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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
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плану надання безоплатної правової допомоги 

 в Одеському регіоні на 2020 рік  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 

                              ЗМІСТ: 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання безоплатної 
правової допомоги окремим фізичним особам на посилення 
правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад……………………………………..…………………………………………………….…3 

[1.1.1.]  Правопросвітницькі заходи………….…………………………..…3 
[1.1.2.]  Взаємодія зі ЗМІ………………………………………………..….….16 
[1.1.2.]  Взаємодія з партнерами та ОМС……………………………..18 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи БПД ………………………………….………19 

[1.3.] Децентралізація системи БПД……………………………………...20 
[1.3.1.] Розвиток внутрішнього потенціалу…………………………….20 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної 

системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги 
(КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій…………………………………………..…………………………………………..21 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності……………….………22 

 

  



 

 
 

3 

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. 

Для виконання поставленого завдання, працівниками центру здійснювалася 

правопросвітницька діяльність у Великомихайлівському, Захарівському, Іванівському 

та Роздільнянському районах, з урахуванням потреб жителів цих районів, а саме:    

2 липня 2020 року  про історію створення місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, цілі та мету їхньої діяльності йшлося 

на зустрічі з суб’єктами пробації. Тетяна Кулішова розповіла про основні 

напрямки роботи та досягнення працівників за 5 років роботи.  

✅ Опрацьовано більше ніж 10 500 звернень клієнтів: надано майже 9000 

консультацій та роз’яснень, прийнято близько 1500 звернень на безоплатну 

вторинну правову допомогу; 

✅ Здійснено майже 600 виїзних прийомів; 

✅Працівниками центру взято участь майже у 800 судових засіданнях 

✅Судами проголошено рішення на користь клієнтів майже у 90% 

випадках; 

✅Проведено більше 700 правопросвітницьких заходів; 

✅Розміщено 415 публікацій 

в друкованих ЗМІ та на офіційних 

сайтах ОМС; 

✅Розроблено близько 50 

інформаційних буклетів; 

✅Створено близько 40 

відеороликів 
 

 

 

 

Більше за посиланням: 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3063076880450363  

 

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3063076880450363
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07 липня 2020 року організовано та проведено робочу зустріч 

представників Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД,  

Великомихайлівського районного відділу Філії Державної установи «Центр 

пробації» та управління соціального захисту Великомихайлівської районної 

державної адміністрації Одеської області на якій обговорювалися основні 

правові проблеми, з якими найчастіше стикаються представники ромської 

національної меншини та можливі шляхи їх вирішення.   

Більше за посиланням: 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3078250028933048 

 

 

 

 

 

 

08 липня 2020 року відбулася онлайн - лекція для осіб, що перебувають на обліку 

як безробітні на тему: «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

на робочому місці». Лекцію проведено в приміщенні Захарівської районної філії 

Одеського обласного центру зайнятості за допомогою мобільного додатку Viber.  

 
Більше за посиланням:    https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3078730508885000  

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3078250028933048
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3078730508885000
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10 липня 2020 року фахівцями Іванівського бюро правової допомоги  до 

Всесвітнього дня боротьби торгівлею людьми проведено лекцію на тему: 

«Людина не для продажу» спільно з працівником Іванівського відділу поліції, 

фахівцем служби пробації та адвокатом Федорчак І.А. Вході заходу 

обговорювали основні ризики нелегальної трудової міграції, порушення прав 

людини, руйнування родинних стосунків, примусова праця. 

 

 Більше за посиланням: https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3091832847574766  

 

 

31 липня 2020 року відбулася 

он-лайн лекція на тему: «Права осіб, 

які здійснюють постійний догляд за 

особами, які його потребують (особи 

з інвалідністю, громадяни похилого 

віку)», яка присвячена питанням 

документального оформлення 

постійного догляду (пакет 

документів, який для цього потрібно 

зібрати) та призначенню 

матеріального забезпечення, що передбачене особам, які здійснюють постійний догляд 
Більше за посиланням    https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3140617976029586  

 

31 липня 2020 року начальник  Іванівського бюро правової допомоги  

провів робочу зустріч з начальником Іванівського  відділу Управління 

Пенсійного фонду Юрієм Топалом 

щодо співпраці організацій, також 

обговорювалось питання встановлення 

факту належності особі 

правовстановлюючих документів в 

приміщенні Іванівського відділу 

Управління Пенсійного фонду в 

Роздільнянському районні Одеської 

області.  

 
 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3091832847574766
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3140617976029586
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03 серпня 2020 року в приміщенні Іванівського відділу поліції 

Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області  відбувся круглий стіл на тему: 

«Протидія домашньому насильству». Вході зустрічі обговорювали статистичні 

дані щодо звернень зпитань 

домашнього насильства, а також 

механізм допомоги потерпілим 

від домашнього насильства.  

 

 

 

 

 

03 серпня 2020 року   

працівниками Великомихайлівського  бюро правової допомоги спільно з   

Великомихайлівським районним відділом 

філії  Державної установи «Центр 

пробації» в Одеській області  проведено 

робочу зустріч на тему: «Людина не 

товар».   

Більше за посиланням: 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.8682

09949937078/3148919015199482  

 

07 серпня 2020  року в приміщенні Іванівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області під час реєстрації 

неповнолітніх суб’єктів пробації  головним спеціалістом Іванівського бюро 

правової допомоги Оксаною 

Яременко та провідним 

інспектором Іванівського РС 

філії Державної установи «Центр 

пробації» в Одеській області 

Юлею Комендант  проведено  

виховну бесіду на тему: 

«Шкідливий вплив 

антисоціального оточення».   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3148919015199482
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3148919015199482
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07 серпня 2020 року  працівниками Великомихайлівського  бюро правової 

допомоги спільно з   Великомихайлівським районним відділом філії  Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області, для суб’єктів пробації  проведено 

бесіду на  тему: «Протидія 

домашньому насильству».   

  
 

 

 

 

 

 

 07 серпня 2020 року, працівники 

Роздільнянського МЦ провели для суб’єктів 

пробації лекцію на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні». 

 

 

 

 

 

11 серпня 2020 року 

працівниками 

Великомихайлівського бюро 

правової допомоги  для 

мешканців 

Великомихайлівського району 

проведено лекцію на тему: 

"Застосування податкової 

знижки".  

Більше за посиланням:    

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa

.legalaid/photos/a.2464611530296904/317

2176556207061/  

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.2464611530296904/3172176556207061/
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.2464611530296904/3172176556207061/
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.2464611530296904/3172176556207061/
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 11 серпня 2020 року представники Роздільнянського МЦ та 

Роздільнянського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції обговорювали 

питання та проблеми правового характеру з якими найчастіше стикаються особи, 

які належать до ромської національної меншини, а саме: порядок укладення 

шлюбу; порядок надання дозволу на шлюб; порядок отримання свідоцтва про 

народження;  порядок отримання свідоцтва про смерть. В кінці зустрічі 

працівники розробили спільний план дій надання правової допомоги в таких 

випадках 

Більше за посиланням: https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3175004589257591  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 серпня 2020 року проведено лекцію для 

осіб, що знаходяться на обліку як безробітні в 

Захарівській районній філії Одеського обласного 

центру зайнятості на тему: «Забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків на 

робочому місці».  

 
Більше за посиланням:    
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3198545703570146  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3175004589257591
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3198545703570146


 

 
 

9 

 

20 серпня 2020 року проведено лекцію для осіб, що знаходяться на обліку 

як безробітні в Захарівській районній філії Одеського обласного центру 

зайнятості на тему: «Встановлення факту належності правовстановлюючого 

документа».  

 

 

20 серпня 2020 року в Іванівському районному суді Одеської області 

проведено робочу зустріч на якій були присутні керівник апарату Іванівського 

районного суду Одеської області Оксана Чернова-Наріжна, працівники суду та 

начальник Іванівського бюро правової допомоги Вадим Почтар.  
Під час зустрічі було обговорено ряд питань, основним з яких був порядок  

направлення та розгляд заяв, щодо 

винесення приписів для запобігання 

домашнього насильства.  

 
 

 

 

 

 

 

27 серпня 2020 року начальницею Великомихайлівського бюро правової 

допомоги Ольгою Вуколовою для осіб, з інвалідністю та пенсіонерів проведено 

лекцію на тему 

«Конституційні права та 

свободи людини і 

громадянина».  

Більше за посиланням  

https://www.facebook.com/rozdilna

.odesa.legalaid/photos/a.868209949

937078/3222618197829563    

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3222618197829563
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3222618197829563
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3222618197829563
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01 вересня 2020 року працівниками Захарівського бюро правової 

допомоги разом з начальником відділу Захарівського районного відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. 

Одеса) проведено робочу 

зустріч на тему: «Проблемні 

питання спрямовані на 

протидію упередженому 

ставленню до осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини». 

 
Більше за посиланням    

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts

/3235355826555800  

 

 

 

 

 

 

 

01 вересня 2020 року фахівцями 

Захарівського бюро проведено лекцію на 

тему «Погашення та зняття судимості» 

особам, що перебувають на обліку в 

Захарівському районному відділі філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Одеській області. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3235355826555800
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3235355826555800
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22 вересня 2020 року 

проведено лекцію для осіб, що 

знаходяться на обліку як безробітні в 

Захарівській районній філії Одеського 

обласного центру зайнятості на тему: 

«Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми». 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 вересня 2020 року фахівчинею Великомихайлівського бюро правової 

допомоги   Аліною Постовою  для батьків учнів   Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів проведено профілактичну лекцію  на тему: «Запобігання та протидія 

булінгу в навчальних закладах».  

Більше за посиланням: 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3308237312600984  

 

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/photos/a.868209949937078/3308237312600984
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «ПРОГРАМА ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 

01 липня 2020 року забезпечено роботу дистанційних пункту доступу 

безоплатної правової допомоги, що знаходиться вЗахарівському районному 

відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області, в 

результаті консультації надано 2 особам. 

10 липня 2020 року від бувся виїзний прийом громадян в дистанційному 

пункті доступу до БПД, який знаходиться в Іванівському районному відділі філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області, під час якого 

прийнято 3 особи. 

 

07 серпня 2020 року забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, які знаходяться в Захарівському та Іванівському 

районних відділах філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській 

області. В результаті прийнято 8 клієнтів, яким надано правові консультації у 

сфері земельних правовідносин. 

 

18 серпня 2020 року дистанційний пункт доступу працював в                             

с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області, відповіді на 

питання щодо захисту прав землевласників отримали 3 особи. 

 

22 вересня 2020 року в Захарівській районній філії Одеського обласного 

центру зайнятості для осіб, що знаходяться на обліку як безробітні проведено 

лекцію на тему: «Що потрібно знати особам, які мають право на земельну частку 

(пай)». Після лекції відбулося консультування осіб щодо захисту прав 

землевласників. 

 
Більше за посиланням    https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3299680213456694  

 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3299680213456694
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. 

 

 

24 вересня 2020 року на базі 

дистанційного консультативного пункту, 

розташованого в Іванівській районній 

філії Одеського обласного центру 

зайнятост було проведено право-освітній 

захід на тему: «Договір оренди землі (пай) 

підстави розірвання». 

 

 

 

 

 

 

 

25 вересня 2020 року відбулося 

виїзне консультування громадян в 

Бузинівській сільській раді 

Іванівського району Одеської 

області.  

Під час прийому громадян було 

прийнято 4 особи, які отримали 

відповідні консультації.  
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25 вересня 2020 року  працівниками Великомихайлівського бюро правової 

допомоги на базі дистанційного консультативного пункту розташованого у 

Полезненському старостинському окрузі Великомихайлівської об’єднаної 

територіальної громади Великомихайлівського району Одеської області 

проведено лекцію на тему: «Як успадкувати земельну ділянку?»  та здійснено 

консультування громадян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 вересня 2020 року працівниками Великомихайлівського та 

Захарівського бюро правової допомоги здійснено виїзди до мобільних 

консультативних пунктів, які знаходяться в Мигаївському старостинському 

окрузі Новоборисівської об’єднаної територіальної громади   

Великомихайлівського району та с. Йосипівка Захарівського району Одеської 

області під час яких прийнято 10 осіб, яким надано консультації з питань 

земельного права. 
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На платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid» розміщено 

інформаційну статтю «Сплата податку 

при оформленні договору купівлі-

продажу земельної ділянки» - автор 

начальниця Великомихайлівського бюро 

правової допомоги Ольга Вуколова 

 

 

 

Розроблено буклет «Договір оренди землі: істотні 

умови та порядок реєстрації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В засобах массової інформації 

розміщено інформаційно-

роз’яснювальну статтю «Що 

потрібно врахувати, аби здати 

свою земельну ділянкув оренду» - 

автор директор Центру Тетяна 

Кулішова.  
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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 2 публікації в районних газетах та 25 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). 

У районних газетах «Вперед», «НовинаР» та на сайтах органів місцевого 

самоврядування Іванівського, Великомихайлівського, Захарівського (Фрунзівського) 

та Роздільнянського районів, розміщено наступну інформацію: 

1. 5 років Роздільнянському МЦ https://vpered.od.ua/actual/5-rokiv-

rozdilnyanskomu-miscevomu-centru-z-nadannya-

bvpd/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3QSKuCo2AjmdnCxXDflaln23iiThj5_sLum_j-

DsQYygVINk8lVv0hqg8  

2. 799 адвокатів долучилися до співпраці із системою БПД http://v-mihailivka-

rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/799-

advokatv-doluchilisya-do-spvprac-z-sistemoyu-bpd/  

3. Завдяки тісній співпраці Роздільнянського МЦ та Захарівської районної ради 

учасники АТО нарешті змогли отримати присуджені їм кошти http://frunzivka-

rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/530-zavdyaki-tisni-spivpratsi-

rozdilnyanskogo-mts-ta-zakharivskoji-raonnoji-radi-uchasniki-ato-nareshti-zmogli-

otrimati-prisudzheni-jim-koshti 

4. Способи визначення місця проживання дитини 

https://vpered.od.ua/actual/sposobi-viznachennya-miscya-prozhivannya-

ditini/?fbclid=IwAR2pScW2PvQi3Sq7S6fQsiABQH-

nlKt15rAFV_SL1TrmnhcXBIEFNZyCXa0  

5. ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-фотоконкурсу «Правова допомога 

поруч» http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/ogoloshennya-pro-

provedennya-onlajn-fotokonkursu-pravova-dopomoga-poruch/ 

6. Телефонному консультуванню БПД – три роки! http://frunzivka-

rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/537-telefonnomu-

konsultuvannyu-bpd--tri-roki 

7. Оголошення про вебінар https://vpered.od.ua/actual/prava-osib-yaki-zdijsnyuyut-

postijnij-doglyad-za-osobami-yaki-jogo-

potrebuyut/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR300_JFE7f6wyP-

Ds5T_T2UuLOWZlhKXme554Po3XG3kztRM98aQZ62TyQ 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?ref=br_rs
https://vpered.od.ua/actual/5-rokiv-rozdilnyanskomu-miscevomu-centru-z-nadannya-bvpd/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3QSKuCo2AjmdnCxXDflaln23iiThj5_sLum_j-DsQYygVINk8lVv0hqg8
https://vpered.od.ua/actual/5-rokiv-rozdilnyanskomu-miscevomu-centru-z-nadannya-bvpd/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3QSKuCo2AjmdnCxXDflaln23iiThj5_sLum_j-DsQYygVINk8lVv0hqg8
https://vpered.od.ua/actual/5-rokiv-rozdilnyanskomu-miscevomu-centru-z-nadannya-bvpd/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3QSKuCo2AjmdnCxXDflaln23iiThj5_sLum_j-DsQYygVINk8lVv0hqg8
https://vpered.od.ua/actual/5-rokiv-rozdilnyanskomu-miscevomu-centru-z-nadannya-bvpd/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3QSKuCo2AjmdnCxXDflaln23iiThj5_sLum_j-DsQYygVINk8lVv0hqg8
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/799-advokatv-doluchilisya-do-spvprac-z-sistemoyu-bpd/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/799-advokatv-doluchilisya-do-spvprac-z-sistemoyu-bpd/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/799-advokatv-doluchilisya-do-spvprac-z-sistemoyu-bpd/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/799-advokatv-doluchilisya-do-spvprac-z-sistemoyu-bpd/
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/530-zavdyaki-tisni-spivpratsi-rozdilnyanskogo-mts-ta-zakharivskoji-raonnoji-radi-uchasniki-ato-nareshti-zmogli-otrimati-prisudzheni-jim-koshti
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/530-zavdyaki-tisni-spivpratsi-rozdilnyanskogo-mts-ta-zakharivskoji-raonnoji-radi-uchasniki-ato-nareshti-zmogli-otrimati-prisudzheni-jim-koshti
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/530-zavdyaki-tisni-spivpratsi-rozdilnyanskogo-mts-ta-zakharivskoji-raonnoji-radi-uchasniki-ato-nareshti-zmogli-otrimati-prisudzheni-jim-koshti
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/530-zavdyaki-tisni-spivpratsi-rozdilnyanskogo-mts-ta-zakharivskoji-raonnoji-radi-uchasniki-ato-nareshti-zmogli-otrimati-prisudzheni-jim-koshti
https://vpered.od.ua/actual/sposobi-viznachennya-miscya-prozhivannya-ditini/?fbclid=IwAR2pScW2PvQi3Sq7S6fQsiABQH-nlKt15rAFV_SL1TrmnhcXBIEFNZyCXa0
https://vpered.od.ua/actual/sposobi-viznachennya-miscya-prozhivannya-ditini/?fbclid=IwAR2pScW2PvQi3Sq7S6fQsiABQH-nlKt15rAFV_SL1TrmnhcXBIEFNZyCXa0
https://vpered.od.ua/actual/sposobi-viznachennya-miscya-prozhivannya-ditini/?fbclid=IwAR2pScW2PvQi3Sq7S6fQsiABQH-nlKt15rAFV_SL1TrmnhcXBIEFNZyCXa0
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-fotokonkursu-pravova-dopomoga-poruch/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-fotokonkursu-pravova-dopomoga-poruch/
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/537-telefonnomu-konsultuvannyu-bpd--tri-roki
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/537-telefonnomu-konsultuvannyu-bpd--tri-roki
http://frunzivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/537-telefonnomu-konsultuvannyu-bpd--tri-roki
https://vpered.od.ua/actual/prava-osib-yaki-zdijsnyuyut-postijnij-doglyad-za-osobami-yaki-jogo-potrebuyut/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR300_JFE7f6wyP-Ds5T_T2UuLOWZlhKXme554Po3XG3kztRM98aQZ62TyQ
https://vpered.od.ua/actual/prava-osib-yaki-zdijsnyuyut-postijnij-doglyad-za-osobami-yaki-jogo-potrebuyut/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR300_JFE7f6wyP-Ds5T_T2UuLOWZlhKXme554Po3XG3kztRM98aQZ62TyQ
https://vpered.od.ua/actual/prava-osib-yaki-zdijsnyuyut-postijnij-doglyad-za-osobami-yaki-jogo-potrebuyut/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR300_JFE7f6wyP-Ds5T_T2UuLOWZlhKXme554Po3XG3kztRM98aQZ62TyQ
https://vpered.od.ua/actual/prava-osib-yaki-zdijsnyuyut-postijnij-doglyad-za-osobami-yaki-jogo-potrebuyut/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR300_JFE7f6wyP-Ds5T_T2UuLOWZlhKXme554Po3XG3kztRM98aQZ62TyQ
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8. Утримання колишньої дружини. Що потрібно знати? http://v-mihailivka-

rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-

bpd/utrimannya-kolishno-druzhini-wo-potrbno-znati/ 

9. Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами http://rozdilna-

rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/vdpovdalnst-za-zhorstoke-povodzhennya-z-

tvarinami/ 

10. Застосунок БПД http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/zastosunok-

bpd/ 

11. Як встановити графік зустрічей з дитиною? http://v-mihailivka-

rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-

vstanoviti-grafk-zustrchej-z-ditinoyu/ 

12. Бюро правової допомоги чотири роки! 

http://cebrykivska.gromada.org.ua/news/1598950420/ 

13. Що таке електронна черга до дитячого садка? Чи варто ставати в чергу 

одразуhttp://cebrykivska.gromada.org.ua/news/1598967675/ 

14. Пакунок малюка https://vpered.od.ua/actual/pakunok-malyuka-za-novimi-

pravilami/ 

15. Як правильно заповнити виборчий бюлетень 25 жовтня, аби Ваш голос було 

враховано https://vpered.od.ua/actual/yak-pravilno-zapovniti-viborchij-byuleten-

25-zhovtnya-abi-vash-golos-bulo-vraxovano/  

16. Що потрібно врахувати, аби здати свою земельну ділянку в оренду 

https://vpered.od.ua/actual/shho-potribno-vraxuvati-abi-zdati-svoyu-zemelnu-

dilyanku-v-orendu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/utrimannya-kolishno-druzhini-wo-potrbno-znati/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/utrimannya-kolishno-druzhini-wo-potrbno-znati/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/utrimannya-kolishno-druzhini-wo-potrbno-znati/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/utrimannya-kolishno-druzhini-wo-potrbno-znati/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/vdpovdalnst-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/vdpovdalnst-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/vdpovdalnst-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/zastosunok-bpd/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/zastosunok-bpd/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-vstanoviti-grafk-zustrchej-z-ditinoyu/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-vstanoviti-grafk-zustrchej-z-ditinoyu/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-vstanoviti-grafk-zustrchej-z-ditinoyu/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-vstanoviti-grafk-zustrchej-z-ditinoyu/
http://cebrykivska.gromada.org.ua/news/1598950420/
http://cebrykivska.gromada.org.ua/news/1598967675/
https://vpered.od.ua/actual/pakunok-malyuka-za-novimi-pravilami/
https://vpered.od.ua/actual/pakunok-malyuka-za-novimi-pravilami/
https://vpered.od.ua/actual/yak-pravilno-zapovniti-viborchij-byuleten-25-zhovtnya-abi-vash-golos-bulo-vraxovano/
https://vpered.od.ua/actual/yak-pravilno-zapovniti-viborchij-byuleten-25-zhovtnya-abi-vash-golos-bulo-vraxovano/
https://vpered.od.ua/actual/shho-potribno-vraxuvati-abi-zdati-svoyu-zemelnu-dilyanku-v-orendu/
https://vpered.od.ua/actual/shho-potribno-vraxuvati-abi-zdati-svoyu-zemelnu-dilyanku-v-orendu/
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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 серпня 2020 року представники 

різних структур – Іванівського 

бюро правової допомоги, служби у 

справах дітей Іванівської РДА, 

Іванівської районної ради під час 

круглого столу обговорювали 

питання щодо ризиків порушення 

конституційних прав і свобод а 

також важливість неухильного 

дотримання прав і свобод 

громадянина, особливо в умовах 

карантинних обмежень. Адже існує 

великий ризик розголошення 

персональних даних, недотримання 

права на лікарську таємницю тощо.  

Підсумовуючи зустріч начальник бюро Вадим Почтар підкреслив що 

недотримання прав тягне за собою неминучу відповідальність. Адже держава 

гарантує кожному допомогу у 

захисті порушених прав, зокрема і в 

бюро правової допомоги. 

 

 

25 вересня 2020 року у рамках 

співпраці з ГО «Роздільнянська 

районна організація осіб з 

інвалідністю» відбулася лекція 
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«Нова форма виборчих бюлетенів. Як з ними розібратися?».  

Більше за посиланням: https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3309129779178404 

 

 

 

Щопонеділка проходять апаратні наради під головуванням очільника 

Роздільнянської РДА – Сергія Приходька, в яких бере участь директор центру – 

Тетяна Кулішова. 

 

 

 

 [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 skype-

зв’язку. 

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/posts/3309129779178404
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[1.3.] Децентралізація системи БПД 

 

[1.3.1.] Розвиток внутрішнього потенціалу 
 

  

 

Працівники Центру активно підвищують свій професійний рівень, 

набувають нових практичних знань, знайомляться з кращими практиками 

надання безоплатної правової допомоги. Цьому сприяють навчальні on-line 

заходи, відкриті вебінари. За звітний період спеціалісти взяли участь у 12 

вебінарах: 

 «Особливості стягнення аліментів з особи, яка проживає на 

непідконтрольній території»;  

 «Поновлення договорів оренди землі»; 

 «Позбавлення та поновлення батьківських прав: підстави, порядок 

розгляду та виконання»; 

 «Надання правової допомоги дітям, які постраждали від домашнього 

насильства»;  

 «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які 

потребують такої допомоги»; 

 «Заборгованість по аліментам: розрахунок, пеня та аналіз судової 

практики»; 

 «Шлюбний договір». 

 «Визнання особи такою, що втратила право на  користування 

житловим приміщенням»;  

 «Поділ спільної сумісної власності подружжя»; 

 «Усиновлення, опіка та піклування»; 

 «Право спільної часткової та спільної сумісної власності на земельну 

ділянку»; 

 «Зміна виборчої адреси» 
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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 01.07.2020 по 30.09.2020 року (звітний період) Роздільнянським 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 626 звернень 

клієнтів, надано 516 правові консультації, прийнято 110 письмові заяви про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 109 

рішень про надання БВПД. Складено 82 наказів, що уповноважують штатних 

працівників на надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам (на 

представництво в суді, складення процесуальних документів) та видано 26 доручень 

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 
355 303 52 0 

2 
Відділ «Великомихайлівське 

бюро правової допомоги» 
87 73 14 0 

3 
Відділ Захарівське бюро 

правової допомоги» 
111 80 31 0 

4 
Відділ «Іванівське бюро 

правової допомоги» 
73 60 13 0 

5 Разом по МЦ 626 516 110 0 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного  183 

(29%), земельного 81 (6%), житлового 61 (10%), цивільного права 58 (9%), 

спадкового 51 (8%), соціального забезпечення 39 (6%), адміністративного права 39 

(6%), цивільного процесу 19 (3%), адміністративного правопорушення 17 (3%), 

трудового 15 (2%), інших питань 15 (2%), пенсійне 14 (2%),кримінального процесу 13 

(2%), виконання судових рішень 12 (2%), податкове 5 (1%), кримінальне право 4 

(1%). 
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Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 
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Діаграма 2. щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 
 

[ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] 

чоловіки 

жінки 

До 18 років 0% 

Від 18 до 35 років 

включно 27% 

Від 35 до 60 років 

включно 52% 

Понад 60 років 21% 

Розподіл клієнтів за віком 

До 18 років 

Від 18 до 35 років 

включно 

Від 35 до 60 років 

включно 

Понад 60 років 



 

 
 

26 

 

 

 

 Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

 

 

  

69% 

16% 

2% 
1% 1% 1% 
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Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД 

Особи з низькими 
доходами 

інваліди 

особи підвержені 
домашньому насильству 

діти 

власники земельних 
ділянок 

внутрішньо переміщені 
особи 

ветерани 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал 2020 року: 

 здійснено 16 виїздів до дистанційних пунктів доступу для надання безоплатної 

правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 46 осіб; 

 надано 47 консультації та роз’яснень під час діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів; 

  9 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу щодо надання 

безоплатної правової допомоги  

 проведено 30 правопросвітницькій захід;  

 розміщено у ЗМІ 50 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 6/21 19/46 9 30 0 

2 Роздільнянський 

МЦ 
0/0 3/4 8 8 0 

3 Великомихай-

лівське бюро 
4/13 6/11 0 7 0 

 Захарівське бюро 1/4 6/22 0 9 0 

5 Іванівське бюро 1/4 4/9 1 6 0 

 

 

 


