
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги річного плану діяльності на 2020 рік у IV кварталі 

 

ЗМІСТ: 

 

Розділ І. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
[1.1] Підвищення правової обізнаності, посилення правової спроможності людей і громад 

[1.2] Підвищення рівня обізнаності про систему надання БПД, популяризація 

 

Розділ II. Доступні та якісні послуги системи БПД 
 [2.1] Створення ефективного механізму перенаправлення 

 [2.2]Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій WikiLegalAid 

 [2.3] Розвиток мережі партнерів 

 [2.4]Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та мобільних консультативних пунктів  

 [2.5] Підвищення якості послуг, які надаються системою БПД 

 

Розділ III. Посилення потенціалу системи надання БПД з надання правової 

допомоги з питань земельного права 
[3.1] Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин 

 

Розділ ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою,  

інноваційною, ефективною 
 [4.1] Взаємодія між РЦ та МЦ. Розвиток вертикальної та горизонтальної комунікації у системі 

 [4.2] Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Розділ І. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

[1.1] Підвищення правової обізнаності, посилення правової спроможності людей і 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. 

 

2 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Березівське бюро правової допомоги» Одеського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провела Олена Танасійчук 

провела правопросвітницький захід, присвячений Міжнародному дню людей похилового віку в 

Березівському територіальному центрі соціального обслуговування на тему: "Захист прав людей 

похилого віку". 

Під час заходу йшлося про наступне: 

⮚ Визначення віку, з якого особа може вважатися особою похилового віку; 

⮚ Найчастіші порушення, з якими стикаються люди поважного віку; 

⮚ Порядок надання безоплатної правової допомоги; 

⮚ Захист прав людей поважного віку: успішні історії. 

 
 

 

           6 жовтня 2020 року начальниця відділу «Білгород-Дністровське бюро правової допомоги» 

Одеського місцевого центру з надання БВПД Олена Боян провела правопросвітницький захід в 

Білгород-Дністровському міськрайонному відділі філії Центру пробації в Одеській області на тему: 

"Як безкоштовно отримати земельну ділянку в Україні" для осіб, які перебувають на обліку. 

Під час заходи говорили про наступне: 

⮚ Якого розміру та цільового призначення земельної ділянки можна отримати безоплатно у 

власність? 



⮚ Що треба зробити, щоб отримати земельну ділянку: куди звертатися та з якими документами: 

покрокова інструкція; 

⮚ Що робити, якщо Вам відмовляють у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки? 

⮚ Порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

 
     

 

         8 жовтня 2020 року головні спеціалісти Одеського місцевого центру з надання БВПД Вікторія 

та Володимир Наумчак провели правопросвітницький захід в Громадській організації "Товариство 

інвалідів "Молдованка" Малиновського району" на тему: «Безкоштовне» отримання земельної 

ділянки; норми безоплатної передачі земельних ділянок» для осіб з інвалідністю: 

  Під час заходи говорили про наступне: 

⮚ Якого розміру земельну ділянку можна 

отримати безкоштовна у власність? 

⮚ Що треба зробити, щоб отримати земельну 

ділянку: куди звертатися та з якими документами: 

покрокова інструкція? 

⮚ Що робити, якщо Вам відмовляють у 

наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки? 

⮚ Порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. 

 
  

           

 

 

 

 

 



 

12 жовтня 2020 року року начальниця відділу «Біляївське бюро правової допомоги» Одеського 

місцевого центру з надання БВПД Майя Мосейчук провела правопросвітницький захід в 

Біляївському міськрайонному відділі пробації на тему: «Безкоштовне» отримання земельної ділянки, 

норми безоплатної передачі земельних ділянок. Виділення земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства» для осіб, які перебувають на обліку. 

   Під час заходи говорили про наступне: 

⮚ Якого розміру земельну ділянку можна отримати безкоштовно у власність? 

⮚ Що треба зробити, щоб отримати земельну ділянку: куди звертатися та з якими документами: 

покрокова інструкція? 

⮚ Що робити, якщо Вам відмовляють у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки? 

⮚ Порядок виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства; 

⮚ Порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

 
       

 

       15 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Третє одеське бюро правової допомоги» 

Одеського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Дімова провела правопросвітницький захід в 

Суворовському районному центрі зайнятості на тему: «Місцеві вибори – 2020» для осіб, які 

перебувають на обліку. 

   Під час заходи говорили про наступне: 

⮚ Як перевірити своє включення до Державного реєстру виборців? 

⮚ Порядок внесення змін до Державного реєстру виборців у разі зміни персональних 

даних/виборчої адреси; 

⮚ Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси; 

⮚ Порядок заповнення виборчого бюлетеня 

 
              

 

          

 



          16 жовтня 2020 року головні спеціалісти Одеського місцевого центру з надання БВПД Вікторія 

та Володимир Наумчак спільно з начальницею відділу «Білгород-Дністровське бюро правової 

допомоги» Оленою Боян провели правопросвітницький захід в Мологівській сільській об'єднаній 

територіальній громаді Білгород-Дністровського району на тему: "Усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою. Відшкодування шкоди, завданої самовільним зайняттям 

земельної ділянки. Повноваження сільських, селищних, міських рад щодо виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". 

 
           

 

         19-20 жовтня 2020 року головні спеціалісти Одеського місцевого центру з надання БВПД 

Вікторія та Володимир Наумчак спільно з головним спеціалістом відділу «Березівське бюро правової 

допомоги» Оленою Танасійчук провели правопросвітницькі заходи в Березівській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості, Одеській обласній універсальній бібліотеці ім. М. 

Грушевського на тему: "Процедура отримання безоплатної земельної ділянки" для осіб, які 

перебувають на обліку. 

   Під час заходи говорили про наступне: 

⮚ Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності 

⮚ Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам; 

⮚ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами: покрокова інструкція; 

⮚ Порядок оскарження відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування 

у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду; 

⮚ Порядок надання безоплатної правової допомоги. 

 
         



        

 

          Протягом 22-23 жовтня юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД провели ряд 

правопросвітницьких заходів в Суворовському районному центрі зайнятості, Березівському 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області, Реабілітаційному 

центрі Святого Павла, Білгород-Дністровському міськрайонному центрі зайнятості на тему: 

«Порядок безоплатної передачі земельної ділянки громадянам» для осіб, які перебувають на обліку. 

 
   

 

      

          

           29 жовтня головний спеціаліст відділу «Третє одеське бюро правової допомоги» Одеського 

місцевого центру з надання БВПД Тетяна Дімова провела правопросвітницький захід в 

Суворовському районному центрі зайнятості на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, 

торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці. Гарантії при офіційному працевлаштуванні. Порядок 

надання БППД та БПВД» для осіб, які перебувають на обліку. 

           Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Визначення поняття «торгівля людьми»;  

⮚ національне законодавство щодо протидії торгівлі людьми;  

⮚ кримінальна відповідальність за вчинення злочину за ст. 149 КК України;  

⮚ пам’ятка стосовно правил безпеки при виїзді за кордон;  

⮚ визначення поняття «трудовий договір»;  

⮚ гарантії та переваги при офіційному працевлаштуванні. 

 



  

 

         30 жовтня 2020 року головні спеціалісти Одеського місцевого центру з надання БВПД Вікторія 

та Володимир Наумчак провели правопросвітницький захід в Громадській організації "Творчий 

центр індивідуального розвитку" на тему: "Порядок безоплатної передачі земельної ділянки 

громадянам". 

   

   

 

        11 листопада 2020 року року головні спеціалісти Одеського місцевого центру з надання БВПД 

Вікторія та Володимир Наумчак спільного з головним спеціалістом відділу «Доброславське бюро 

правової допомоги» Татяною Ващенко провели вуличне інформування для мешканців с. 

Першотравневе Лиманського району  стосовно порядку безоплатної передачі земельної ділянки 

громадянам. 

 
         



       

 

           12 листопада 2020 року головний спеціаліст відділу «Третє одеське бюро правової допомоги» 

Одеського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Дімова провела правопросвітницький захід в 

Універсальній читальній залі м. Одеси, присвячений святкуванню Міжнародного дня толерантності 

для студентів 1 курсу Одеського юридичного ліцею. 

           Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Визначення поняття «толерантність»; 

⮚ Декларація принципів терпимості 1995 року; 

⮚ Визначення поняття «права людини»;  

⮚ Міжнародне та національне законодавство щодо захисту прав людини; 

⮚ Загальна декларація прав людини 1948 року;  

⮚ Роль системи БПД в захисті прав людини;  

⮚ Наведення реальних прикладів позитивного вирішення спору, що стосується порушення прав 

людини. 

 

   

  

 

        Протягом 16-18 листопада 2020 року юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД 

провели вуличне інформування для мешканців міста Теплодар, Чорноморськ, Южне, села Мирне та 

Любопіль. Мешканці мали змогу отримати консультації з наступних питань: 

⮚ Порядок укладання, продовження та припинення договору оренди землі; 

⮚ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами; 

⮚ Норми безоплатної приватизації земельних ділянок; 

⮚ Порядок надання безоплатної правової допомоги; 

 

 



 
  

 

           19 листопада 2020 року головний спеціаліст відділу «Третє одеське бюро правової допомоги» 

Одеського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Дімова провела правопросвітницький захід 

спільно з представником Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ» в Суворовському районному 

центрі зайнятості на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 

дитячої праці. Гарантії при офіційному працевлаштуванні. Порядок надання безоплатної правової 

допомоги» для осіб, які перебувають на обліку. 

           Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ визначення поняття «торгівля людьми»; 

⮚ форми експлуатації; 

⮚ основні характеристики трудової міграції, причини її виникнення; 

⮚ небезпечні наслідки нелегальної міграції; 

⮚ загальні правила безпечного виїзду за кордон; 

⮚ які права мають «задекларовані» працівники; 

⮚ переваги легального працевлаштування; 

⮚ порядок надання безоплатної правової допомоги 

 

  

 

         19 листопада 2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Одеського місцевого центру з надання БВПД Володимир Наумчак провів 

правопросвітницький захід для осіб похилого віку, які перебувають на обліку в КУ «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) суворовського району м. Одеси на 

тему: "Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами". 

Під зас заходу йшлося про наступне: 



⮚ земельна реформа в Україні: відкриття ринку землі; 

⮚ Розміри та види земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам у власність; 

⮚ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами; 

⮚ Договір оренди земельної ділянки: укладання, пролонгація та припинення. 

 
               

 

            Протягом 23-27 листопада 2020 року юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД 

провели правопросвітницькі заходи в с. Мирне Біляївської міської громади, бібліотеці ім.                 І. 

Рядченка м. Чорноморськ, Маяківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Біляївської 

міської громади, Теплодарській міській раді, Березівській районній філії Одеського обласного 

центру зайнятості,  а також онлайн-захід з відділом освіти, культури, молодіжної політики та спорту 

Дальницької сільської ради та директорами, класними керівниками шкіл Дальницької ОТГ. 

            Під час заходів говорили про наступне: 

⮚ Повноваження сільських, селищних, міських рад щодо виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв); 

⮚ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами; 

⮚ Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою; 

⮚ Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; 

⮚ Порядок укладення, зміни та розірвання договору оренди земельної ділянки 

 
          



                     

 

                Протягом 25-26 листопада 2020 року юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД 

та Бюро правової допомоги провели ряд правопросвітницьких заходів, присвячених Всеукраїнській 

акції «16 днів проти насильства» в Одеській національній бібліотеці ім. Горького, Суворовському 

районному центрі зайнятості, Центрі ювенальної пробації, Лиманському міськрайонному відділі 

Філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській області, Березівському районному секторі 

філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській області, Березівській районній філії Одеського 

обласного центру зайнятості. 

Під час заходів говорили про наступне: 

⮚ Які існують види домашнього насильства; 

⮚ На яке коло осіб розповсюджується дія законодавства про запобігання та протидію 

домашньому насильству; 

⮚ Які існують спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, які застосовуються до 

кривдника; 

⮚ Яка настає відповідальність за вчинення домашнього насильства в сім’ї; 

⮚ Порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі; 

 
               

       



      

 

 

3 грудня 2020 року начальниця відділу «Білгород-Дністровського бюро правової допомоги» 

Одеського місцевого центру з надання БВПД Олена Боян провела правопросвітницький захід для 

осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в Білгород-Дністровському міськрайонному центрі 

зайнятості на тему: "Пільги для осіб з інвалідністю відповідно до законодавства України". 

Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Порядок надання БВПД особам з інвалідністю; 

⮚ Реалізація особою з інвалідністю свого права на працю; 

⮚ Права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо утримання; 

⮚ Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю. 

 



             

 

Протягом грудня юристи відділу «Овідіопольське бюро правової допомоги» Наталія Білоус та Мурад 

Варшінадзе та юристи відділу «Березівське бюро правової допомоги» Одеського місцевого центру з 

надання БВПД Олена Танасійчук провели правопросвітницькі заходи для учнів Овідіопольською 

ЗОШ № 2 I-III ступенів, відділу освіти, культури, молодіжної політики та спорту Дальницької 

сільської ради, директорам, класним керівниками шкіл Дальницької ОТГ та учнів 9 класу  

Комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Березівської міської ради Одеської 

області на тему: "Запобігання та протидія булінгу. Судова практика розгляду справ про 

адміністративне правопорушення 173-4 КУпАП". 

Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Визначення поняття булінг; 

⮚ Як ідентифікувати таке явище як булінг; 

⮚ Що лежить в основі агресивної поведінки; 

⮚ Техніки протидії агресорам та захист постраждалих на стадії прояву токсичної комунікації; 

⮚ Як за допомогою законодавства можливо врегулювати токсичні відносини; 

⮚ План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти 

та контроль за його виконанням; 

⮚ Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб та прийняття рішення за результатами розгляду таких 

заяв; 

⮚ Сприяння створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти та вжиття заходів 

для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу. 

 
 

     

 

 



Протягом 14-17 грудня 2020 року юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД та Бюро 

правової допомоги провели ряд вуличних інформуваннь та правопросвітницьких заходів для 

мешканців Біляївської міської об’єднаної територіальної громади, Березівської міської об’єднаної 

територіальної громади, учасників бойових дій, які перебувають на обліку в Одеському міському 

центрі зайнятості, військової частини А1325 в с. Алтестове, військової частини А 3955 

Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Якого розміру та цільового призначення земельної ділянки можна отримати безоплатно у 

власність? 

⮚ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами; 

⮚ Порядок оскарження відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування 

у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути 

оскаржені до суду. 

 
  

 

[1.2] Підвищення рівня обізнаності про систему надання БПД, популяризація 

 

          Протягом 7-11 грудня 2020 року юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД та Бюро 

правової допомоги провели ряд правопросвітницьких заходів, присвячених Всеукраїнському дню 

безоплатної правової допомоги в Одеській обласній науковій бібліотеці ім. М.С. Грушевського, 

Суворовському районному центрі зайнятості, територіальному центрі соціального обслуговування 



(надання соціальних послуг) Суворовського району м. Одеси, Білгород-Дністровському 

міськрайонному відділі філії Центру пробації в Одеській області.  

          Під час заходу говорили про наступне: 

⮚ Безоплатна правова допомога: поняття та види; 

⮚ Безоплатна первинна та вторинна правова допомога; 

⮚ Суб’єкти, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; 

⮚ Контакти Одеського місцевого центру з надання БВПД та Бюро правової допомоги; 

 
 

        



 

 

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

розміщено інформацію: 

 

 

● статтю на тему: «Порядок укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк» на  веб-

сайті Березівської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за посиланням: 

http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/poryadok-ukladennya-dogovoru-orendi-zemelno-dlyanki-na-

novij-strok/ 

 

● статтю на тему: «Порядок укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк»  в 

друкованій пресі «Степовий маяк»,  деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1A01xi1-pjzNez4ip9V9schupWDTRdkDp 

 

● статтю на тему: «Оренда квартири. Чи потрібно платити податок?» на веб-сайті Біляївської 

районної державної адміністрації, деталі за посиланням:  

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/orenda-kvartiri-chi-potrbno-platiti-podatok/ 

 

● статтю на тему: «Тимчасові обмеження до боржника у разі ухилення від сплати аліментів» на веб-

сайті Біляївської районної ради, деталі за посиланням:  

http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5320-timchasovi-obmezhennya-do-

borzhnika-u-razi-ukhilennya-vid-splati-alimentiv 

 

● статтю на тему: «Місцеві вибори 2020: оновлене законодавство» на інформаційному порталі 

відділу юридичної літератури Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. 

Грушевського, деталі за посиланням:  

http://pravobiblio.blogspot.com/2020/10/2020_20.html 

 

● статтю на тему: «Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

на інформаційному порталі відділу юридичної літератури Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Грушевського, деталі за посиланням:  

http://pravobiblio.blogspot.com/2020/10/wikilegalaid.html 

 

● відеородик на тему: «Як отримати компенсацію за житло, зруйноване на Сході України» на веб-

сайті Біляївської районної ради, деталі за посиланням:  

http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5381-yak-otrimati-kompensatsiyu-za-

zhitlo-zrunovane-na-skhodi-ukrajini 

 

● відеородик на тему: «Як отримати компенсацію за житло, зруйноване на Сході України» на 

сторінці Facebook Громадського координаційного штабу допомоги ВПО «Співдружність», деталі за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1316280185385192&id=566700127009872 

 

● відеородик на тему: «Як отримати компенсацію за житло, зруйноване на Сході України» на 

інформаціному порталі «Альтернатива.Орг», деталі за посиланням: 

https://alternatyva.org/2020/11/14/7-krokiv-shchob-otrymaty-kompensatsiiu-za-zhytlovi-budynky-

kvartyry-iaki-zruinovano-na-skhodi-ukrainy-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-rosiiskoi-

federatsii/?fbclid=IwAR3MpSSlGBetllKdgHAzcDnFv4H3oT-RseFCRQFVTb7bYveXYZPxLk-xTVo 

 

● статтю на тему: «Стягнення заборгованості по аліментам» в друкованій пресі «Степовий 

маяк», деталі за посиланням:   

https://drive.google.com/drive/folders/1P38GgUcuxba2bVrMVPhceC4bkHpEpqZd 

http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/poryadok-ukladennya-dogovoru-orendi-zemelno-dlyanki-na-novij-strok/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/poryadok-ukladennya-dogovoru-orendi-zemelno-dlyanki-na-novij-strok/
https://drive.google.com/drive/folders/1A01xi1-pjzNez4ip9V9schupWDTRdkDp
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/orenda-kvartiri-chi-potrbno-platiti-podatok/
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5320-timchasovi-obmezhennya-do-borzhnika-u-razi-ukhilennya-vid-splati-alimentiv
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5320-timchasovi-obmezhennya-do-borzhnika-u-razi-ukhilennya-vid-splati-alimentiv
http://pravobiblio.blogspot.com/2020/10/2020_20.html
http://pravobiblio.blogspot.com/2020/10/wikilegalaid.html
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5381-yak-otrimati-kompensatsiyu-za-zhitlo-zrunovane-na-skhodi-ukrajini
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5381-yak-otrimati-kompensatsiyu-za-zhitlo-zrunovane-na-skhodi-ukrajini
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1316280185385192&id=566700127009872
https://alternatyva.org/2020/11/14/7-krokiv-shchob-otrymaty-kompensatsiiu-za-zhytlovi-budynky-kvartyry-iaki-zruinovano-na-skhodi-ukrainy-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-rosiiskoi-federatsii/?fbclid=IwAR3MpSSlGBetllKdgHAzcDnFv4H3oT-RseFCRQFVTb7bYveXYZPxLk-xTVo
https://alternatyva.org/2020/11/14/7-krokiv-shchob-otrymaty-kompensatsiiu-za-zhytlovi-budynky-kvartyry-iaki-zruinovano-na-skhodi-ukrainy-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-rosiiskoi-federatsii/?fbclid=IwAR3MpSSlGBetllKdgHAzcDnFv4H3oT-RseFCRQFVTb7bYveXYZPxLk-xTVo
https://alternatyva.org/2020/11/14/7-krokiv-shchob-otrymaty-kompensatsiiu-za-zhytlovi-budynky-kvartyry-iaki-zruinovano-na-skhodi-ukrainy-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-rosiiskoi-federatsii/?fbclid=IwAR3MpSSlGBetllKdgHAzcDnFv4H3oT-RseFCRQFVTb7bYveXYZPxLk-xTVo
https://drive.google.com/drive/folders/1P38GgUcuxba2bVrMVPhceC4bkHpEpqZd


 

● відеоролик на тему: «Як отримати компенсацію за житло, зруйноване на Сході України» на 

на веб-сайті Біляївської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/yak-otrimati-kompensacyu-za-zhitlo-zrujnovane-na-shod-ukrani/ 

 

● відеоролик на тему: «Як отримати компенсацію за житло, зруйноване на Сході України» на 

Березівської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 

http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/yak-otrimati-kompensacyu-za-zhitlo-zrujnovane-na-shod-

ukrani/ 

 

● статтю на тему: «Стягнення заборгованості по аліментам» на Березівської районної державної 

адміністрації, деталі за посиланням: 

http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/styagnennya-zaborgovanost-po-almentam/ 

 

● статтю на тему: «Що варто знати про договір оренди землі» на веб-сайті Южненської міської ради, 

деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53656 

 

● статтю на тему: «Як оформити спадщину на земельну частку (пай)» на веб-сайті Южненської 

міської ради, деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53655 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного утримання — 

у чому різниця?» на веб-сайті Южненської міської ради, деталі за посиланням: 

http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53654 

 

● статтю на тему: «Як приватизувати земельну ділянку: покрокова інструкція» на веб-сайті 

Южненської міської ради, деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53653 

 

● статтю на тему: «Як оформити спадщину на земельну частку (пай)» на веб-сайті  Теплодарської 

міської ради, деталі за посиланням:https://trada.gov.ua/?p=42769#more-42769 

 

● статтю на тему: «Спадкування земельної ділянки за відсутності кадастрового номера» на веб-сайті 

Южненської міської ради, деталі за посиланням: 

 http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53890 

 

● статтю на тему: «Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки» на веб-сайті 

Южненської міської ради, деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53888 

 

● статтю на тему: «Відповідальність за незаконну вирубку хвойних дерев у передноворічний 

період» на веб-сайті Южненської міської ради, деталі за посиланням: 

http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53887 

 

● статтю на тему: «Особливості виплати заробітної плати особі, яка знаходиться на самоізоляції» на 

веб-сайті Южненської міської ради, деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53886 

 

● статтю на тему: «Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання» на 

інформаційному порталі «Альтернатива.Орг», деталі за посиланням:  

https://alternatyva.org/2020/12/14/prypynennia-dohovoru-orendy-zemli-shliakhom-ioho-rozirvannia/ 

 

● статтю на тему: «Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання» в друкованій 

пресі «Наддністрянська правда», деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1twMA2f8dgVdrgLbh-vzY4mmAQ9Uf00oq/view?usp=sharing 

 

● статтю на тему: «Дія - державні послуги онлайн» на сторінці Facebook Могівської ОТГ, деталі 

за посиланням: 

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/yak-otrimati-kompensacyu-za-zhitlo-zrujnovane-na-shod-ukrani/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/yak-otrimati-kompensacyu-za-zhitlo-zrujnovane-na-shod-ukrani/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/yak-otrimati-kompensacyu-za-zhitlo-zrujnovane-na-shod-ukrani/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/styagnennya-zaborgovanost-po-almentam/
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53656
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53655
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53654
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53653
https://trada.gov.ua/?p=42769#more-42769
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/53890
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https://www.facebook.com/groups/OTGMOLOGA/permalink/2817804411821662 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного утримання - 

у чому різниця?» на сторінці Facebook Могівської ОТГ, деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/OTGMOLOGA/permalink/2817804411821662 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного 

утримання - у чому різниця?» на веб-сайті Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, 

деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219200559703299&id=100048400694648 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного утримання - у 

чому різниця?» на сторінці Facebook Маразліївської ОТГ, деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/549416172084847/permalink/1323104388049351 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного утримання - у 

чому різниця?» на сторінці Facebook відділу освіти, культари, молоді та спорту Старокозацької 

сільської ОТГ, деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/247927162557481/permalink/691226758227517 

 

● статтю на тему: «Заповіт, спадковий договір, договір дарування та договір довічного утримання - у 

чому різниця?» на сторінці Facebook Шабівської ОТГ, деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/554886074853607/permalink/1377747199234153 

 

● статтю на тему: «Роботодавець вимагає від працівника результат плр-тесту - чи це законно?» на 

сторінці Facebook Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, деталі за посиланням:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219199936370028&id=100048400694648 

 

● статтю на тему: «Дія - державні послуги онлайн» на сторінці Facebook Маразліївської ОТГ, деталі 

за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/549416172084847/permalink/1323100154716441 

 

● статтю на тему: «Дія - державні послуги онлайн» ?» на сторінці Facebook Шабівської ОТГ, деталі 

за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/554886074853607/permalink/1377743559234517 

 

● статтю на тему: «Роботодавець вимагає від працівника результат плр-тесту - чи це законно?» на 

сторінці Facebook Могівської ОТГ, деталі за посиланням:  

https://www.facebook.com/groups/OTGMOLOGA/permalink/2817802651821838/ 

 

       Розділ II. Доступні та якісні послуги системи БПД 

 
[2.1] Створення ефективного механізму перенаправлення 

 
11 грудня 2020 року відбувся круглий стіл в Білгород-Дністровській районній державній 

адміністрації за участю начальниці відділу "Білгород - Дністровське бюро правової допомоги" 

Олени Боян, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів, громадських діячів та суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі  на тему: «Реалізація державної політики щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, проблеми та шляхи 

вирішення". 

Під час зустрічі обговорювались питання щодо: 

https://www.facebook.com/groups/OTGMOLOGA/permalink/2817804411821662
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● застосування обмежувальних заходів щодо кривдників, які вчинили домашнє насильство чи 

насильство за ознакою статі; 

● особливостей кримінальної відповідальності за злочини пов’язані з домашнім насильством; 

● співпраці і взаємодії Бюро правової допомоги та суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

● створення ефективного механізму перенаправлення з метою отримання правової допомоги; 

 
  

 

 

17 грудня відбулась робоча нарада в Білгород-Дністровському міськрайонному центрі зайнятості за 

участю начальниці відділу "Білгород - Дністровське бюро правової допомоги"  Олени Боян.  

Під час зустрічі обговорювались питання щодо: 

● співпраці і взаємодії центру зайнятості з Бюро правової допомоги; 

● організації і проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

поінформованості осіб, які перебувають на обліку, зокрема права на отримання безоплатної правової 

допомоги; 

● проведення профілактичної роботи серед учнівської молоді; 

● створення механізму перенаправлення; 

● узгодження графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості. 

Наприкінці зустрічі погоджено план спільної роботи відділу "Білгород-Дністровське правової 

допомоги" та Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості в Одеській області на I 

квартал 2021 року. 



         

 

11 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу «Третє одеське бюро правової допомоги» Одеського 

місцевого центру з надання БВПД Тетяна Дімова прийняла участь у 46-й координаційній зустрічі за 

участі представників органів влади, міжнародних та неурядових організацій, яка організована 

спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні. 

 Під час зустрічі обговорювались питання: 

● Прийняття Закону України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) 

(проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб"); 

● Е-малятко: комплекс реєстраційних послуг для новонароджених; 

● Встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території 

України: запровадження адміністративної процедури; 

● Як отримати компенсацію за зруйноване житло на сході України внаслідок збройної агресії 

Росії? 

● створення ефективного механізму перенаправлення з метою отримання правової допомоги; 

 
               

 
 

 



     

 

 
 [2.2] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій WikiLegalAid 

 
З метою наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid», яка містить інформацію з найбільш актуальних для клієнтів системи надання БПД 
питань у систематизованій, лаконічній та зручний для використання формі, та має допомогти 
працівникам системи надання БПД у наданні оперативної, вичерпної та якісної юридичної 
консультації клієнтам, Центром було підготовлено консультації: 

❖ Зарахування до страхового, трудового стажу періодів підприємницької діяльності; 

❖ Зонування земель у межах населених пунктів; 

❖ Порядок та умови ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та інші події; 

❖ Право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну 

ділянку. 

 

Крім того, протягом кварталу було вжито заходи щодо підтримки у актуальному стані розміщених в 
попередніх кварталах правових консультацій на теми:  

❖ Пенсійне забезпечення фізичних осіб-підприємців; 

❖ Рейдерське захоплення землі; 

❖ Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб; 

❖ Порядок та підстави набуття статусу особи, яка належить до числа жертв нацистських 

переслідувань; 

❖ Порядок отримання компенсації за неякісні послуги з електропостачання; 

❖ Вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. 

 

 

 [2.3] Розвиток мережі партнерів 

 

          Протягом IV кварталу 2020 року Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги налагоджено співпрацю з новими партнерами: 

⮚ Громадська організація «МІР». 

 

[2.4] Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та мобільних консультативних пунктів  

 

  Протягом IV кварталу 2020 року забезпечена робота наступних дистанційних пунктів доступу до 

БПД: 

● Громадської організації "Товариство інвалідів "Молдованка" Малиновського району; 

● Суворовського районного центру зайнятості; 

● Бібліотеки ім. І.Рядченка м. Чорноморськ; 

● Одеської виправної колонії № 14 (онлайн-консультація). 

 

[2.5] Підвищення якості послуг, які надаються системою БПД 

 

         Протягом IV кварталу 2020 року Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Бюро правової допомоги надано 797 консультацій в письмовому вигляді у 

формі експертно-правової оцінки питання. 

 

 

Розділ III. Посилення потенціалу системи надання БПД з надання правової 

допомоги з питань земельного права 



 

[3.1] Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин 

 

Під час IV кварталу 2020 року з земельних питань спеціалістами Центру та Бюро надано: 

● 287 роз’яснень, консультацій; 

● Складено 63 заяв/клопотання непроцесуального характеру до органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

● Підготовлено 1 статтю з земельних питань та розміщено на довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій «WikiLegalAid»; 

● прийнято 12 звернень на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

            Одеським місцевим центром з надання БВПД протягом IV кварталу 2020 року проведено 

аналіз питань, з якими найчастіше люди звертаються до Центру та Бюро правової допомоги у сфері 

земельних відносин: 

❖ Оскарження відмови  органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у 

передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути 

оскаржені до суду; 

❖ Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами; 

❖ Порядок надання інформації про вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, 

які можуть бути передать у власність громадянам; 

❖ Порядок укладання, продовження та припинення договору оренди землі; 

❖ Порядок стягнення орендної плати за землю; 

❖ Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; 

❖ Порядок отримання інформації про земельну ділянку з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 

❖ Проблеми спадкування земельних ділянок без кадастрових номерів. 

 

Розділ ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 
 

 

 [4.1] Взаємодія між РЦ та МЦ. Розвиток вертикальної та горизонтальної комунікації у системі 

 

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. 

 

[4.2] Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Провівши аналіз статистичних даних роботи Центру, можна дійти висновку, що протягом IV 

кварталу 2020 року звернень на БВПД було найбільше прийнято: у листопаді 2020 року – 158 

звернень про надання БВПД; у грудні  – 131 звернень про надання БВПД; у жовтні – 127 звернень 

про надання БВПД. 



 

Працівниками відповідних відділів Центру проводиться аналіз звітної документації адвокатів для 

узагальнення успішних практик надання БВПД Центром та Бюро правової допомоги. 

 

За період з 1 жовтня 2020 року по 31 грудня 2020 року Центром та Бюро правової допомоги, що є 

його відокремленими структурними підрозділами, прийняли 416 письмових заяв про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

за ІV квартал 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів БПД 

1 Одеський місцевий 

центр з надання 

БВПД 

1429 1218 212 0 

2 Відділ «Перше 

одеське бюро 

правової допомоги» 

198 174 25 0 

3 Відділ «Друге 

одеське бюро 

правової допомоги» 

203 131 58 0 

4 Відділ «Третє 

одеське бюро 

правової допомоги» 

446 

 

409 

 

 

37 

 

0 

5 Відділ 

«Доброславське 

бюро правової 

допомоги» 

148 55 10 0 

6 Відділ «Березівське 

бюро правової 

допомоги» 

189 186 3 0 

7 Відділ «Біляївське 

бюро правової 

допомоги» 

175 166 9 0 

8 Відділ «Білгород-

Дністровське- бюро 

правової допомоги» 

231 201 27 0 

9 Відділ 

«Овідіопольське 

бюро правової 

допомоги» 

356 321 35 0 

 Разом по МЦ 3 375 2 861 416 0 

 

        В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 403 рішень про 

надання БВПД; надано 481 доручень адвокатам та 52 накази штатним працівниками (представництво 



клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 3 письмовим зверненням було надано 

відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися для отримання БППД найчастіше з наступних питань: 

інші питання – 660, сімейне – 294, цивільне право – 187, цивільний процес – 171, адміністративне 

право - 110, адміністративні правопорушення – 132, спадкове – 120, житлове – 212, соціальне 

забезпечення – 211, пенсійне - 75, земельне – 354, трудове – 71, виконання судових рішень – 159, 

кримінальне право — 77, кримінальний процес  - 249, податкове – 21, договірне – 21, медичне – 6. 

 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за звітній квартал за категорією питань 

 
 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віковою категорією 

 
 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надана БВПД, за категорією осіб 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше зверталися   

малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) – 129, особам з інвалідністю – 83, ВПО – 24, ветеранам війни/УБД – 130, особи, на яких 

поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту" – 9, діти – 7, особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статті – 32, викривачі корупції – 1, особи реабілітовані відповідно до 

законодавства України – 1. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17


 

  



 

 

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

● проведено 59 правопросвітницьких заходів; 

● розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

● надано 11 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

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

 

 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

ОМЦ  з надання 

БВПД 

0/0 16/18 10 6 0 

Відділ «Перше 

одеське бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 0/0 2 0 0 

Відділ «Друге 

одеське бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 0/0 5 0 0 

Відділ «Третє 

одеське бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 0/0 13 5 12 

Відділ 

«Доброславське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 5/0  

2 

 

0 

0 

Відділ 

«Березівське 

бюро правової 

допомоги» 

0/0 4/0 9 0 5 

Відділ 

«Біляївське 

бюро правової 

допомоги» 

1/5 3/0 4 0 7 



Відділ 

«Білгород-

Дністровське- 

бюро правової 

допомоги» 

       0/0 3/0  

10 

 

0 

14 

 

Відділ 

«Овідіопольськ

е бюро правової 

допомоги» 

0/0 3/0  

4 

 

0 

4 

 

Разом по МЦ 0/0 34/18 59 11 42 

 

 

 

 

 
 


