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

[1.1.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 
прав 

 
Проведено заходи щодо визначення правових потреб громадян: анкетування під час 

проведення правопросвітницьких заходів, фокус-групове дослідження з ОТГ та ОМС з 
метою визначення правових потреб, створення «карти правових потреб». 

Проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України 

Найчастіші питання, за якими звертаються до Центру – земельне (313), цивільне право 
(122), сімейне (103).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сформовано на основі проведеного аналізу «карту правових потреб» територіальної громад 
 
Карта правових потреб територіальних громад  

 
 
 
1.Земельне (61) 
2. Сімейне (31) 
3. Цивільне право (25) 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
1. Земельне(67)  
2. Цивільне(33)  
3. Сімейне (33) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

1. Земельне (95),  
2. Цивільне право  (53),  
3. Сімейне (33) 

 
 
 
Ізмаїльський МЦ: Ізмаїльська територіальна громада, Суворовська територіальна громада, 

Саф'янівська територіальна громада. 

Кілійське бюро: Кілійська територіальна громада, Вилківська територіальна громада   

Ренійське бюро: Ренійська територіальна громада 

Болградське бюро: Болградська міська об’єднана територіальна громада, Василівська сільська 

об’єднана територіальна громада, Городненська сільська об’єднана територіальна громада, 

Криничненська сільська об’єднана територіальна громада, Кубейська  сільська об’єднана 

територіальна громада              

 

Земельне (90) 
Сімейне(16) 
Спадкове (15) 



 

05 квітня 2021 р. 
організовано виїзний прийом та 
проведено правопросвітництво із 
земельних питань для мешканців 
с. Лощинівка  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23 квітня військової частини А2613 м. Болград 

для військовослужбовців, учасників ООС/АТО 
проведено  
інформаційно-роз’яснювальний захід  на тему 
«Земельна реформа в Україні». Кількість присутніх – 
43 особи.  

 

06 травня проведено інформування в 
Ізмаїльському міськрайонному центрі зайнятості  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 квітня проведено правопросвітницький захід в Болградському районному секторі 
пробації філії ДУ «Центр пробації» 

 

 

06 травня 2021 інформаційна робота проведена з клієнтами Ізмаїльського відділу пробації  

 



07 травня 2021  в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відкрито 
Юридичну клініку за участі ГО «Гаудеамус».  

 
  
07 травня 2021  Кілійському  бюро правової допомоги для власників земельних ділянок -  

мешканців с. Трудове -  було проведено  лекцію «Порядок стягнення невиплаченої орендної 
плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення та розірвання 
договору оренди землі з підстав невиконання умов договору оренди землі». 

 



 
17 травня 2021 р.  організовано виїзний прийом до сіл Кирнички, Старі Трояни, Острівне.  
 
17 травня 2021 р. правопросвітництво з питань земельної реформи для представників 

ОМС провів Максим Дізанов.  
17 травня 2021 р. в с. Старі Трояни організовано правопросвітницький захід із земельних 

питань.  
 17 травня 2021 р. проведено лекцію з питань земельної реформи в Україні для мешканців 

с. Острівне 
19 травня  в Болградському районному центрі зайнятості проведено семінар щодо 

запобігання домашньому насильству.  
 

 



 

26 травня 2021 року в приміщенні сесійної зали Кілійської міської ради начальником 
Кілійського бюро правової допомоги була проведена лекція для учасників АТО щодо важливих 
змін в земельному законодавстві. В ході лекції були висвітлені питання відкриття ринку землі, 
оформлення документів на землю. На заході були присутні 19 осіб. По завершенню лекції 
надавались відповіді на питання, які виникли у присутніх. 

 

2 червня 2021 в ЦБС ім. І. Котляревського Ізмаїльським МЦ з надання БВПД було 
організовано «Правовий кінозал». Захід проведено з урахуванням протиепідемічних правил. Для 
перегляду студентам Дунайського інституту інфраструктури і технологій було запропоновано 
стрічку «Мавританець» (2021 р.). 

Цикл заходів до Дня захисту дітей (02.06.2021, 04.06.2021, 10.06.2021, 14.06.2021, 
15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021) проведено у школах м. Рені головним спеціалістом Тетяною 
Іонку та волонтером БПД Анжелою Пєнєвою.   

 
 



 

 

23 червня 2021 р. напередодні Дня Конституції України для учнів Ізмаїльського військово-
морського ліцею фахівець Ізмаїльського МЦ з надання БВПД провела інтерактивну лекцію щодо 
прав і обов’язків людини і громадянина. 



 

Інформацію про роботу Ізмаїльського МЦ з надання БВПД розміщено в наступних ЗМІ:  

Facebook-сторінка партнерів «Криничненская ОТГ»  

вебсайт Бессарабия.UA 

телебачення Бессарабия.UA 

Facebook-сторінка партнерів «Суворовська селищна рада» 

Facebook-сторінка партнерів «Кубейська ОТГ» 

Facebook-сторінка партнерів «Новости Рени и Ренийского района»  

ТБ"Ізмаїл" 

Facebook-сторінка партнерів «Измаильская ОТГ»  

вебсайт «Кілійська ОТГ» 

Facebook-сторінка партнерів «Пробація Одещини» 

Facebook-сторінка партнерів «Болградская ОТГ» 

Facebook-сторінка партнерів «Ізмаїльська РДА» 

Facebook-сторінка партнерів «Кілійська РДА»  

Facebook-сторінка партнерів «Ренійської МР» 

Facebook-сторінка партнерів "Правопросвітництво серед дітей – 

Facebook-сторінка партнерів «Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" 

Ренійської МР» 

 

 



https://www.facebook.com/groups/1034520327025730/permalink/1148266765651085/  

https://bessarabia.ua/ekonomika/proczess-privatizaczii-zemelnyh-uchastkov-czelevogo-

naznacheniya-chto-nuzhno-znat-speczialno-dlya-bessarabiya-ua-

video/?fbclid=IwAR3Wk4rAqnTeZkmx1BQuPvtI9Ech0z55uOGXPSf_IZBcBC1qoOUMU5TxIUU  

https://www.youtube.com/watch?v=huM3eAb_v0k 

https://www.facebook.com/groups/484641852477637/permalink/775822986692854  

https://www.facebook.com/groups/823530158382358/pending_posts/?search=&post_id=957

185875016785&has_selection=false  

https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=41

34812746569832&has_selection=false  

https://www.youtube.com/watch?v=TGF-kC9vA5g&t=26  

https://www.facebook.com/IzmailTv/posts/140732064720692  

https://www.facebook.com/groups/2812853985645057/permalink/2951290211801433  

https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/permalink/4143661335684973  

https://kiliyska-gromada.gov.ua/news/1619098066/  

https://www.facebook.com/groups/3073238799423234/permalink/3919701871443585/ 

https://www.facebook.com/groups/643060313247834/permalink/773127276907803 

https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=42

45363138848125&has_selection=false 

https://izmail-rda.odessa.gov.ua/2021/05/ogolosheno-xiii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-

zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/ 

https://kiliyska-gromada.gov.ua/news/1622033739/ 

https://www.facebook.com/groups/405228481127971/permalink/468763471441138/ 

https://www.facebook.com/groups/405228481127971/posts/488630236121128/ 

 

[1.2]  Доступні та якісні послуги системи БПД  
 
Здійснено пошук незалежних  провайдерів БПД, налагодження комунікації, зокрема, 

комунікація з ОТГ і ОМС, розроблено та узгоджено з ОТГ графік консультувань.  
Здійснено розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

WikiLegalAid, а саме перевірено на актуальність та відредаговано правові консультації на теми: 
«Громадянство та належність до громадянства України», «Особливості застосування сімейного 
законодавства у часі», «Право земельного сервітуту» «Компенсація шкоди здоров'ю, завданої 
внаслідок падіння бурульок». 

 
Забезпеченно роботу дистанційних пунктів доступу та мобільних консультативних 

пунктів. Проведено аналіз ефективності роботи ДПД/МКП. Розглянуто питання щодо 
доцільності роботи окремих ДПД, переведення їх в МКП та скорочень ДПД. 

 

https://www.facebook.com/groups/1034520327025730/permalink/1148266765651085/
https://bessarabia.ua/ekonomika/proczess-privatizaczii-zemelnyh-uchastkov-czelevogo-naznacheniya-chto-nuzhno-znat-speczialno-dlya-bessarabiya-ua-video/?fbclid=IwAR3Wk4rAqnTeZkmx1BQuPvtI9Ech0z55uOGXPSf_IZBcBC1qoOUMU5TxIUU
https://bessarabia.ua/ekonomika/proczess-privatizaczii-zemelnyh-uchastkov-czelevogo-naznacheniya-chto-nuzhno-znat-speczialno-dlya-bessarabiya-ua-video/?fbclid=IwAR3Wk4rAqnTeZkmx1BQuPvtI9Ech0z55uOGXPSf_IZBcBC1qoOUMU5TxIUU
https://bessarabia.ua/ekonomika/proczess-privatizaczii-zemelnyh-uchastkov-czelevogo-naznacheniya-chto-nuzhno-znat-speczialno-dlya-bessarabiya-ua-video/?fbclid=IwAR3Wk4rAqnTeZkmx1BQuPvtI9Ech0z55uOGXPSf_IZBcBC1qoOUMU5TxIUU
https://www.youtube.com/watch?v=huM3eAb_v0k
https://www.facebook.com/groups/484641852477637/permalink/775822986692854
https://www.facebook.com/groups/823530158382358/pending_posts/?search=&post_id=957185875016785&has_selection=false
https://www.facebook.com/groups/823530158382358/pending_posts/?search=&post_id=957185875016785&has_selection=false
https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=4134812746569832&has_selection=false
https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=4134812746569832&has_selection=false
https://www.youtube.com/watch?v=TGF-kC9vA5g&t=26
https://www.facebook.com/IzmailTv/posts/140732064720692
https://www.facebook.com/groups/2812853985645057/permalink/2951290211801433
https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/permalink/4143661335684973
https://kiliyska-gromada.gov.ua/news/1619098066/
https://www.facebook.com/groups/3073238799423234/permalink/3919701871443585/
https://www.facebook.com/groups/643060313247834/permalink/773127276907803
https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=4245363138848125&has_selection=false
https://www.facebook.com/groups/1026209314096873/pending_posts/?search=&post_id=4245363138848125&has_selection=false
https://izmail-rda.odessa.gov.ua/2021/05/ogolosheno-xiii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://izmail-rda.odessa.gov.ua/2021/05/ogolosheno-xiii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://kiliyska-gromada.gov.ua/news/1622033739/
https://www.facebook.com/groups/405228481127971/permalink/468763471441138/
https://www.facebook.com/groups/405228481127971/posts/488630236121128/


 
Сприяння підвищенню якості  послуг, які надаються системою БПД: 
Забезпечено надання БВПД працівниками Місцевого Центру /відділу представництва/ 

та бюро правової допомоги. 
В період з 01.04.2021 року по 30.06.2021 року в якості забезпечення надання правових 

послуг особам, відносно яких, прийнято рішення про надання БВПД видано: 
- адвокатам системи БПД - 34 доручень для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 
- на працівників Центру та бюро правової допомоги – 81 наказів про уповноваження 

на надання безоплатної вторинної правової допомоги (в тому числі в результаті заміни 
працівників).   

В квітні місяці начальником відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами 
проведено робочу зустріч із адвокатами, які долучились о системи БПД щодо оформлення 
звітів, а також надано роз’яснення з організаційних питань щодо порядку видачі доручень, 
оплати послуг, підстав припинення та скасування дії доручень, переліку документів, які 
долучаються до звітів тощо   

 
[1.3]  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 
21.04.2021 року проведена zoom-нарада за участю працівників МЦ та бюро правової 

допомоги з питань запланованих заходів на 2020 рік. 
15.05.2021 року проведена zoom-нарада за участю начальників відділів МЦ та 

Кілійського, Болградського та Ренійського бюро правової допомоги. 
15.06.2021 року керівництвом, начальниками відділів МЦ та Кілійського, Болградського 

та Ренійського бюро правової допомоги прийнято участь у спільній робочі нараді, проведеної 
Координаційним центром з надання правової допомоги.   

24.06.2020 року за результатами проведення моніторингу діяльності Бюро правової 
допомоги проведено спільну нараду за участю начальників Кілійського, Болградського та 
Ренійського бюро правової допомоги. 

 
Участь у навчальних заходах працівників МЦ та Бюро. 
В період з квітня по  червень 2021 року працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

взято участь у заходах з підвищення кваліфікації (вебінарах, онлайн-зустрічах з експертами 
тощо) на теми: 

- 18.04.2021 року «Менеджмент волонтерських програм»; 
- 21.04.2021 року «Примусове стягнення заробітної плати»; 
- 21.04.2021 року «Примусове стягнення заробітної плати»; 
- 22.04.2021 року «Актуальні питання щодо складання та визнання заповітів 

недійсними у судовому порядку»; 
- 27.04.2021 року «Садові та дачні будинки. Порядок державної реєстрації»; 
- 30.04.2021 року «Набуття права власності в порядку спадкування»; 
- 24.05.2021 року «Порядок оформлення субсидій, виплата субсидій, отримання 

зекономлених коштів»; 
- 27.05.2021 року «Щеплення від інформаційних маніпуляцій, або основи 

медіаграмотності для щоденного вжитку»; 
- 27.05.2021 року «Договір оренди: актуальні особливості вирішення спорів»; 
- 28.05.2021 року «Надання правничої допомоги особам, які знаходяться в умовах 

несвободи: проблемні питання»; 
- 03.06.2021 року «Зустріч з експертом. Визнання доказів недопустимими під час 

судового розгляду. Взаємодія та вирішення проблемних питань з клієнтом»; 
- 07.06.2021 року «Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при затоплені 

приміщення, усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням”; 



- 26.06.2021 року «Персональні дані: обробка, зберігання, захист». 
 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 
рішень. 

15.06.2021 року відбулась робоча нарада з керівництвом РЦ в Одеській область з 
питань виконання планів, якості надання первинної правової допомоги. 

 
[1.4] Посилення потенціалу системи надання БПД з надання правової допомоги з 

питань земельного права  
 
14.05.2021 року та 21.05.2021 року відбулись робочі наради з керівництвом РЦ в 

Одеській область з питань реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство». 

Здійснено розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
WikiLegalAid, шляхом редагування завантажених консультацій із земельного права: 

- 02.06.2021 року «Право земельного сервітуту»; 
 
В період з квітня по  червень 2021 року працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

взято участь у заходах з підвищення кваліфікації (вебінарах, онлайн-зустрічах з експертами 
тощо) на теми: 

- 06.04.2021 року «Спадкування земельної ділянки /пая за законом»; 
- 07.05.2021 року «Встановлення меж земельної ділянки та визначення координат 

на місцевості»; 
- 21.05.2021 року «Землі у державній власності». 
 

20.04.2021 працівниками МЦ та бюро правової допомоги пройдено дистанційне на 
тему «Основні питання у сфері земельних правовідносин». 

 
 За другий квартал 2021 року проведено 14 правопросвітницьких заходів та виїзних 

консультувань у сфері земельних відносин. 
Проведено 28 онлайн консультувань із земельних питань. 
Складено 188 письмових консультацій із земельних питань. 
 


