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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 ІІ 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 ІI квартал сформована (по місяцям) на основі проведеного 
аналізу звернень громадян до центру/бюро правової допомоги та під час анкетування 
громадян. 

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

Згідно Доручення Координаційного центру з надання правової допомоги №06.1 08/478 
від 13 березня 2020 року з метою протидії поширенню коронавірусу в Україні та відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» скасовано до особливого 
розпорядження  проведення усіх за масштабом правопросвітницьких заходів, прийом 
громадян, виїзди мобільних пунктів та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги. 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1KIqZFxXtAZsIthh03_lISEyUir0OvnlfVS9SrtuRfTQ/edit?usp=sharing
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Протягом IІ кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги проводились наступні 
правопросвітницькі заходи у дистанційному режимі: 

 
У зв’язку із тим, що на сьогоднішній день в Україні стало 
дуже поширеним мікрокредитування, до нашого  центру  
надходить безліч запитань від осіб, які потребують правової 
допомоги саме в захисті їх прав перед  фінансовими 
організаціями (далі - ФО), адже в більшості випадків, методи 
… Детальніше 

 
29 квітня 2020 року Подільським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги для 
працівників системи БПД у було організовано та проведено 
вебінар на тему: «Особливості заповнення декларацій, що 
подаються у 2020 році». Спікером вебінару виступила 
фахівчиня відділу організації надання безоплатної вторинної 
… Детальніше 
 
Ці люди боронять нашу свободу, боронять нашу 
незалежність, боронять наш суверенітет. Про права, пільги 
та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей 
ми зараз і поговоримо. Для військовослужбовців 
передбачено: продовольче, речове та інше матеріальне 
забезпечення за встановленими нормами. Безоплатна 
кваліфікована медична допомога… Детальніше 
 
Щорічно у світі зникає понад мільйон дітей. Нажаль, це 
може трапитися в будь-якій родині. Причин може бути 
багато, найголовніше в такій ситуації – це не втрачати часу, 
адже кожна втрачена хвилина може коштувати здоров’я та 
життя вашої дитини. У першу чергу питання залежить від віку 
дитини, її схильностей та багатьох інших факторів, проте це 
ні в якому разі… Детальніше 
 
Під час вебінару обговорювались про наступні питання: 
корисні поради особам, які подають декларації у 2020 році; 
зміни в антикорупційному законодавстві пов’язані з 
поданням декларацій у 2020 році; типи декларацій та зміни 
при поданні «декларації перед звільненням»; внесення 
унікального номера запису в Єдиному державному 
демографічному… Детальніше 
 
Фахівчиня Подільського місцевого центру безоплатної 
вторинної правової допомоги Вікторія Карабіненко 
розповіла про права дітей-сиріт та дітей, що залишилися без 
піклування батьків. Сьогодні ми хочемо поговорити про  
права дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування 
батьків, адже ставлення суспільства до своїх дітей 
відображає загальний… Детальніше 
 
Команда Подільського місцевого центру правової допомоги 
від щирого серця вітає маленьких дівчат та хлопчиків з Днем 
захисту їх прав! 
«З нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту прав 
дітей, хочу привітати Вас від імені команди Подільського 
місцевого центру … Детальніше  

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/videos/772310793305054
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/osoblyvosti-zapovnennya-deklaratsij-shho-podayutsya-u-2020-rotsi-obgovoryly-pratsivnyky-systemy-bpd-u-podilsku/?fbclid=IwAR3_tjAITkkDzbtRgC-JjmuISy2uEzOC8WRfUC9Zkg7pdl2jVmROOohrhsc
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/videos/554146765295991
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/videos/1933716686764326
https://www.facebook.com/events/631893224341438/
https://drive.google.com/file/d/1Q9g7ff8mzfVh_G2dZG878osQg-SOk0h-/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/1149074018442462/videos/252614386021546
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У більшості країн світу, зокрема і в Україні, щорічно 14 
червня відзначається міжнародне свято – Всесвітній день 
донора крові. 
Так як розвиток донорства крові та її компонентів є 
важливою соціально необхідною справою держави, тож у 
свою чергу, держава гарантує донорам відповідні пільги та 
права визначені… Детальніше 
 
Чи завжди батьки добросовісно утримують свою дитину? На 
жаль, не завжди. Іноді навіть доводиться звертатися до суду, 
однак часто батьки забувають про те, що вони можуть 
вирішити питання шляхом укладення так званого 
аліментного договору, офіційною назвою якого є «договір 
про сплату аліментів на дитину». Звісно, скористатися цим 
інструментом можна лише… 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 6 методичних рекомендацій на теми: «Кредитні зобов'язання 
під час карантину», «Земля-люди, що зміниться», «Запобігання та протидія рейдерству», 
«Правові аспекти соціально-правового захисту осіб з інвалідністю», «Соціально-правовий захист 
сімей з дітьми», «Запровадження ринку землі». 

  
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 ІІ кварталу 2020 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було розроблено 6 та розповсюджено близько 1500 
інформаційних матеріалів відповідно до інтересів цільвої аудиторії. 

 
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 ІІ кварталу 2020 року розміщено 162 
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 офіційного сайту КЦ та інших інтернет ресурсів системи БПД. За ІІ квартал 2020 року 
було надіслано – 8 матеріалів. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами сторінки центру 
у Facebook. За ІІ квартал Подільським місцевим центром було підготовлено та розміщено 10 
повідомлень та статей, поширено – 30. 
 

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 ІІ кварталу 2020 року опубліковано 19 статтей в друкованих 
виданнях. 

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

https://www.facebook.com/1149074018442462/videos/888398465006839
https://www.facebook.com/1149074018442462/videos/403746653875980
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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  ІI кварталу 2020 року було відредаговано 4 правові консультації, 
підготовлено 3 нових правових консультацій та підтримано в актуальному стані 20 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». 

 
Відредаговані правові консультації: 

1) Порядок державної реєстрації громадської організації, яка діє на підставі модельного 
статуту; 

2)  Порядок створення та діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної 
особи; 

3) Порядок проведення державної реєстрації права на житлові будинки, побудовані до 
05.08.1992 року; 

4) Видалення земельних насаджень (дерев, кущів і квітів) на території населеного пункту. 
 
Підготовлена та розміщена правова консультація: 

1) Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час карантину; 
2) Патент на промисловий зразок; 
3) Поновлення актового запису цивільного стану. 

 
Підтримані в актуальному стані правові консультації: 

1) Порядок направлення осіб з інвалідністю в санаторно-курортні заклади для реабілітації; 
2)  Порядок проведення державної реєстрації права власності на будинки,побудовані до 

05.08.1992 р.; 
3) Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману; 
4) Укладення, зміна, розірвання договору; 
5) Статус третіх осіб у цивільному процесі; 
6) Спеціальні загальноосвітні заклади (школи-інтернат) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку; 
7)  Умови приймання, утримання і відрахування з дитячого будинку-інтернату; 
8) Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 
9) Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою; 
10) Гарантії трудових прав працівників, які були призвані на військову службу під час 

мобілізації; 
11) Авансовий внесок у кримінальному провадженні; 
12) Контроль за виконанням судових рішень в адміністративному провадженні; 
13) Подання доказів у цивільному процесі; 
14) Підстави для звільнення від доказування у цивільному процесі; 
15) Спільна сумісна та часткова власність на земельну ділянку; 
16) Право постійного користування земельною ділянкою; 
17) Визнання розірвання шлюбу фіктивним;  
18) Особливості оподаткування подарунків. 
19) Порядок та умови отримання ваучера на навчання; 
20) Державний аграрний реєстр. 

 

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

працівники центру протягом ІІ кварталу 2020 року брали участь у семінарах та тренінгах. 
За ІІ 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 53 навчальних заходах ПК «PRAVOKATOR» . 
 

[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 квітня по 30 червня 2020 року Подільським місцевим центром з надання 
БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 944 звернення клієнтів, 67 особам було надано правову інформацію, 717 
осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 72 особам було надано практичну допомогу у 
складанні документів правового характеру та прийнято 88  звернень про надання БВПД. 
 
    Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро 
 

Квітень 

Земельне право: 
 

- -безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства; 

- -порядок  та  умови розірвання договору оренди земельної ділянки; 
- -встановлення меж земельної ділянки. 

Сімейне право: 
 

- -розірвання шлюбу в судовому порядку;  
- -стягнення аліментів на утримання дітей;  
- -позбавлення батьківських прав. 

Цивільне право: 
 

- -підстави та порядок визнання особи безвісно відсутньою;  
- -порядок укладення договору купівлі-продажу. 

Соціальне 
забезпечення: 

- -здійснення виплат грошової компенсації медпрацівникам, які захворіли на 
COVID 19, під час виконання службових обов’язків. 

 

Травень 

Сімейне право:  - -розірвання шлюбу в судовому порядку;  
- -стягнення аліментів на утримання дітей; 
- -поділ спільного  майна подружжя в судовому порядку. 

Цивільне право: 
 

- -відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної 
кримінальним правопорушенням; 

- -відповідальність за порушення грошового зобов’язання;  
- -встановлення факту належності правовстановлюючого документу. 

Спадкове право: 
 

- -черговість спадкування за законом; 
- -порядок оформлення права власності на спадкове майно. 

Житлове право:  - -визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням. 

Трудове право: - -умови оплати праці в умовах карантину. 

 

Червень 

Земельне право: - -особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення; 
- -порядок та умови розірвання договору оренди земельної ділянки. 

Сімейне право:  
 

- -збільшення розміру аліментів на утримання дітей; 
- -позбавлення батьківських прав;   
- -розірвання шлюбу в судовому порядку. 

Цивільне право:  
 

- -представництво за довіреністю, 
- -встановлення фактів, що мають юридичне значення. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Подільським місцевим центром з надання 
БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 944 звернення клієнтів, 67 особам було надано правову інформацію, 717 
осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 72 особам було надано практичну допомогу у 
складанні документів правового характеру та прийнято 88  звернень про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято  91 рішення 
про надання БВПД.  

Надано 18 доручень  адвокатам та 82 - 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 
зареєстро- 

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
інформа-

цій 

Кількість 
наданих 
правових 

роз'яснень, 
консультацій 
з правових 

питань 

Кількість 
складених   
документів 
правового 
характеру 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
перенаправл
ень до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання 
безоплатної 
правової допомоги 

112 12 78 8 14 0 

2 Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

157 0 141 4 12 0 

3 Відділ  
“Балтське бюро 
правової допомоги” 

69 0 61 8 9 0 

4 Відділ “Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

27 1 19 7 9 0 

5 Відділ 
“Любашівське бюро 
правової допомоги” 

245 3        239 3 22 0 

6 Відділ 
“Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

14 4 9 1 0 0 

7 Відділ “Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

100 35 59 6 8 0 

8 Відділ “Савранське 
бюро правової 
допомоги” 

108 3 77 28          11 0 

9 Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

50 9 34 7 3 0 

 
 
 
 

Разом по МЦ 
 
 
 

944 67 717 72 88 0 
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При цьому за період з 01 квітня по 30 червня 2020 року клієнти найчастіше зверталися по 

таким категоріям  питань: сімейного права 196(20,8%),  цивільного права 169 (17,9%),%), з інших 
питань 134 (14,2%),  земельного права 94 (9,9%), спадкового права 88 (9,3%), цивільного 
процесу 54 (5,7%), трудового права 34 (3,6%), житлового права 33 (3,5%), з питань виконання 
судових рішень 30 (3,2%), соціального забезпечення 29 (3,1%), кримінального права 18 (1,9%), 
кримінального процесу 17 (1,8%), пенсійного права 17 (1,8%), адміністративного права 15 
(1,6%),  адміністративних правопорушень 8 (0,9%) та податкового права 8 (0,9%). 

 
 

 
 

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) 78 (85,7 %), 
ветеранам війни/учасники  бойових дій 5 (5,5%), особам з інвалідністю 5 (5,5%), внутрішньо 
перемішені особи 2 (2,2%) та дітям, які не належать до окремих категорій 1 (1,1%). 
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За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Подільським місцевим центром , в тому 
числі бюро правової допомоги: 

 

 6 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу 

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

 проведено 9 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 181 інформаційний матеріал з питань надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
 
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 

налагоджен
о співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

0/0 0/0 6/0 9 6 

2 Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 0/0 1/0 0/0 0 

3 Відділ “Балтське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 1/0 0/0 0 

4 Відділ “Кодимське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 0/0 0/0 0 

5 Відділ “Любашівське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 0/0 0/0 0/0 3 

6 Відділ “Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 0/0 0/0 0/0 0 

7 Відділ “Окнянське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 1/0 0/0 0 

8 Відділ “Савранське бюро 
правової допомоги” 

0/0 0/0 1/0 0/0 3 

9 Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 0/0 2/0 0/0  
0 
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