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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання безоплатної правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

[1.1.1.]   Правопросвітницькі заходи 

Одним із основних завдань системи безоплатної правової допомоги є 

правопросвітництво. 

Метою такої діяльності є надання громадянам правової інформації, роз’яснення 

норм законодавства України, надання консультацій з окремих правових питань, 

формування вмінь та навичок в складені деяких процесуальних та непроцесуальних 

документів тощо. 

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням карантину 

уся правопросвітницька робота переведена в дистанційний режим з якнайширшим 

застосуванням електронних комунікацій та технологій. В період карантину заходи 

спрямовані, насамперед, на донесення до населення правдивої інформації на актуальні 

теми, а також спростування неправдивих повідомлень. 

 

7 квітня 2020 року з ініціативи Великомихайлівського бюро правової допомоги 

та управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної 

державної адміністрації Одеської області для членів Координаційної ради з питань 

сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, відбувся 

онлайн семінар через мережу Skype на тему: «Протидія домашньому насильству в 

умовах карантину». 
  Більше за посиланням: https://cutt.ly/eor1asU  
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22 квітня  2020 року в приміщення Управління соціального захисту 

населення Іванівської РДА відбулося засідання нарада з питань протидії 

домашньому насиллю з представниками різних установ та організацій. Участь у 

заході взяв й начальник Іванівського бюро правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  квітня 2020 року працівниками Великомихайлівського бюро правової 

допомоги для студенської молоді, які неодноразово брали участь у 

правопросвітницьких заходах, що проводилися праціниками бюро, проведено 

онлайн вебінар через мережу Skype на тему: «Держава у смартфоні. Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг «Дія». 
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19 травня 2020 року спеціалістка Великомихайлівського бюро правової 

допомоги Аліна Постова  провела для суб`єктів пробації бесіду на тему: 

«Короновірус та карантин в Україні». В ході бесіди учасники дізналися про 

перші симптоми COVID-19, де і коли 

потрібно носити медичну маску, що 

вважається «громадським місцем», які 

обмеження передбачає надзвичайна 

ситуація в Україні, яка відповідальність 

передбачена за порушення правил 

карантину. 
Більше за посиланням: https://cutt.ly/vor7u73  

 

 

 

 

 

21 травня 2020 року організовано та 

проведено on-line лекцію за допомогою 

ресурсу Zoom «Щоб спадщина не стала 

проблемою: від теорії до практики». 

Спікерами виступили працівники центру 

Марина Кулік та Роман Непочатов. Всього 

до участі у заході зареєструвалося 35 

учасників з різних регіонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Більше за посиланням:  https://cutt.ly/4or5ZVg  
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1 червня 2020 року спільно з 

працівниками  Роздільнянського РВ філії ДУ 

«Центр пробації» в Одеській області для 

неповнолітніх суб’єктів пробації проведенно 

інформаційний захід присвяченний до 

Міжнародного дня захисту дітей.  

Більше за посиланням : https://cutt.ly/zopPBu7  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 червня 2020 року на виконання Меморандуму про співпрацю між 

Роздільнянським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Роздільнянським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» 

в Одеській області проведено консультування осіб, які перебувають на обліку 

органу пробації. Захід проведено з метою розширення можливостей отримання 

безоплатної правової допомоги, надання соціальних юридичних послуг, 

посилення 

правової 

обізнаності 

клієнтів 

пробації. 

Більше за посиланням: 

https://cutt.ly/popA9sn   
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16 червня 2020 року в приміщенні Іванівської районної філії Одеського 

обласного центру зайнятості  відбувся семінар за участю фахівців Іванівського 

бюро правової допомоги та працівників центру зайнятості. Під час проведення 

заходу обговорювалось 

питання щодо отримання 

допомоги від держави по 

частковому безробіттю під 

час карантину. 

Більше за посиланням: 
https://cutt.ly/woteFb2  

 

           

 

 

 

 

 26 червня 2020 року спільно з працівниками Роздільнянського РВ філії ДУ 

«Центр пробації» в Одеській 

області для неповнолітніх клієнтів 

пробації проведено інформаційно-

просвітницьку розмову з нагоди 

Дня Конституції України.  

Більше за посиланням: https://cutt.ly/FopDOht  
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Відеоконсультації 

Працівниками власними силами підготовлено та розміщено на офіційній 

сторінці Центру наступні відеоролики:  

 

30.03.2020 року – «Захист прав учасників судових процесів в умовах 

карантину», автор та спікер юрист Центру Роман Непочатов. 

https://cutt.ly/uop4NlU  

02.04.2020 року – «Форс-мажорні обставини під час карантину», автор та 

спікер директор Центру Тетяна Кулішова. https://cutt.ly/Zoau10k  

09.04.2020 року - «Протидія домашньому насильству», автор та спікер 

юрист Центру Роман Непочатов. https://cutt.ly/NoaioXL  

10.04.2020 року - «Способи захисту від домашнього насильства», автор та 

спікер юрист Центру Роман Непочатов. https://cutt.ly/CoaiRrA  

16.04.2020 – «Безпечні покупки в Інтернеті», автор та спікер директор 

Центру Тетяна Кулішова.  https://cutt.ly/8oaiJbV  

23.04.2020 –«Виплата одноразової грошової допомоги пенсіонерам», автор 

та спікер юрист Центру Олена Король. https://cutt.ly/Poai3e8  

28.04.2020 – «Дотримання лікарської таємниці», автор та спікер директор 

Центру Тетяна Кулішова. https://cutt.ly/2oaoy2n  

12.05.2020- «Аліменти: основні поняття, максимальний та мінімальний 

розміри», автор та спікер юрист Центру Роман Непочатов. https://cutt.ly/ioaolB3  

22.05.2020 – «Право на отримання аліментів повнолітньою дитиною, яка 

навчається», автор та спікер директор Центру Тетяна Кулішова.  

https://cutt.ly/ToaoUGM  

29.05.2020 - «Відповідальність за куріння в громадських та заборонених 

місцях», автор та спікер юрист Центру Роман Непочатов. https://cutt.ly/noaoBlp  

01.06.2020- відео привітання директора Центру з нагоди Дня захисту дітей. 

https://cutt.ly/MoaprbQ  

09.06.2020- «Відповідальність за вчинення булінгу», автор та спікер 

директор Центру Тетяна Кулішова. https://cutt.ly/Moapksp  

15.06.2020 – «Відповідальність за втягнення дітей до жебракування», автор 

та спікер юрист Центру Роман Непочатов. https://cutt.ly/Xoap202  

17.06.2020 – «Право на аліменти вагітній дружині та дружині, яка виховує 

3-річну дитину», автор та спікер директор Центру Тетяна Кулішова. 

https://cutt.ly/WoasdqL   

26.06.2020 – «Захист конституційних прав і свобод людини та 

громадянина», автор та спікер юрист Центру Роман Непочатов. 

https://cutt.ly/ooayLN5  

https://cutt.ly/uop4NlU
https://cutt.ly/Zoau10k
https://cutt.ly/NoaioXL
https://cutt.ly/CoaiRrA
https://cutt.ly/8oaiJbV
https://cutt.ly/Poai3e8
https://cutt.ly/2oaoy2n
https://cutt.ly/ioaolB3
https://cutt.ly/ToaoUGM
https://cutt.ly/noaoBlp
https://cutt.ly/MoaprbQ
https://cutt.ly/Moapksp
https://cutt.ly/Xoap202
https://cutt.ly/WoasdqL
https://cutt.ly/ooayLN5
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Навчально-дискусійна платформа «Знаю! Вмію! Розумію!» 

Для підлітків 12-15 років створено навчально-дискусійну платформу, 

яка  працює на базі Інтернет-ресурсу ZOOM. Двічі на тиждень (по вівторках та 

четвергах) її учасники зустрічаються в он-лайні під час занять, працюють 

індивідуально та в групах, дискутують, спілкуються з експертами з тих чи інших 

питань. Авторами ідеї стали Червоноградський місцевий центр з надання БПД та 

Вижницький місцевий центр з надання БПД в партнерстві з громадськими 

організаціями «Молодіжний ініціативний центр» та «Волонтери Вижниці», 

однак Роздільнянський МЦ долучився до цієї ініціативи від самого початку та є 

повноправним партнером та учасником, а директор Центру – куратором однієї 

з груп.  

02.04.2020 року відбулася перша зустріч учасників за допомогою 

технології Zoom. Про важливість права, історію системи БПД спілкувався з 

підлітками запрошений спікер - один із засновників системи, перший директор 

Координаційний центр з надання правової допомоги– Андрій Вишневський 

09.04.2020 року темою зустрічі стала судова влада в Україні, її 

повноваження та завдання, а також повноваження, які мають служби пробації та 

первенції. Спікерами зустрічі виступили Микола Новосад, голова 

Червоноградського міського суду Львівської області, його помічниця Уляна 

Терех; Тетяна Бондаренко, фахівчиня Голопристанського районного відділу філії 

ДУ «Центр пробації» в Херсонській області; Анастасія Бровченко, інспектор 

сектору ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського ВП ГУНП в 

Київській області, старший лейтенант поліції.  

13.04.2020 року про органи прокуратури, їхні структуру та повноваження 

розповідав Віктор Чумак, політик, правник, громадський діяч, заступник 

генерального прокурора Руслана Рябошапки, головний військовий прокурор, 

кандидат юридичних наук, генерал-майор юстиції.  

16.04.2020 року питання правозахисту в Україні, адвокатуру та 

правозахисні громадські організації обговорювали разом з адвокатами Барбарою 

Калюжною та Максимом Ільчишеним. 

21.04.2020 року учасники та куратори підбили перші підсумки роботи, 

обговорили виконані домашні завдання, а також провели on-line розмову з 

батьками учасників. 

23.04.2020 року темою зустрічі стала «Процедура написання і прийняття 

закону», спікерами-експертами виступили Олена Сінчук та Мирослав Лаврінок.  

27.04.2020 року обговорювалася тема «Професія юрист. Як і де здобути 

юридичну освіту в Україні». Запрошеними гостями стали Роман Зварич - декан 

юридичного факультету Університету Короля Данила та Олег Мусій - студент 
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Острозької Академії, координатор Північноукраїнського регіону Ліги студентів 

асоціації Правників України. 

30.04.2020 року після перегляду документального фільму «2+2=5» 

учасники дискутували про права дитини. 

04.05.2020 року учасники дізналися що таке реформи, як їх правильно 

ініціювати, втілювати в життя та оцінювати результати. Запрошеним спікером 

виступив народний депутат України 8 скликання Олександр Ябчанка. 

07.05.2020 року завершено перший модуль навчання, учасники отримали 

підсумкові сертифікати. 

12.05.2020 року обговорювалося право на освіту: зміст цього поняття, хто і 

за яких обставин може порушити гарантоване право на освіту. Спікером 

виступив співавтор Закону України «Про освіту», народний депутат України 8 

скликання, екс-голова підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти Тарас Кремінь.  

14.05.2020 року учасники груп разом з кураторами презентували 

результати напрацювань щодо проекту реформ в закладах освіти та внесення 

змін закони. 

18.05.2020 року темою зустрічі стала «Фейки та інформаційна гігієна», 

спікером виступив Сергій Висоцький, народний депутат 8 скликання, екс-

заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та 

інформаційної політики, журналіст. 

21.05.2020 року обговорювалася тема «Повноваження органів виконавчої 

влади. Міністерство юстиції України», спікером-експертом виступила Валерія 

Коломієць, заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. 

25.05.2020 року проведено робочу зустріч за підсумками навчально-

просвітницького блоку для підлітків. 

01.06.2020 року відбувся заключний урок для підлітків - учасників 

ініціативи. 

11.06.2020 року ініціатива «Знаю! Вмію! Розумію!» почала працювати в 

новому форматі: відбулася перша зустріч групи працівників місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

18.06.2020 року з фацівцями місцевих центрів напрвацьовували 

очікування, говорили про важливість комунікації та налагодження успішної 

комунікації та необхідність в обміні досвідом та кращими практиками. 

26.06.2020 року про особливості розгляду справ, що стосуються захисту 

прав учасників АТО говорили з екс-міністеркою Міністерства у справах 

ветеранів, народною депутаткою Іриною Фріз. 

 

Більше про ініціативу – на офіційній сторінці Територія права 

https://www.facebook.com/terutorija.prava 

https://www.facebook.com/terutorija.prava
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Тренінги з основ медіації 

30.04.2020, 07.05.2020 та 13.05.2020 року відбулися онлайн-навчання з 

основ медіації в рамках ініціативи «Знаю Вмію Розумію». Тренером на цих 

заходах стала директор Центру Тетяна Кулішова. Участь у тренінгу взяли 

більше 40 учасників – працівників місцевих центрів системи БПД з різних 

регіонів. Метою організації тренінгів стала необхідність ознайомити працівників 

місцевих центрів з поняттям медіації, її відмінністю від інших способів 

врегулювання конфлікту, перевагами та застереженнями при пропонуванні. 

Учасники дізналися про критерії медіабельності справ та роль працівника 

місцевого центру в процесі доступу клієнтів до процедури медіації.  Відбулося 3 

тренінга тривалістю по 1.5 години. 
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[1.1.2.] Взаємодія зі ЗМІ 

З метою розповсюдження інформації про систему безоплатної правової 

допомоги, позитивних прикладів надання БПД через ЗМІ, а також проведення виступів 

у ЗМІ з питань роз’яснення чинного законодавства, діяльності центру, протягом 

звітного періоду здійснено 1 публікацію в районній газеті та 70 публікації статей на 

інформаційних сайтах ОМС. 

Регулярно наповнюється актуальними новинами офіційна сторінка центру в 

мережі Facebook (більше інформації - 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?ref=br_rs). 

В інтернет-виданнях районних газет «Вперед», «НовинаР» та на сайтах органів 

місцевого самоврядування Іванівського, Великомихайлівського, Захарівського 

(Фрунзівського) та Роздільнянського районів, розміщено наступну інформацію: 

1. Форс-мажорні обставини в умовах карантину  https://cutt.ly/iopvPLQ  

2. Порушення правил карантину: які права має особа, що притягується до 

адміністративної відповідальності https://cutt.ly/fopbqZG  

3. Протидія домашньому насильству https://cutt.ly/xopbzLs  

4. Способи захисту від домашнього насильства https://cutt.ly/oopbYk0   

5. Одноразова допомога пенсіонерам у зв’язку з поширенням коронавірусу 

https://cutt.ly/vopb7Dm  

6. Покупки в Інтернеті. Як убезпечити себе? https://cutt.ly/Aopna1r  

7. Дотримання права на таємницю про стан здоров’я https://cutt.ly/XopnKsL  

8. В яких випадках необхідно встановлювати факт родинних відносин ? 

https://cutt.ly/gopmkxY  

9. Запрошення на онлайн-лекцію https://cutt.ly/topmEPv  

10. Аліменти:основні поняття, мінімальний та максимальний розмір 

https://cutt.ly/4opmHEw  

11. Прогул як поважна причина припинення трудових відносин 

https://cutt.ly/Aopm9SO  

12. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Інфографіка https://cutt.ly/1opQtvF  

13. Право на отримання аліментів повнолітньою дитиною, що навчається 

https://cutt.ly/kopQvky  

14. Сумісництво та суміщення: поняття та відмінність https://cutt.ly/EopQVow  

15. Відповідальність за куріння в заборонених місцях https://cutt.ly/AopQ5lL  

16. Щорічно1 червня Україні відзначається День захисту дітей! 

https://cutt.ly/xopWoHX  

17. Як в Україні захищають права дітей? https://cutt.ly/LopWIPh  

18. Відновлено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

БВПД https://cutt.ly/VopWZrT  

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?ref=br_rs
https://cutt.ly/iopvPLQ
https://cutt.ly/fopbqZG
https://cutt.ly/xopbzLs
https://cutt.ly/oopbYk0
https://cutt.ly/vopb7Dm
https://cutt.ly/Aopna1r
https://cutt.ly/XopnKsL
https://cutt.ly/gopmkxY
https://cutt.ly/topmEPv
https://cutt.ly/4opmHEw
https://cutt.ly/Aopm9SO
https://cutt.ly/1opQtvF
https://cutt.ly/kopQvky
https://cutt.ly/EopQVow
https://cutt.ly/AopQ5lL
https://cutt.ly/xopWoHX
https://cutt.ly/LopWIPh
https://cutt.ly/VopWZrT
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19. Встановлення факту народження дитини. Успішна справа 

https://cutt.ly/QopW33O  

20. Особливості встановлення факту постійного проживання разом із 

спадкодавцем на час відкриття спадщини. https://cutt.ly/WopEud6  

21. Відповідальність за втягнення дітей до жебракування  

https://cutt.ly/iopEGlC  

22. Кредит. Успішна справа https://cutt.ly/2opE8eU  

23. Інфографіка. Дозвіл на шлюб неповнолітнім https://cutt.ly/8opRuPo  

24. Позбавлення батьківських прав https://cutt.ly/dopRlbm  

25. Професія, яку відчуваю душею https://cutt.ly/bopRTSF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/QopW33O
https://cutt.ly/WopEud6
https://cutt.ly/iopEGlC
https://cutt.ly/2opE8eU
https://cutt.ly/8opRuPo
https://cutt.ly/dopRlbm
https://cutt.ly/bopRTSF
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[1.1.2.]  Взаємодія з партнерами та ОМС 

Одним із основних завдань системи безоплатної правової допомоги є 

підвищення правової спроможності територіальних громад. З метою виконання даного 

завдання було проведено наступні заходи: 

 

 28 травня 2020 року в приміщенні служби у справах дітей Іванівської 

РДА відбулась робоча зустріч з працівниками служби пробації та фахівцями 

Іванівського бюро правової допомоги. Вході заходу розглянуті питання щодо 

відновлення роботи та проведення подальших заходів на території Іванівського 

району, а саме: в організаціях, школах та інших закладах з метою правової освіти 

, запобіганню та протидії домашньому насиллю, профілактики повторної 

злочинності серед неповнолітніх які знаходяться на обліку в службі пробації, а 

також  надання консультацій у разі необхідності.  

 
 

 

15.06.2020 року відбулася апаратна 

нарада нараду під головуванням очільника 

Роздільнянської РДА Сергія Приходька, на 

якій директор центру презентували основні 

результати роботи за 5 років з дня відкриття 

Центру.  
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17 червня 2020 року в Іванівському районному суді Одеської області  

проведено робочу зустріч з фахівцями Іванівського бюро правової допомоги та 

провідним інспектором Іванівського сектору ДУ «Центр пробації» в Одеській 

області. Під час зустрічі було обговорено ряд питань та зауважень, що 

стосуються порядку оформлення та подачі до суду позовних заяв та  їх завірених 

копій. 
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 [1.2.] Створення ефективної системи управління 

правовими знаннями та розвиток людського потенціалу 

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Щоп’ятниці з метою координації роботи, обговорення змін в законодавстві, 

актуальних питань, обміну досвідом та впровадження успішних практик проводяться 

робочі наради з працівниками центру та бюро правової допомоги за допомогою 

додатку Zoom. 
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[1.3.] Децентралізація системи БПД 

 

[1.3.1.] Розвиток внутрішнього потенціалу 
 

  

02 квітня 2020 року працівник Захарівського бюро правової допомоги прийняв 

участь в конференції на тему: «Використання платформи Helpdeskeddy (навчання, 

обговорення)». 

 

02 квітня 2020 року працівники долучилися до вебінару 

на тему: «Спрощене провадження або як швидко вирішити 

спір? 

 

08 квітня 2020 року  працівники долучилися до вебінару 

на тему: «З чого складається пенсія?» 

 

          09 квітня 2020 року юристи центру долучилися до вебінару на тему: «Порядок 

отримання земельної ділянки безоплатно»  

 

           04 травня 2020 року працівники долучилися до вебінару на тему: «Заява до 

Європейського суду з прав людини – практичні аспекти та підводні камені» 

 

09 квітня 2020 року участь в вебінарі на тему: «Порядок отримання земельної 

ділянки безоплатно», що проводився на каналі YouTube мережі правових клубів 

PRAVOKATOR. 

10 квітня 2020 року прийнято участь вебінарі на тему: «Оскарження рішень, 

дій/ бездіяльності у сфері нерухомості», що проводився на каналі YouTube мережі 

правових клубів PRAVOKATOR. 

14 квітня 2020 року працівники МЦ взяли участь у вебінарі організованому 

Вінницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

тему: «Юридичний захист водіїв». 

15 квітня 2020 року юристи долучилися до вебінару на тему: «Пенсія по 

інвалідності та втраті годувальника. Основні питання та особливості судової 

практики», який було проведено на каналі YouTube мережі правових клубів 

PRAVOKATOR. 
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21 квітня 2020 року долучилися до вебінару на тему: «Особливості 

застосування сімейного законодавства до відносин з іноземними особами та особами 

без громадянства», який було проведено на каналі YouTube мережі правових клубів 

PRAVOKATOR. 

22 квітня 2020 року долучилися до вебінару на тему: «Пенсія за віком. 

Особливості та види пенсій. Судова практика», який було проведено на каналі 

YouTube мережі правових клубів PRAVOKATOR. 

23 квітня 2020 року працівники Захарівського бюро правової допомоги взяли 

участь у вебінарі на тему: «Правові основи користування землею». 

26 квітня 2020 року головний спеціаліст Великомихайлівського бюро правової 

допомоги Аліна Постова успішно завершила онлай – курс та отримала сертифікат 

«Запобігання торгівлі людьми». Курс розроблений Координатором проектів ОБСЕ в 

Україні та студією онлайн – освіти 

EdEra за підтримки Уряду Канади та 

Місії США при ОБСЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 квітня 2020 року долучилися до вебінару на тему: «Судовий розгляд та 

розгляд справ у окремому проваджені в цивільному процесі. Склад суду» та «Кредити 

та Covid-19. Що робити позичальнику в карантин?», які проводились на каналі 

YouTube мережі правових клубів PRAVOKATOR. 
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29 квітня 2020 року взяли участь у вебінарах на тему: «Порядок вирішення 

спорів з питань, що виникають із правовідносин в сфері пенсійного права» та 

«Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 

карантинних обмежень». 

 

 

 

05 травня 2020 року  працівники бюро долучилися до вебінару на тему:   

«Практичні аспекти ініціювання кримінального провадження»   

 

 

 

 

 

30 квітня 2020 року участь у вебінарі на тему: «Земельні спори між сусідами». 
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      07.05.2020 року, головний спеціаліст Великомихайлівського бюро правової 

допомоги Аліна Постова, успішно закінчила курс «Коронавірусна інфекція: 

факти проти паніки» на платформі масових відкритих онлайн – курсів 

Prometheus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 травня 2020 року прийняли участь у навчальних онлайн-заходах, які 

проводились на каналі YouTube мережі правових клубів PRAVOKATOR, а саме в 

онлайн-лекціях на теми: «Особливості розгляду справ щодо визнання права власності 

на нерухоме майно в порядку спадкування» та «Особливості правового захисту дитини 

у випадках домашнього насильства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 травня 2020 року фахівці МЦ взяли участь у вебінарі організованому 

Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

тему: «Обов'язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків». 
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19 травня 2020 року взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Особливості 

розгляду судових справ щодо спадкування за законом. Спадкова трансмісія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 травня 2020 року долучилися до вебінару на тему: «Особливості надання 

правової допомоги неповнолітнім у кримінальному процесі. Основні аспекти», який 

проводився на каналі YouTube мережі правових клубів PRAVOKATOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           01 червня 2020 року, долучилися до онлайн –лекції на тему: «Булінг у 

навчальному закладі: служба порозуміння VS притягнення до відповідальності 

та судова практика». 

03 червня2020 року, долучилися до онлайн –лекції на тему: «Судова 

влада та ЗМІ в умовах карантинних заходів»; 

 04 червня 2020 року, у режимі конференції Zoom,  прийняли участь у 

робочій нараді  щодо моніторингу надання письмових консультацій. 

09 червня 2020 року долучилися до онлайн –лекції на тему: «Що таке 

ринок (обіг) землі. Основні меседжі закону про обіг землі». 

 

           17 червня 2020 року прийняли участь у онлайн – лекції на тему: 

«Особливості стягнення аліментів з особи, яка проживає на непідконтрольній 

території», який проводився на каналі YouTube мережі правових клубів 

PRAVOKATOR.  
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 26 червня 2020 року взяли в он-лайн зустріч на тему: «Соціальні гарантії 

учасників АТО/ООС», яка проводилась в рамках ініціативи 

#Знаю_Вмію_Розумію. 

 26 червня 2020 року прийняли участь у онлайн семінарі на тему:  

«Виборчі права громадян: зміна виборчої адреси», який проводився ГО «Група 

впливу». 
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

 

Працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами, відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проводиться аналіз успішних практик надання БВПД, аналіз та 

узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до Центру та Бюро 

правової допомоги. 
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 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року (звітний період) Роздільнянським 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 224 звернення 

клієнтів, надано 172 правові консультації, прийнято 52 письмових заяви про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 49 

рішень про надання БВПД. Складено 41 наказ, що уповноважує штатних працівників 

на надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам (на представництво в 

суді, складення процесуальних документів) та видано 6 доручення адвокатам.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

З/

п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

пере-

направлень 

до інших 

провайдерів 

надання 

БПД 

1 
Відділ правопросвітництва 

на дадання БПД 
76 50 26 0 

2 
Відділ «Великомихайлівське 

бюро правової допомоги» 
44 38 6 0 

3 
Відділ Захарівське бюро 

правової допомоги» 
57 44 13 0 

4 
Відділ «Іванівське бюро 

правової допомоги» 
47 40 7 0 

5 Разом по МЦ 224 172 52 0 
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Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 

цивільне право ; 16; 7% 

сімейне; 81; 36% 

спадкове; 16; 7% 

соціальне забезпечення; 12; 
5% 

земельне; 16; 7% 

житлове ; 13; 6% 

інше; 4; 2% 

трудове; 8; 4% 

податкове ; 2; 1% 

виконання судових рішень; 
10; 4% 

кримінальне право; 5; 2% 

цивільний процес; 11; 5% 

адміністративне 
правопорушення ; 0; 0% 

кримінальний процес ; 5; 
2% 

адміністративне право ; 21; 
9% 

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань.  
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного  81 

(36%), адміністративного права 21 (9%), цивільного права 16 (7%), спадкового 16 

(7%), земельного 16 (7%), житлового 13 (6%), соціального забезпечення 12 (5%), 

цивільного процесу 11 (5%), трудового 8 (4%), виконання судових рішень 10 (4%), 

пенсійне 10 (3%), кримінального процесу 5 (2%), кримінальне право 5 (2%),  інших 

питань 4 (2%), податкове 2 (1%), адміністративного правопорушення  (0%). 

 

 

 

Діаграма 2. щодо розподілу клієнтів за віком 
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До 18 років 
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Понад 60 років 
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Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 
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 Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 
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25% 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за ІІ 

квартал 2020 року: 

 виїзди до дистанційних пунктів доступу для надання безоплатної правової допомоги 

не здійснювалися у зв’язку з запровадженням карантину; 

 проведено 13 правопросвітницьких заходів;  

 розміщено у ЗМІ 65 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 

№     з/п 
Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

та установ 

- 

провайдері

в БПД, з 

якими 

налагоджен

о 

співпрацю 

Кількість 

проведени

х право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1 Разом 0/0 23/37 9 13 0 

2 Роздільнянський 

МЦ 
0/0 3/10 8 3 0 

3 Великомихай-

лівське бюро 
0/0 9/18 0 3 0 

4 Захарівське бюро 0/0 7/2 1 2 0 

5 Іванівське бюро 0/0 4/7 0 4 0 

 

 

 


