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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за приоритетними напрямами 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 
на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 
 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України 
  Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
протягом І кварталу 2020 року проводився аналіз спільних правових потреб територіальних 
громад, на підставі якого сформовано «карту правових потреб» громадян у всіх районах та 
містах, на які поширюється дислокація місцевого центру: в Ананьївському, Балтському, 
Кодимському, Любашівському, Миколаївському, Подільському, Окнянському, Савранському та 
Ширяївському районах, а також в містах Подільську та Балті. 

Карта правових потреб за I квартал сформована (по місяцям) на основі проведеного 
аналізу звернень громадян до центру/бюро правової допомоги, під час проведення ДПК/МПК, 
під час робочих зустрічей з ОМС, ОВВ, ГО та під час анкетування громадян. 

 
Більш детально ознайомитися з картою правових потреб територіальних громад, які 
підпадають під юрисдикцію Подільського МЦ НБВПД, можна тут. 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом I кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги проводились наступні 
правопросвітницькі та інші заходи: 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1xF0DBHsGRsFYimBJUB2VXRu0lNl6OQnWVN34Z7S6FJg/edit?usp=sharing
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Правопросвітницькі заходи для осіб, які належать до основних соціальних та демографічних 

груп населення – людей з інвалідністю та пенсіонерів. 
9 січня начальниця Ананьївського бюро правової допомоги 
провела з працівниками комунального підприємства 
«Містосервіс» інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: 
"Обережно ожеледиця! Або хто заплатить за каліцтво на 
тротуарі?". У зимовий період не рідкість засніжені дороги, 
обледенілі тротуари та повалені дерева, кількість нещасних 
випадків, ДТП, що тягнуть за собою травмування та загибель 
людей, зростає. Детальніше 

 
Знати свої трудові права – добрий фундамент для працівника!!! 
Під цим гаслом 13 січня представником відділу Ширяївського 
бюро з надання безоплатної правової допомоги проведено 
лекцію працівникам Комунального закладу "Жовтнева 
загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів на тему: «Трудовий 
договір. Порядок укладення та розірвання». 
На лекції були розібрані види договорів, їх особливості, та 
строки на які можливо… Детальніше 

 
30 січня працівником Кодимського бюро правової допомоги у 
Територіальному центрі соціального обслуговування 
Кодимської районної державної адміністрації проведено 
лекцію-семінар на тему: «Як захистити свої права споживача». 
Були присутні директор Територіального центру соціального 
обслуговування Кодимської районної державної адміністрації, 
та соціальні працівники, які обслуговують людей похилого віку 
у місті Кодима… Детальніше 

 
30 січня працівниця Любашівського бюро правової допомоги 
провела інформаційний захід для колективу Опорного 
навчального закладу “Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”. Всі присутні ознайомились з роботою системи 
безоплатної правової допомоги, поняттями первинна та 
вторинна правова допомога та деяким нормами законів 
України. Колективу навчального закладу було покроково 
роз`яснено… Детальніше 

 
14 лютого працівницею Балтського бюро правової допомоги 
для працівників КУ “Балтська публічна бібліотека” було 
проведено інформаційно-роз'яснювальну бесіду на тему: 
“Право населення України на отримання безоплатної правової 
допомоги”. Працівники бібліотеки отримали інформацію щодо 
гарантованої Конституцією України можливості отримання 
правової допомоги та спектр правових послуг, що надає Бюро 
безоплатної правової допомоги. Детальніше 

 
19 лютого працівницею Ананьївського бюро правової допомоги 
в приміщенні Центральної районної бібліотеки для бібліотечних 
працівників Ананьївської централізованої системи відбувся 
семінар на теми: «Трудовий договір, порядок укладення 
трудового договору та його розірвання" та "Порядок укладання 
та розірвання шлюбу". Присутні дізналися, що трудовий договір 
це угода між працівником і власником підприємства, установи, 
організації… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3217943388222171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/pcb.3220333731316470/3220332731316570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3267440563272453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3268960686453774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3307887632561079/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3314402155242960/?type=3&theater
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Проведення правопросвітницькиї заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 
30 січня працівниця Любашівського бюро правової допомоги 
провела захід для вихованців Комунального закладу «Троїцька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів». Діти 
взяли участь у інтерактивній грі-знайомстві після чого 
долучилися до заходу "Абетка твоїх прав у Країні Казок". 
Досить цікавим і корисним виявився перегляд мультфільму про 
права та обов'язки - доступний, переконливий, доповнений 
розповіддю. Детальніше 

 
В Андрієво-Іванівській школі-інтернат представниками 
Миколаївського бюро правової допомоги було проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід для учнів та вчителів на 
тему: «Запобігання та протидія булінгу. Протидія домашньому 
насильству». Останнім часом надзвичайно загострилась 
проблема насильства, яке здійснюється самими дітьми одне до 
одного. Насильство - це будь-які умисні дії однієї 
людини відносно іншої… Детальніше 

 

 
Проведення правопросвітницьких заходів для дітей починаючи з дитячого садка. 

03 січня у Окнянській Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Окнянського району Одеської області начальником відділу 
«Окнянське бюро надання правової допомоги» було проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід для педагогічних 
працівників комунального опорного закладу освіти «Окнянська 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Окнянського району 
Одеської області» на тему: «Безпека дітей у навчальному 
просторі… Детальніше 

 
«Сила народу в єдності» під таким гаслом пройшов 
інформаційний захід для учнів Любашівської НВК ЗОШ I -III 
ступенів ліцей, присвячений Дню Соборності України, який 
провела працівниця Любашівського бюро правової допомоги 
спільно з вчителем історії та права. 
Метою даного заходу було виховання в підростаючого 
покоління глибокої поваги та любовi до Батькiвщини, 
нацiональної свiдомостi… Детальніше 

 
30 січня працівниця Любашівського бюро правової допомоги 
провела інформаційний захід в Опорному навчальному закладі 
«Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», де були присутні 
учні 10-11 класів. Темою для обговорення стало питання: 
«Торгівля людьми – соціальне явище 21 століття». 
Під час бесіди діти дізналися, що таке торгівля людьми, 
масштаби соціальної проблеми та які особи підпадають до 
групи ризику. Детальніше 

 
11 лютого, під час батьківських зборів у Пасицелівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Балтської районної ради Одеської області, працівник 
Балтського бюро правової допомоги за участі представників 
Балтського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
провів тренінг з учнями старших класів на теми: “Шляхи 
подолання домашнього насильства” та “Булінг в шкільному 
середовищі”. Детальніше 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3268919886457854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3356103801072795/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3205438329472677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3241815745834935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3268986876451155/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3307526935930482/?type=3&theater


Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 5 
 

19 лютого з метою ознайомлення дітей з їх правами, до 
опорного навчального закладу НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів школа-
гімназія у смт Любашівка завітала фахівчиня Любашівського 
бюро правової допомоги. Кожна людина, починаючи з самого 
дитинства, має свої права. Про це нам розповідають в дитячому 
садку, в школі та інших навчальних закладах. Це дуже важливо, 
оскільки всі люди повинні знати, на що вони мають право і як 
вони можуть себе захистити… Детальніше 

 
20 лютого працівником Савранського бюро правової допомоги 
на базі Північного центру освіти Одеської області для студентів 
було проведено семінар на тему: "Сучасне рабство. Як не стати 
живим товаром та передумови безпечного працевлаштування". 
Людину можуть ошукати та піддати жорстокій експлуатації як 
на території Батьківщини так і за її межами. Особливо ризик 
підвищується у випадках неофіційного працевлаштування за 
кордоном. Детальніше 

 

 
Проведення правопросвітницьких заходів для ветеранів війни та учасників бойових дій, в 

тому числі учасників АТО та осіб, які претендують на отримання таких статусів для вирішення 
найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення. 

6 лютого працівниками Подільського місцевого центру правової 
допомоги спільно з адміністрацією Військової частини №9935  
у м. Подільськ було проведено інформаційний захід для 
військовослужбовців та цивільного персоналу частини. 
Присутніх ознайомили з правовим регулюванням сімейних 
відносин. Учасники дізналися про законодавче регулювання 
процесу укладання та розірвання шлюбу, визнання шлюбу 
недійсним. Детальніше 

 
 

Виступи на сесіях місцевих рад, колегіях місцевих державних адміністрацій. Публічна 
презентація результатів діяльності місцевого центру разом з бюро правової допомоги для 

громад, партнерів та ЗМІ. 
18 лютого працівницею Окнянського бюро правової допомоги 
було проведено семінар на тему: «Порядок та строки 
вивільнення працівників» для трудового колективу структурних 
підрозділів Окнянської районної державної адміністрації. 
Скорочення, звільнення для працівника дуже неприємна, а 
іноді трагічна річ. Тому, законодавець встановив ряд правових 
гарантій, які б могли відстрочити або скасувати цю дію 
роботодавця. Детальніше 

 

 
Налагодження довгострокових партнерських відносин з комунальними установами, 

юридичними клініками, пара юристами, медіаторами, адвокатами системи pro bono та ін. 
28 січня працівниками Окнянського бюро правової допомоги 
було проведено робочу зустріч із головою Окнянської селищної 
ради об`єднаної територіальної громади. 
Під час зустрічі було обговорено необхідність посилення 
співпраці між бюро та селищної радою з метою вирішення 
земельних питань, які виникають у громадян. Наприклад, 
наявність розбіжностей (невідповідностей) у документах на 
землю… Детальніше 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3321702871179555/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3317142838302225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3281472811869228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3307994855883690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3257695147580328/?type=3&theater
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6 лютого працівником Балтського бюро правової допомоги було 
організовано круглий стіл із представниками партнерських 
організацій щодо взаємодії на 2020 рік у зв'язку з 
продовженням реалізації проекту “Зупинимо насильство 
разом” і проведенням серії лекцій на тему “Шляхи подолання 
домашнього насильства” у навчальних закладах Балтщини. 
На засіданні були присутні представники: Балтського районного 
відділу філії Центру пробації, Центру соціальних… Детальніше 

 

 
Надання методичної допомоги партнерам (розроблення інформаційних буклетів, 

рекомендацій, посібників). 
Задля надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, виконавчої 

влади та громадськості, Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги розроблено 5 методичних рекомендацій на теми: «Повноваження органів 
місцевого самоврядування (щодо земельних питань)», «Оформлення права власності на 
земельну ділянку в порядку спадкування», «Оренда землі (як захистити інтереси власника)», 
«Земля для іноземців (як законодавство трактує володіння землею неризидентами)», 
«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам». 
 

Проведення спільних нарад, семінарів, презентацій тощо з метою обміну досвідом та 
проведення аналізу, узагальнень. 

23 січня працівниками Ананьївського бюро правової допомоги 
було проведено робочу зустріч із партнерами - співробітниками 
Ананьївського районного сектору філії ДУ «Центр пробації». 
Метою зустрічі стало підведення підсумків спільної роботи за 
2019 рік та обговорення проблемних питань, які виникають при 
роботі з клієнтами пробації та шляхи їх вирішення. 
Встановлено, що до засуджених осіб під час відбування 
покарання відповідно до чинного законодавства… Детальніше 

 
З нагоди 5-ї річниці прийняття Закону України «Про пробацію» 
03 лютого за ініціативою працівників Подільського районного 
сектору з питань пробації відбулась робоча зустріч з 
представниками Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, Подільського 
управління поліції Головного управління Національної поліції в 
місті Києві, Подільського міського та районного Центрів 
соціальних служб… Детальніше 

 
У приміщенні Окнянської РДА в режимі відеоконференц-зв’язку 
відбулася селекторна нарада Одеської обласної координаційної 
ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознаками статі, торгівлі людьми, яке було 
присвячене організації та об’єднання сил усіх органів, 
уповноважених на виконання функцій з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству… Детальніше 

 
Представник Балтського бюро правової допомоги взяв участь у 
селекторному засіданні обласної координаційної ради з питань 
сім'Ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі, торгівлі людьми під головуванням заступника голови 
Одеської обласної державної адміністрації. Координаційна рада 
розглянула ряд важливих та актуальних питань, серед яких… 
Детальніше 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3286121731404336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3257662457583597/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3274067292609780/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3339528672730308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3355908464425662/?type=3&theater
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5 березня відбулось засідання обласної координаційної ради з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, протидії торгівлі людьми. В режимі селектору в 
засіданні взяли участь голова Ширяївської 
райдержадміністрації, відповідальні керівники структурних 
підрозділів райдержадміністрації та представники районних 
суб’єктів взаємодії… Детальніше 

 
Проведення спільних тренінгів за участю експертів зі спеціалістами центрів та 

представниками органів місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 
18 лютого начальник відділу правопросвітництва та надання 
БПД Подільського місцевого центру завітав до Подільської 
центральної районної бібліотеки, де зустрівся з представниками 
об`єднаних територіальних громад. Темою зустрічі стало: 
«Декларування у 2020 році та його особливості». 
Як нагадало Національне агентство з питань запобігання та 
виявлення корупції, з 1 січня 2020 року розпочався етап 
подання декларацій за 2019 рік… Детальніше 

 
Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 
14 лютого працівником Савранського бюро правової допомоги 
спільно з Савранським районним відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану Південного Міжрегіонального управління 
юстиції (м. Одеси) було проведено інформаційний захід на 
тему: "Початок та припинення шлюбно-сімейних 
правовідносин». В рамках заходу присутні ознайомилися з 
підставами виникнення зміною і порядком припинення 
шлюбно-сімейних відносин. Детальніше 

 
Проведення інформаційно-правопросвітницьких заходів у закладах Державної служби 

зайнятості. 
17 січня в Балтській філії Одеського обласного центру зайнятості 
працівницею Балтського бюро правової допомоги, для осіб, які 
перебувають на обліку як безробітні, було проведено 
інформаційну бесіду на тему: “Запобігання нелегальній 
трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці”. 
Серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі 
актуальним є злочин, який має назву… Детальніше 
 
4 лютого працівницею Ананьївського бюро правової допомоги 
для безробітних жителів Ананьївського району, які перебувають 
на обліку в Ананьївській районній філії Одеського обласного 
центру зайнятості було проведено інформаційний семінар на 
тему: «Порядок реєстрації та розірвання шлюбу». 
В заході взяли участь: працівниця Ананьївського бюро правової 
допомоги, фахівчиня Ананьївської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості та особи… Детальніше 

 
11 лютого у відділі сприяння зайнятості Подільського 
міськрайонного центру зайнятості (смт Окни) працівник 
Окнянського бюро правової допомоги спільно з провідним 
фахівцем відділу сприяння зайнятості провели семінар для 
безробітних, які перебувають на обліку. Темою зустрічі стала: 
«Легальна зайнятість» та «Порядок стягнення аліментів на 
утримання дитини». Детальніше 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3367957999887375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3321451034538072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3307576092592233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3237517352931441/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3269057876444055/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3288174107865765/?type=3&theater
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21 лютого працівницею Балтського бюро правової допомоги в 
Балтській філії Одеського обласного центру зайнятості для осіб, 
що перебувають на обліку, було проведено інформаційну 
бесіду на тему: “Все що треба знати про шлюб”. 
Звичним для нас - є бачення сімейного життя з боку родинних 
традицій, звичаїв, побуту, особистих відносин. Проте, не менш 
важливою є сторона законодавчого регулювання шлюбних 
відносин. Детальніше 

 
5 березня в Кодимській районній філії Одеського обласного 
центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 
дитячої праці». На заході було розкрито сутність таких понять 
як: нелегальна трудова міграція, торгівля людьми та дитяча 
праця, що є глобальною проблемою сьогодення. 
Клієнтів служби зайнятості було проінформовано 
стосовно небезпечних моментів… Детальніше 

 
З метою інформування громадян про їх права в Савранській 
районній філії Одеського обласного Центру зайнятості для 
безробітних які перебувають на обліку працівником 
Савранського бюро правової допомоги було проведено 
інформаційний захід на тему: "Офіційне працевлаштування в 
Україні. Умови та порядок захисту своїх прав". 
В рамках заходу присутні змогли ознайомитися з своїми 
правами при працевлаштуванні… Детальніше 

 

 
Проведення семінарів та лекцій спрямованих на запобігання домашнього насильства, 

дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ та 
змін у законодавстві у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я. 

10 січня в КУ Опорний навчальний заклад «Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Миколаївського району 
Одеської області проведено спільний інформаційно-
роз’яснювальний захід для педагогічних працівників на тему: 
«Соціальний захист вчителів» за участі фахівців Миколаївського 
бюро правової допомоги та Березівського відділу 
обслуговування громадян… Детальніше 

 
27 січня працівником Кодимського бюро правової допомоги 
спільно з провідним фахівцем Кодимського РЦСССДМ для 
педагогічного колективу КЗ «Кодимська ЗОШ I-III ступенів» 
проведено інформаційний захід на тему: «Стоп Булінг». 
Будь-яка дитина несподівано для себе може опинитись у 
ситуації, коли її ображають, висміюють або бойкотують. Або ж 
навпаки, може сама приєднатися до тих, хто знущається над 
іншою дитиною. Детальніше 

 
З метою інформування безробітних, які перебувають на обліку у 
відділі сприяння зайнятості Подільського міськрайонного 
центру зайнятості (смт Окни) щодо правового регулювання 
рівності жінок та чоловіків у трудових правовідносинах, гарантії 
для вагітних жінок, жінок, які мають дітей, а також для 
чоловіків, які виховують дітей без матері та механізмів захисту 
працівників від гендерної дискримінації, працівником 
Окнянського бюро правової допомоги… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3318677651482077/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3367924843224024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3368145706535271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3217995508216959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3257725127577330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3339447579405084/?type=3&theater
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12 березня в Миколаївському культурно-освітньому медіа 
центрі відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської 
РДА для мешканців селища організовано та проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: «Забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у соціально-
економічній сфері». Захід відбувся за участі завідувача 
культурно-освітнім медіа центром та працівниці 
Миколаївського бюро правової допомоги… Детальніше 

 
Проведення правороз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, центрах пробації 

з питань реалізації і захисту прав людини. 
6 лютого в приміщенні Ширяївського районного відділу Філії 
Державної установи «Центр пробації» в Одеській областіі 
працівником Ширяївського бюро правової допомоги була 
проведена лекція для осіб, які відбувають покарання в 
установах Державної пенітенціарної служби України. Темою 
зустрічі стало: «Правове регулювання фактичних шлюбних 
відносин». Цивільний шлюб дуже користується попитом серед 
молоді та осіб які вже мали відносини… Детальніше 

 
Посилення потенціалу системи БПД з надання правової допомоги з питань земельного права. 

 12 березня у м. Балта представниками Подільського місцевого 
центру правової допомоги спільно із Балтським бюро правової 
допомоги було проведено Земельний форум для фермерів, 
аграріїв, представників міської та районної ради. Темою зустрічі 
стало: «Актуально про землю: успішна практика; нововведення 
законодавства; проблемні питання та шляхи їх вирішення». До 
заходу долучилися представники відділу Держгеокадастру, 
Державної виконавчої служби.. Детальніше 

 
 

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладах інформаційних друкованих та електронних матеріалів, зокрема 

буклетів, бюлетенів, брошур на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 
Протягом І кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було розроблено 7  та розповсюджено більше 2500 
інформаційних матеріалів відповідно до інтересів цільвої аудиторії. З метою поширення 
інформації та підвищення рівня правової обізнаності місцевого населення було проведено 4 
вуличних інформування (у м. Ананьїв, смт. Любашівка, смт. Миколаївка, с. Троїцьке). 

 

 
Розміщення інформації про роботу центру в Інтернет-виданнях 

 Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
поширюється в електронних та друкованих регіональних засобах масової інформації, на 
офіційних веб-сайтах регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про завдання і функції бюро правової допомоги, адреси їх місцезнаходження, контактні 
телефони, порядок і графік прийому заявників. Протягом І кварталу 2020 року розміщено 100 
інформацій в інтернет-виданнях. 
 З метою удосконалення процесу обміну інформацією стосовно функціонування 
безоплатної правової допомоги, забезпечення його оперативності та системності до РЦ НБВПД 
в Одеській області Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги постійно надсилаються інформаційні матеріали про проведені заходи для 
наповнення сайту КЦ. За І квартал 2020 року було надіслано – 3 матеріали. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами сторінок центру 
у Facebook. За І квартал Подільським місцевим центром було підготовлено та розміщено 47 
повідомлень та статей. 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3368190669864108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3281551341861375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/videos/339538483673785/
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Розміщення інформації про роботу центру в друкованих виданнях. 
 З метою забезпечення надання правової допомоги громадянам, підвищення юридичної 
грамотності населення, розповсюдження інформації про безоплатну правову допомогу  через 
засоби масової інформації  протягом І кварталу 2020 року опубліковано 4 статті в друкованих 
виданнях. 

 
Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо. 

 Налагоджено співпрацю з радіо «Балта – 104,5 FM», де працівники Балтського бюро ПД 
мають можливість знайомити балтян та слухачів радіо з системою безоплатної правової 
допомоги та можливістю її отримання в центрі/бюро правової допомоги. 

 

 
Інформаційно-роз’яснювальні виступи на на ТБ та реалізація соціального телепроекту 

«Правовий порадник». 
 

Брифінг «Про роботу з питаннь 
попередження насильства в сім`ї та протидії 
торгівлі людьми» на території міста 
Подільськ за 2019 рік. Детальніше 
 
 
 
 
 
 

 
Земельний форум у місті Балта на тему: 
«Актуально про землю: успішна практика; 
нововведення законодавства; проблемні 
питання та шляхи їх вирішення». 
Детальніше 
 
 

 

 

 

 

 

 
Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД. 
Протягом І кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги продовжено функціонування діючих дистанційних пунктів 
консультування громадян у всіх районах та містах, на які поширюється дислокація місцевого 
центру: в Ананьївському, Балтському, Кодимському, Любашівському, Миколаївському, 
Окнянському, Савранському та Ширяївському районах, а також у містах Подільську та Балті. 

 

 
Забезпечення роботи дистанційних пунктів в управліннях соціального захисту населення, 

управлінні пенсійного фонду, закладах Державної служби зайнятості, лікувальних закладах, 
громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, тощо. 

Протягом І кварталу 2020 року в дистанційних пунктах консультування громадян, 
відповідно до узгоджених графіків, фахівцями проводяться правові роз'яснення та 
правопросвітницькі заходи з правових питань. Такі пункти створені на базі управлінь 
соціального захисту населення, управлінь пенсійних фондів, в закладах Державної служби 
зайнятості, лікувальних закладах, громадських організаціях, будинках для літніх людей, тощо. 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/videos/2628247977410366/
https://www.youtube.com/watch?v=TBowyjsm6Ss&feature=share&fbclid=IwAR1tYrUFX8etTwCgqns50AEcB-cc08lK721x8p2zZxowElegGeBy1alWgD4
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11 березня в Ананьївській районній бібліотеці в чергове 
працював #дистанційний_пункт_консультування. Правові 
роз’яснення та консультації надавала працівниця Ананьївського 
бюро правової допомоги. П’ятеро жителів Ананьївського 
району, звернулися на прийом та отримали консультації з таких 
питань: порядок безоплатного отримання земельної ділянки 
для ведення ОСГ… Детальніше 
 

 
Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування громадян в установах державної 

пенітенціарної служби України. 
Для осіб, які знаходяться на обліку в установах державної пенітенціарної служби України 

Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
забезпечується робота 10 дистанційних пунктів консультування та проводяться інформаційно-
роз'яснювальні заходи для осіб, які відбувають покарання в установах Управління ДПтС України 
в Одеській області. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3368063189876856/?type=3&theater


Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 12 
 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів у судах Одеської області 
Протягом I кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги задля надання правових послуг, спрямованих на забезпечення 
реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі 
порушення продовжено роботу  дистанційних пунктів консультування громадян на базі судів. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів в будинках-інтернатах, притулках, службах у 
справах дітей  органів місцевого самоврядування, тощо. 

Дистанційні пункти консультування, які створені на базах будинків-інтернатів, притулків, 
службах у справах дітей органів місцевого самоврядування, тощо надаються правові 
консультації та роз’яснення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги 
дітьми-сиротами,  дітьми,  позбавленими батьківського піклування, дітьми, які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах та дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забезпечення роботи дистанційних пунктів у військоматах, військових частинах, профільних 

громадських організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях. 
Організовані дистанційні пункти консультування у військкоматах, профільних 

громадських організаціях ветеранів та учасників АТО продовжують свою роботу з метою 
надання та роз’яснення права та соціальні гарантії, обговорення проблемних питань стосовно 
отримання учасниками АТО земельних ділянок, житла, отримання грошової матеріальної 
допомоги, соціального забезпечення, забезпечення путівками на санаторне лікування, пільг 
щодо сплати житлово-комунальних послуг, пільговий проїзд на транспорті тощо. 
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Забезпечення роботи дистанційних пунктів у пунктах тимчасового розміщення біженців, 
територіальних підрозділах Державної міграційної служби України в Одеській області. 

Дистанційні пункти консультування громадян у територіальних підрозділах Державної 
міграційної служби України в Одеській області протягом І кварталу 2020 року продовжують 
свою роботу задля підвищення правосвідомості та освіченості населення. 

 
14 січня в приміщенні Державної міграційної служби у місті 
Подільськ згідно графіку діяв дистанційний пункт 
консультування громадян. Представником Подільського 
місцевого центру з надання правової допомоги було проведено 
правове консультування. Під час роботи пункту жителям міста 
та району було надано роз`яснення щодо мети функціонування 
системи надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та порядку звернення … Детальніше 

 

 
Забезпечення роботи мобільних пунктів з проведення консультування жителів сільської 

місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією Українии та 
законами у різних сферах життя. 

Протягом І кварталу 2020 року працівниками Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з метою проведення консультування жителів 
сільської місцевості було забеспечено 4 мобільних виїзди до с. Троїцьке, смт. Окни та м. Балта. 
 
 
Надання адресної правової допомоги. Організація виїздів до громадян, які потребують БПД 

та не мають можливості самостійно прибути до центру. 
Протягом І кварталу 2020 року працівниками Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, з метою надання безоплатної вторинної правової 
допомоги всім громадянам, хто її потребує, незалежно від віддаленості чи неможливості за 
станом здоров'я звернутися безпосередньо до центру чи його підрозділів, було органінозвано 
та здійснено 1 адресну допомогу у м. Ананьїв. 

 
 
 
 
 
 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 
Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 
Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з якими особи звертаються 

до Центрів та наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid». 

Робочою групою довідково-інформаційної платформи “WikiLegalАid” Подільського 
місцевого центру протягом  I кварталу 2020 року було удосконалено 4 правові консультації, 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/3220434527973057/?type=3&theater
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підготовлено 2 нову правову консультацію та підтримано в актуальному стані 18 попередньо 
розміщених правових консультацій відповідно до Наказу Координаційного центру з надання 
правової допомоги №53 від 05.11.2018 р. «Про внесення змін до наказу Координаційного 
центру з надання правової допомоги від 09.11.2016 року №190». 

 

 

 
 
 [1.3.]  Децентралізація системи БПД 

 
Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських рішень. 
Забезпечення участі у засіданнях Керівної ради. 
Участь спеціалістів місцевих центрів під час проведення регіональним центром кураторських 
годин за основними напрямами діяльності. 
Проведення навчання, обмін досвідом між працівниками, переймання позитивного досвіду. 
 

Задля розвитку людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевого центру (відділів 
БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва 

працівники центру протягом І кварталу 2020 року брали участь у семінарах та тренінгах. 
За І квартал 2020 року працівниками Подільського місцевого центру з надання БВПД та 8 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
прийнято участь у 12 навчальних заходах ПК «PRAVOKATOR» . 
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій 

 
Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро. 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Подільським місцевим центром з надання 
БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 1688 звернень клієнтів, 172 особам було надано правову інформацію, 
1142 особи отримали правові роз'яснення/консультації, 185 особам було надано практичну 
допомогу у складанні документів правового характеру та прийнято 189  звернень про надання 
БВПД. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Подільським місцевим центром з надання 
БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 1688 звернень клієнтів, 172 особам було надано правову інформацію, 
1142 особам отримали правові роз'яснення/консультації, 185 особам було надано практичну 
допомогу у складанні документів правового характеру та прийнято 189  звернень про надання 
БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято  187 рішень 
про надання БВПД.  

Надано 41 доручення адвокатам та 150 - штатним працівникам (представництво 
клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  
 
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

з/
п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрова

них 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

інформацій 

Кількість 
наданих 
правових 

роз'яснень,  
консультаці

й з 
правових 

питань 

Кількість 
складених   
документів 
правового 
характеру 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів БПД 

1. Відділ 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

312 6 182 54 70 0 

2. Відділ “Ананьївське 
бюро правової 

допомоги” 

231 0 207 12 12 0 

3. Відділ 
“Балтське бюро 

правової допомоги” 

121 0 84 13 24 0 

4. Відділ “Кодимське 
бюро правової 

допомоги” 

125 5 77 29 14 0 

5. Відділ “Любашівське 
бюро правової 

допомоги” 

343 31 272 13 27 0 

6. Відділ “Миколаївське 
бюро правової 

допомоги” 

187 29 143 5 10 0 

7. Відділ “Окнянське бюро 
правової допомоги” 

170 29 96 33 12 0 

8. Відділ “Савранське 
бюро правової 

допомоги” 

87 55 13 15 4 0 

9. Відділ “Ширяївське 
бюро правової 

допомоги” 

112 17 68 11 16 0 

 
 
 
 

Разом по МЦ 
 
 
 

1688 172 1142 185 189 0 
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При цьому за період з 01 січня по 31 березня 2020 року клієнти найчастіше зверталися 
по таким категоріям  питань: цивільного права 335 (19,9%), сімейного права 303 (17,9%), 
земельного права 223 (13,2%), з інших питань 221 (13,1%), спадкового права 147 (8,7%), 
цивільного процесу 98 (5,8%), житлового права 89 (5,3%), трудового права 75 (4,4%), 
соціального забезпечення 62 (3,7%), пенсійного права 40 (2,4%), з питань виконання судових 
рішень 27 (1,6%), кримінального права 17 (1,0%), кримінального процесу 14 (0,8%), 
адміністративного права 14 (0,8%),  адміністративних правопорушень 11 (0,7%) та податкового 
права 12 (0,7%). 

 

Щодо клієнтів, яким було надано  безоплатну вторинну правову допомогу, то за звітний 
період найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний  дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 151 (80,6 %), 
ветеранам війни/учасники  бойових дій 16 (8,5%), особам з інвалідністю 10 (5,6%), особи, які 
постраждалі від домашнього  насильства 5 (2,6%), внутрішньо перемішені особи 3 (1,6%) та 
дітям, які не належать до окремих категорій 2 (1,1%). 
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Крім цього, Подільським місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за 

період 01 січня по 31 березня 2020 року було: 
 

 здійснено 4 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 74 
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 93 особи, в тому числі 9 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 84 особи  - до дистанційних пунктів 
доступу до БПД; 

 5 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та  2 установи 
- провайдери  безоплатної правової допомоги (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 103 акти надання  безоплатної вторинної правової допомоги, що 
були подані адвокатами; 

 проведено 62 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 100 інформаційних матеріалів з питань надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 



Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 20 
 

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

 

 

 

з/п 
Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 

методичну 
допомогу та 

установ - 
провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

4/9 74/84 6/2 62 0 

2. Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

2/2 9/27 0/0 11 0 

3. Відділ “Балтське бюро 
правової допомоги” 

0/0 7/0 1/1 6 0 

4. Відділ “Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 10/10 1/0 6 0 

5. Відділ “Любашівське 
бюро правової 
допомоги” 

1/5 7/3 2/0 11 0 

6. Відділ “Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 10/13 0/0 8 0 

7. Відділ “Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

1/2 8/8 1/0 8 0 

8. Відділ “Савранське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 2/3 0/0 3 0 

9. Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 12/8 0/0 7  
0 


	Зміст:
	Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за приоритетними напрямами
	[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
	Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом України

	Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування громадян в установах державної пенітенціарної служби України.
	Для осіб, які знаходяться на обліку в установах державної пенітенціарної служби України Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечується робота 10 дистанційних пунктів консультування та проводяться інформац...
	Дистанційні пункти консультування, які створені на базах будинків-інтернатів, притулків, службах у справах дітей органів місцевого самоврядування, тощо надаються правові консультації та роз’яснення щодо можливості отримання безоплатної правової допомо...

