov-rda.odessa.gov.ua/ogoloshennya1/almenti-na-batkv/ 

https://drive.google.com/open?id=1uNnEHecxa5itALUDzGyMwnu0f816GpHD
https://drive.google.com/open?id=1UQcL-gp4RO8bGLRcWPD8ZZZtfgdSHZev
https://drive.google.com/open?id=1jccbNfbZ8VObxBsEWRX2B1e0H1hFN1yM
https://drive.google.com/open?id=1GbDmzlpJC_YJUqpob5F-JBGu78D0x-xQ
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- виступ на ТБ на тему: “Безоплатна правова допомога та доступ до правосуддя ” “Міг Южне”,
деталі за посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=W4jZVakh5ps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ngtsQWo-
e9mZSnuFvkHuQGo2C65iGPe_v2s79SNSfNzTVIiBvs3mN7Fs 

 -  статтю на тему:  “Як доказати факт психологічного булінгу над дитиною”  в друкованій пресі
“Южний  вісник”,  деталі  за  посилання:  https://drive.google.com/open?id=1qjh-
lYBvxMFDCQiIpt5ZgtIJddKYkw7b 

- виступ на ТБ на тему: “Що таке медіація? Як отримати доступ до послуг медіаторів? ” “Міг
Южне”, деталі за посилання:
https://www.youtube.com/watch?
v=k6q1iV0n4lo&fbclid=IwAR1sS4OcUAAJp5moP7qM2XH9mjkK7gxE5aCo77Wl6-
VrmKvXg4Vllh8tXuQ 

- статтю на тему: “Домашнє насильство: поняття, види та відповідальність ”  на офіційній сторінці
Facebook партнера Молодіжний центр "HUB" , деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/moloddije/posts/2519998124952338

-  “Круглий  стіл  до  Міжнародного  дня  осіб  з  інвалідністю  ”   на  офіційній сторінці  Facebook
партнера Лиманської районної філії Одеського обласного центру зайнятості, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/3016702621692233

-   “В  Одесі  в  рамках  Всеукраїнської  програми  «16  днів  проти  насильства»  проходить  ряд
інформаційних заходів, спрямованих на попередження та подолання насильства в сім'ях    ”  на
офіційній сторінці Facebook партнера Малиновської районної адміністрації, деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=446081429618120&id=100026488008082

-  статтю  на  тему:  “Майбутні  правознавці”   на  офіційній сторінці  Facebook партнера Пробації
України - Одеська область , деталі за посиланням:
https://bit.ly/2s0qc5r

-  “Акція "16 днів проти гендерного насильства"  на офіційній сторінці Facebook партнера БО "100
відсотків життя", деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/groups/296378787237391/permalink/1359234077618518/

- статтю на тему:  "Як доказати факт психологічного булінгу над дитиною"  у друкованій пресі
"Чорноморський маяк" , деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1xSil9fdsJCqSxXG0zLRIe2jZBsXhuVPi

-  статтю на тему:  "10 грудня -  Міжнародний день  захисту  прав людини"  на  офіційному сайті
Біляївської райради Одеської області , деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-
suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page  =  

- “Всеукраїнський інформаційний захід «Дій проти насильства», в рамках Всеукраїнської акції «16
днів проти насильства» ”  на  офіційній сторінці  Facebook партнера Патрульна поліція Одеської
області "   , деталі за посиланням:
https://bit.ly/2RJbHxy

- виступ на ТБ на тему: “ Всеукраїнська акція " 16 днів проти насилля" ( з 22.30 хв.)” на телеканалі
"ГРАД" , деталі за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Alzqc3_z5es&t=3s

https://www.facebook.com/LymanskyiCZ/posts/3016702621692233
https://www.youtube.com/watch?v=Alzqc3_z5es&t=3s
https://bit.ly/2RJbHxy
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page
https://drive.google.com/open?id=1xSil9fdsJCqSxXG0zLRIe2jZBsXhuVPi
https://www.facebook.com/groups/296378787237391/permalink/1359234077618518/
https://bit.ly/2s0qc5r
https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=446081429618120&id=100026488008082
https://www.facebook.com/moloddije/posts/2519998124952338
https://www.youtube.com/watch?v=k6q1iV0n4lo&fbclid=IwAR1sS4OcUAAJp5moP7qM2XH9mjkK7gxE5aCo77Wl6-VrmKvXg4Vllh8tXuQ
https://www.youtube.com/watch?v=k6q1iV0n4lo&fbclid=IwAR1sS4OcUAAJp5moP7qM2XH9mjkK7gxE5aCo77Wl6-VrmKvXg4Vllh8tXuQ
https://www.youtube.com/watch?v=k6q1iV0n4lo&fbclid=IwAR1sS4OcUAAJp5moP7qM2XH9mjkK7gxE5aCo77Wl6-VrmKvXg4Vllh8tXuQ
https://drive.google.com/open?id=1qjh-lYBvxMFDCQiIpt5ZgtIJddKYkw7b
https://drive.google.com/open?id=1qjh-lYBvxMFDCQiIpt5ZgtIJddKYkw7b
https://www.youtube.com/watch?v=W4jZVakh5ps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ngtsQWo-e9mZSnuFvkHuQGo2C65iGPe_v2s79SNSfNzTVIiBvs3mN7Fs
https://www.youtube.com/watch?v=W4jZVakh5ps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ngtsQWo-e9mZSnuFvkHuQGo2C65iGPe_v2s79SNSfNzTVIiBvs3mN7Fs
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- профінформаційний захід З нагоди Дня прав людини в Одеській загальноосвітній школі № 10 для
учнів 10 класу  на офіційній сторінці Facebook партнера Одеського міського центру зайнятості "  ,
деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/OMCZOdessa/posts/2532187310394798

- статтю на тему: “Прояви насилля. Як боротися? Я маю право на захист!”  на офіційній сторінці
Facebook партнера Барабойської ЗОШI-III ступенів "  , деталі за посиланням:
http://osvitabaraboy.blogspot.com/2019/12/blog-post_11.html

- “Захід до Дня БПД”  на офіційній сторінці Facebook партнера Пробація України-Одеська область
"   , деталі за посиланням:
https://www.facebook.com/1613323318681855/posts/3074091922604980/?d=n 

- статтю на тему: "Аліменти на батьків" у друкованій пресі  "Наддністрянська правда" , деталі за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1pTNQQHaEr1TTEpWvXDZ7jrduhuP16Fzc

- статтю на тему: "Домашнє насильство у сучасному суспільстві "  на  офіційному  сайті
Біляївської райради Одеської області , деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-
suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page  =  

- статтю на тему:  "Домашнє насильство у сучасному суспільстві" у друкованій пресі  "Південна
зоря" , деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1qBhKEeU8TLxxCAWaeD4TRVmlSIOPPY53

- статтю на тему: "Домашнє насильство у сучасному суспільстві "  на  офіційному  сайті
Біляївської райдержадміністрації , деталі за посиланням:
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/domashn-nasilstvo-u-suchasnomu-susplstv/

-  виступ  на  ТБ  на тему:  "Спадщина.  Основні  положення  законодавства  про  спадщину  "на
телеканалі  "Міг Южне" , деталі за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=yVAV3gIkQC0&t=46s

- статтю на тему:  "Податкова знижка на навчання"  у друкованій пресі "Наддністрянська правда
Овідіопольського району" , деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1e58xAbSdXhbOpGkSJvfCHXYhEiI7ll-7

- виступ на ТБ на тему: "Як розпізнати прояви домашнього насильства" на телеканалі "Міг Южне"
, деталі за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=eS8p9sHyx14&t=1312s

- статтю на тему:  "Визнання права власності на майно за набувальною давністю"  у друкованій
пресі "Степовий маяк" , деталі за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1f4xSrr4OAG5DOTYY1q_yXiT9o5ZQ3tpw

- виступ на ТБ на тему: "Про ознаки та методи запобігання булінгу" на телеканалі "Міг Южне"  ,
деталі за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?
v=knciQ2Zg15Y&fbclid=IwAR23RppjKIxw3vxz0Kzj4CYshrTA_sqIH14D9h0U_Sj8cGmRLwV__zk_F
YQ

https://www.youtube.com/watch?v=knciQ2Zg15Y&fbclid=IwAR23RppjKIxw3vxz0Kzj4CYshrTA_sqIH14D9h0U_Sj8cGmRLwV__zk_FYQ
https://www.youtube.com/watch?v=knciQ2Zg15Y&fbclid=IwAR23RppjKIxw3vxz0Kzj4CYshrTA_sqIH14D9h0U_Sj8cGmRLwV__zk_FYQ
https://www.youtube.com/watch?v=knciQ2Zg15Y&fbclid=IwAR23RppjKIxw3vxz0Kzj4CYshrTA_sqIH14D9h0U_Sj8cGmRLwV__zk_FYQ
https://drive.google.com/open?id=1f4xSrr4OAG5DOTYY1q_yXiT9o5ZQ3tpw
https://www.youtube.com/watch?v=eS8p9sHyx14&t=1312s
https://drive.google.com/open?id=1e58xAbSdXhbOpGkSJvfCHXYhEiI7ll-7
https://www.youtube.com/watch?v=yVAV3gIkQC0&t=46s
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/domashn-nasilstvo-u-suchasnomu-susplstv/
https://drive.google.com/open?id=1qBhKEeU8TLxxCAWaeD4TRVmlSIOPPY53
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4924-domashne-nasilstvo-u-suchasnomu-suspilstvi?tmpl=component&print=1&layout=default&page
https://drive.google.com/open?id=1pTNQQHaEr1TTEpWvXDZ7jrduhuP16Fzc
https://www.facebook.com/1613323318681855/posts/3074091922604980/?d=n
http://osvitabaraboy.blogspot.com/2019/12/blog-post_11.html
https://www.facebook.com/OMCZOdessa/posts/2532187310394798
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[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 4
кварталу 2019 року звернень нових клієнтів було найбільше прийнято у жовтні 2019 року – 148
звернень  про  надання  БВПД;  у  листопаді–  123  звернень  про  надання  БВПД,  у  грудні  –  114
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 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року Центром та Бюро правової допомоги,

що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  прийняли  385   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
зареєстрованих

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
1457 1250 207 0

2 Відділ «Березівське
бюро правової

допомоги»
159 144 15 0

3 Відділ
«Доброславське
бюро правової

допомоги»

117 114 3 2

4 Відділ
“Овідіопольське
бюро правової

допомоги”

317 269 48 0

5 Відділ “Білгород-
Дністровське бюро
правової допомоги”

245 223 22 0

6 Відділ “Біляївське
бюро правової

допомоги”
154 140 14 0

Відділ «Перше
одеське бюро»

248 223 25 0

Відділ «Друге
одеське бюро» 564 513 51 0

Разом по МЦ 3261 2376 385 0

В результаті  розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 372 рішень про
надання БВПД та надано 298 доручень адвокатам та 138 штатним працівниками (представництво
клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних  документів).  По  2  письмовим зверненням  було
надано відмову у наданні БВПД.
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інше – 306 (12 %),
сімейне – 340 (14 %), інше цивільне – 498 (20 %), адміністративного – 213 (9 %), спадкове –
131 (5 %), житлове – 234 (9 %), соціальне забезпечення – 192 ( 8 %), земельного –111 (4 %),
трудове – 92 ( 4 %), виконання судових рішень –121 (5 %), кримінальне — 262 (10 %).

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за
категорією питань

84
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Розподіл клієнтів Одеського МЦ 
з надання БВПД  за категорією питань

соціальне 
забезпечення; 
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трудове адміністративне

земельне житлове

інше цивільне виконання судових 
рішень

інше

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
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326
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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) 137 ( 32 %), особам з інвалідністю 64 (15 %), ВПО – 34 (8 %),
ветеранам війни 105 (25 %), особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" –  29 ( 7 %), діти- 6 (1 %), потерпілі
від домашнього насилля — 21 (5 %), засуджені — 28 ( 7 %).

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 Діти

засуджені потерпілі від 
домашнього насилля

Ветерани війни Інваліди

Біженці ВПО

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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Крім цього, Центром в тому числі Бюро правової допомоги за звітний квартал було:

 здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 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 98 осіб, в тому
числі  26  осіб  звернулись  за  отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та 72 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 проведено  93 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД — 96.
 надано  23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№з/
п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількіст
ь

здійснен
их

виїздів
мобільни

х
пунктів/о

сіб, що
отримал

и
правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанцій
них

пунктів/о
сі, що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу

Кількість
проведени
х право-

просвітни
цьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електронн

их
сервісів

МЮ

Кількіс
ть

інформ
аційних
матеріа

лів,
розміще

них у
ЗМІ

1 Разом по МЦ, в
тому числі:

10/26 21/72 23 93 23 96

2 Овідіопольське
бюро  правової
допомоги

1/6 1/6 4 14 0 16

3 Доброславське
бюро  правової
допомоги

3/3 6/13 4 19 0 23

4 Березівське
бюро  правової
допомоги

0/0 3/9 3 10 0 8

5 Білгород-
Дністровське
бюро  правової
допомоги

0/0 3/6 5 10 0 4

6 Біляївське
бюро  правової
допомоги

1/3 1/14 7 12 0 10


	[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад.
	[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій.

