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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 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 I кварталу 2019 року проводився аналіз спільних правових потреб
територіальних  громад,  на  підставі  якого  сформовано  «карту  правових  потреб»
громадян у всіх районах та містах, на які поширюється дислокація місцевого центру: в
Ананьївському,  Балтському,  Кодимському,  Любашівському,  Миколаївському,
Подільському, Окнянському, Савранському та Ширяївському районах, а також в містах
Подільську та Балті.

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

Більш детально ознайомитися з  картою правових потреб територіальних громад,  які
підпадають під юрисдикцію Подільського МЦ НБВПД, можна     тут  .
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Протягом I кварталу 2019 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  бюро  правової  допомоги  проводились  наступні
правопросвітницькі та інші заходи:

Проведення  інформаційно-правопросвітницьких  кампаній,  спрямованих  на  захист
прав громадян, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення
-  людей з інвалідністю та пенсіонерів

29  січня  працівники  Савранського  бюро  правової  допомоги  провели  для
відвідувачів  та
працівників
Савранської  районної
бібліотеки  для
дорослих
інформаційний
семінар  на  тему:
"Негода -  хто винен і
що  робити?".  В  ході
заходу  обговорили
питання: чи  може
людина, яка отримала травму через ожеледицю, отримати компенсацію за свої забої та
переломи, хто повинен нести відповідальність за стан доріг, тротуарів біля державних,
комунальних  установ,  магазинів  та  прибудинкової  території?  Працівники  бібліотеки
отримали інформаційні  буклети та листівки,  плакати,  та методичні  рекомендації  для
наповнення інформаційного стенду та для розповсюдження серед сільських бібліотек
району. Детальніше   >>>>>

Для  працівників  Любашівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  відділу
освіти  молоді  та  спорту  Любашівської  райдержадміністрації  30  січня  відбувся
інформаційний  захід
на тему: "Негода – хто
винен і що робити".  В
ході  заходу  головний
спеціаліст
Любашівського  бюро
правової  допомоги
Лариса  Будяченко
знайомила  присутніх
з  інформацією  щодо:
зібрання  доказів  та
фіксування факту неналежного очищення снігу,  куди звернутися та хто відповідає за
утримання тротуару та дороги, як отримати компенсація та хто відшкодує збитки. По
закінченню  заходу  всі  присутні  отримали  інформаційні  листівки  з  детальною
покроковою інструкцією «Негода – хто винен і що робити» . Детальніше   >>>>>

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2543720248977825?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2530828420267008/?type=3&__tn__=-R


Для працівників Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних  послуг)  Кодимської  районної  державної  адміністрації  31  січня  відбувся
право  освітній  захід  -  лекція-семінар  на  тему:  «Негода  –  хто  винен  і  що  робити»
В  заході  взяли  участь  завідувачка  відділення  соціальної  допомоги  вдома
Територіального  центру  соціального  обслуговування  та  27  соцпрацівників,  які
обслуговують людей похилого віку в м. Кодима. 

Мета
проведення
заходу  —
надання

максимальної інформації про передбачені права і гарантії, а також як їх реалізувати і
захистити. Начальник  Кодимського  бюро  правової  допомоги  Андрій  Спатерук
ознайомив  присутніх  з  інформацію  щодо  можливості  отримати  компенсації  в  разі
травмування  бурульками  або  під  час  ожеледиці.  Юрист  надав  алгоритм  дій,  що
потрібно робити у разі травмування.  Детальніше >>

В рамках виконання проведення інформаційної компанії #Я_маю_право_голосу
головний спеціаліст Ананьївського бюро правової допомоги Олена Смоляр 14 лютого

провела  для  працівників  КП
«Містосервіс»  інформаційний
захід - лекцію з виборчого права.
Фахівчиня інформувала присутніх
стосовно  того:  хто  має  право
голосу  на  виборах;  як
реалізується  право  голосу  на
виборах  Президента  України.
Ознайомила  з  можливістю  і
процедурою  перевірки
включення  себе  та  інших
виборців до державного реєстру,
порядком організації голосування
виборців за місцем перебування,

порядком голосування на виборах Президента. Детальніше   >>>>>
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Соціальна справедливість
-  це  не  лише  пільги,  це  ще  й
права,  гарантовані  державою.
Про  соціальний  захист
вразливих  категорій  громадян
йшлося  під  час  семінару,  який
провела  20  лютого  начальниця
Любашівського  бюро  правової
допомоги Світлана Жмурко для
молодших  медичних
працівників  Любашівської
районної  лікарні  з  нагоди
відзначення  Дня  соціальної
справедливості. Детальніше   >>>>>

У  Всесвітній  День  соціальної  справедливості,  який відзначається  20  лютого,  в
Ананьївській  центральній  районній  бібліотеці  для  бібліотечних  працівників  ЦБС
відбувся  інформаційний  семінар,  на  якому  йшлося  про  головні  принципи  розвитку
суспільства.  В  заході  взяли  участь  директорка  бібліотечної  системи  Ольга  Мойсей,
начальниця Ананьївського бюро правової допомоги Інна Майданюк та 11 працівниць
бібліотек. 

Метою цього міжнародного
свята  є  привернення  уваги
широкої  громадськості,
органів  державного
управління,  організацій  і
компаній  до  вирішення
проблем  соціальної
справедливості  на  місцях,
створення умов для гідного
життя  і  вільного  розвитку
людини.  Держава  має
гарантувати  людині

доступність  базових  цінностей  —  освіту,  охорону  здоров'я,  пенсійне  забезпечення,
допомогу  людям  з  інвалідністю,  доступність  посад,  рівні  права  і  рівні  можливості.
Юрист звернула увагу присутніх,  що держава створила систему безоплатної правової
допомоги,  що  ефективно  захищає  права  усіх  вразливих  громадян.  В  другій  частині
семінару  в  межах  проведення  інформаційної  компанії  «Я  маю  право  голосу!»  Інна
Майданюк  розповіла  присутнім  про  виборчі  права  громадян  та  способи  їх  захисту.
Юрист інформувала, хто має право голосу на виборах, як реалізується право голосу на
виборах  Президента  України,  можливість  і  процедура  перевірки  включення  себе  та
інших виборців до державного реєстру,  порядок організації  голосування виборців за
місцем перебування.  Детальніше   >>>>>
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12 березня начальниця Окнянського  бюро правової  допомоги  Альона Гушкан
провела  з
відвідувачами
та
працівниками
Окнянської
районної
бібліотеки
тематичну
зустріч на тему:
«Виборчі права
громадян
України».
Юрист  інформувала  учасників  заходу  стосовно:  перевірки правильності  даних  щодо
виборця, які містяться у Державному реєстрі виборців; алгоритму дій у разі не внесення
особи до списку  виборців  або внесення даних  щодо виборця з  помилкою;  порядку
подачі адміністративного позову щодо уточнення списків виборців або зміни виборчої
адреси; відповідальність за порушення виборчого законодавства. Роз’яснила порядок
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Детальніше   >>>>>

15  березня  в  сесійній  залі
Ананьївської  міської  ради
проведено  спільний  семінар  для
опікунів,  піклувальників
Ананьївського  району  на  тему:
«Опіка,  піклування:  права  та
відповідальність». 

Метою  семінару  було
роз’яснення  положень  чинного
законодавства  щодо  прав  та
обов’язків  осіб,  які  беруть  на
виховання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського
піклування,  підвищення  рівня
обізнаності
опікунів/піклувальників  щодо
пільг  та  гарантій,  встановлених
державою  для  дітей-сиріт  та
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дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Участь в зазначеному

семінарі  взяла  начальниця
Ананьївського  бюро
правової  допомоги  Інна
Майданюк.   Начальниця
бюро ознайомила присутніх
з  системою  безоплатної
правової  допомоги  та
можливістю  її  отримання  в
Ананьївському  бюро
правової допомоги,  а також
інформувала  опікунів  та
піклувальників  стосовно
розміру, підстав та порядку нарахування аліментів. Детальніше   >>>>>

19  березня  в  рамках  реалізації правоосвітницької  компанії
#Я_маю_право_голосу!  та  з  метою  проведення  чесних  виборів,  для  відвідувачів
Савранської районної центральної бібліотеки для дорослих за ініціативи Савранського
бюро правової допомоги проведена тематична зустріч на тему: «Обирай відповідально
- вибори без порушень!» 

В  заході  взяли  участь
відвідувачі  Савранської
районної  центральної
бібліотеки  для  дорослих,
працівники  бібліотеки,
начальниця  Савранського
бюро  правової  допомоги
Олена  Шавловська,
співробітники  Савранського
відділу  державної  реєстрації
актів  цивільного  стану
Головного  територіального
управління юстиції в Одеській

області  Олена  Терпан  та  Тетяна  Літінська.  В  ході  заходу  були  обговорені  наступні
питання: як перевірити себе в Реєстрі виборців, які документи потрібні для внесення
(зміни)  інформації  в  Реєстрі  виборців,  як  змінити  місце  голосування,  які  документи
потрібні для голосування ВПО, як проголосувати за місцем перебування, що робити у
разі  виявлення  порушень  під  час  голосування.  Відповідальність  за  порушення
виборчого  процесу.  В  заході  взяли  участь  16  осіб.  Всі  учасники  заходу  отримали
інформаційні буклети із серії “Я маю право голосу!”. Детальніше   >>>>>

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 7

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2610453648971151/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZdYpW7zkT-rjmdZu2yvQcjmAjnK-eSroNpECrX21upDme3sIviQ_6UQo2OKX63Rtr7iCgqCR5motpcYfybdVkxkRRiPMNezzDuefKIQUXHALPixMQKS73Lh-3Mkzg3mju85ySmMLzqVh6WqyBAVDZWyoRUSSZATv3EJvaL_AEE2F-A1UIGKjIlv7nRva2zmR42VILeisBO8lyh6e2ALlX-0umAXrxma97fYE7Ab8vmfn50pem8kf2lOUqN7zi0SKd1symaHVdtHwrUf9xGfu-in5NtvmTn231Vx9pyKgwEf5M2jYvuXQH_Ya2zPc_WPmr9Xv9u9_KoAGQdCmc9qiFpoft&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2609221172427732?__tn__=-R


22 березня в Миколаївському культурно-освітньому медіа-центрі для мешканців
смт Миколаївка проведена інформаційно- роз’яснювальна зустріч на на тему «Права
виборців».  В  заході  взяли
участь  8  місцевих  жителів.
Ініціатором  проведення
виступила  в.о.  начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян.
Фахівчиня  поінформувала
присутніх  про  особливості
виборчого  процесу,  яким
чином  реалізувати  своє
право  на  вибір  і  яким
чином захистити  це  право,
про  можливість  тимчасової  зміни  місця  голосування  без  зміни  виборчої  адреси  та
голосування за місцем перебування. Звернула увагу, що чинне законодавство України
стимулює  дотримання  виборчих  прав  шляхом  встановлення  відповідальності  за  їх
порушення  як  адміністративної  так  і  кримінальної. Учасники  заходу  отримали
інформаційні буклети з інформацією про права виборців. Детальніше   >>>>>
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Проведення  правопросвітницьких  заходів  для  дітей,  у  тому  числі  для  дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей,  які  перебувають  у  складних
життєвих  обставинах,  дітей,  які  постраждали  внаслідок  воєнних  дій  чи  збройного
конфлікту

Семінар-лекція  “День  Соборності  України:  історія  виникнення  свята  та  його
значення”  провели  21  січня  для  учнів  ліцею  представники  Подільського  місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  Подільської  міської
бібліотеки.

Мета заходу — виховання у молоді любові до Батьківщини, поглиблення знань
про  iсторичний  факт  злуки
українського  народу,  його
значення,  вивчення  iсторiї  та
культурних  надбань
українського  народу.  Учні
переглянули  документальний
фільм “Злука. День Соборності
України”,  підготовлений
документалістами  спільно  з
Центральним  державним

кінофотофоноархівом України ім. Г.С. Пшеничного.  

Представниця  центру  Наталія  Заблоцька  звернула  увагу  на  історичне  значення  Дня
Соборності  для сьогодення,  яке є  нагадуванням про те,  що сила нашої  держави – в
єдності українських земель. Детальніше   >>>>>
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30  січня  для  учнів  Окнянського  відділення державного  професійно-технічного
навчального закладу «Захарівський професійний ліцей» проведена лекція-семінар на
теми:  «Запобігання  та
протидія  булінгу» та
«Компенсація за травми через
неприбраний  сніг  та
ожеледицю».  Захід
проводився  за  ініціативи
Окнянського  бюро  правової
допомоги  та  за  участі
методиста  Окнянського
відділення  державного
професійно-технічного
навчального  закладу
"Захарівський  професійний
ліцей"  Оксани  Шеремет.  Головний  спеціаліст  Окнянського  бюро  правової  допомоги
Валентина Цеховська розповіла учням про поняття «булінг», його форми та види; як
діяти,  якщо  стали  жертвою  або  свідком  булінгу  (цькування);  відповідальність  за
вчинення булінгу неповнолітньою та малолітньою особою.  Юрист бюро повідомила
присутнім  про  компенсацію  за  травми  через  неприбраний  сніг  та  ожеледицю,
розповіла  як  діяти  при  отримані  травм  або  пошкодження  майна  по  причині
неприбраного снігу та ожеледиці; хто відповідальний за травму та/або пошкодження
майна отримані через нерозчищений сніг чи ожеледицю.  Детальніше   >>>>>

За  ініціативи Любашівського бюро правової  допомоги для працівників відділу
освіти  при  Любашівській  райдержадміністрації  01  лютого  проведено  інформаційний
захід на тему: «Як попередити булінг в шкільному середовищі». На семінарі йшлося про

те,  що  за
новим
Законом,
який  набув
чинності  19
січня  2019
року,
батькам  тих
дітей,  які
жорстоко
поводилися
з  іншими

дітьми, так само як і  керівникам закладів,  про неповідомлення про випадки булінгу
передбачено покарання від штрафів до громадських робіт. Головний спеціаліст бюро
Лариса  Будяченко  звернула  увагу,  що  Законом  передбачено  адміністративну
відповідальність  за  вчинення  булінгу  та  за  приховування  працівниками  навчальних
закладів  випадків  таких  знущань.  Неповідомлення  керівником  закладу  освіти
уповноваженим  підрозділам  органів  Національної  поліції  України  про  випадки
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цькування  учасника  освітнього  процесу  –  тягне  за  собою  накладання  штрафу  від
п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на
строк  до  одного  місяця  з  відрахуванням  до двадцяти  процентів  заробітку,  керівник
закладу  освіти  в  межах  наданих  повноважень забезпечує  створення у  відповідному
закладі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу, скликає
засідання  комісії  з  розгляду  випадку  дитячої  агресії  для  прийняття  рішення  за
результатами  проведення  розслідування  та  вживає  відповідних  заходів  реагування.
Детальніше   >>>>>

 Аби попередити та захистити дітей від можливих видів шахрайства та цькування
в  інтернеті  начальник  Ширяївського  бюро  правової  допомоги  Олег  Булавицький  05
лютого  провів  для
учнів  КЗ
«Ширяївський
освітній  комплекс
№1»  лекцію  на  тему
«День  безпечного
Інтернету»  .  Юрист
розповів  школярам,
що  за  даними
досліджень,  в Україні
96% дітей у віці від 10
до  17  років
користуються
інтернетом,  але
більше  половини  з
них не знають про те, яка небезпека чекає на них в мережі. Останнім часом в інтернеті
широко поширені такі явища, як фішинг, кардинг, булінг, мобінг.  Фíшинг  −  вид
шахрайства,  за  допомогою  якого  у  довірливих  або  неуважних  користувачів  мережі
виманюються  персональні  дані  клієнтів  з  переказування  грошей  або  інтернет-
магазинів.  Найчастіше  шахраї  змушують  користувачів  самостійно  розкрити
конфіденційні  дані  –  наприклад,  посилаючи  електронні  листи  із  пропозиціями
підтвердити  реєстрацію  облікового  запису,  що  містять  посилання  на  веб-сайт  в
Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. 

Кардинг – вид шахрайства,  при якому проводиться операція з  використанням
банківської картки або її реквізитів, не ініційована або не підтверджена її власником.

Булінг – цькування, залякування, глузування — дії, які здатні негативно впливати
на дитину. Цей вид насильства набув широкого поширення в середовищі підлітків. Вони
створюють  сайти,  присвячені  одноліткам,  розміщують  компрометуючі  їх  фотографії,
надсилають анонімні образливі та загрозливі повідомлення, розпускають непристойні
чутки.  Іноді  сцени  знущання  знімаються  на  фото  –  або  відеокамеру  і  потім
поширюються через Інтернет.
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Мобінг  –
психологічні
утиски,
переважно
групові,
працівника  з
боку
роботодавця
або  інших
працівників, що
включають  у
себе  постійні

негативні  висловлювання,  постійну  критику  на  адресу  працівника,  його  соціальну
ізоляцію  усередині  організації,  поширення  про  працівника  свідомо  неправдивої
інформації тощо. Інтернет-мобінг небезпечний тим, що діти відчувають постійний утиск
і  збільшується він тим, що Інтернет робить мобінг  відкритим для всього світу.   Олег
Булавицький порадив  дітям,  щоб використання  Інтернету  було  безпечним,  потрібно
дотримуватись правил з захисту комп'ютера. Детальніше   >>>>>

08 лютого в рамках інформаційної кампанії #Я_маю_право_голосу для студентів
18  та  10  груп  Балтського  професійно-технічного  аграрного  училища  заступниця
начальника Балтського бюро правової допомоги Ірина Бондар провела лекцію на тему “
Я маю право обирати і знаю як реалізувати це право”. 

Основна  мета
лекції - зацікавити
молодь,  яка  буде
голосувати
вперше,  активно
брати  участь  у
політичних
процесах  країни.
Бо  саме  правова
обізнаність  є
гарантом
свідомого вибору.
Працівниця  бюро  повідомила  студентам,  які  документи  необхідно  пред'явити  для
участі  в  голосуванні,  як  перевірити  себе  у  списку  виборців,  як  проголосувати  за
фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації, На завершення заходу Ірина
Бондар закликала студентів не піддаватись на провокації та підкупи, а чесно віддати
свій  голос  за  гідного,  на  думку  кожного,  кандидата  в  Президенти  України,  а  також
поширила  серед  студентів  заздалегідь  розроблені  пам'ятки  “  Я  маю  право  голосу”.
Детальніше   >>>>>
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“Я голосую вперше” -  тема лекції,  яку
провела 08 лютого для студентів 5,15 та 20
груп  Балтського  професійно-технічного
аграрного училища заступниця начальника
Балтського бюро правової допомоги Ірина
Бондар в рамках інформаційної кампанії “Я
маю право голосу!”  Під час заходу йшлося
про те, хто має право голосу на виборах, чи
можуть  виборці  проголосувати  не  за
місцем  виборчої  адреси,  ознайомила  з
порядком дій для тимчасової зміни місця
голосування  без  зміни  виборчої  адреси.
Обговорили  питання  юридичної
відповідальності  за  порушення виборчого

законодавства. Детальніше   >>>>>

В  рамках  проведення  інформаційної  кампанії  “Я  маю  право  голосу!”  в.о.
начальника  Миколаївського  бюро  правової  допомоги  Людмила  Капустян  07  лютого
провела  тематичну  зустріч  з  учнями  11  класу  Миколаївського  НВК  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ степенів-ДНЗ» на тему: «Знай своє виборче право». Основна мета зустрічі –
зацікавити і підвищити активність молодого покоління в політичних процесах країни. 

Людмила  Капустян
поінформувала  присутніх  про
особливості виборчого процесу,
яким  чином  реалізувати  своє
право  на  вибір  і  яким  чином
захистити це право. Попередила
про дотримання виборчих прав
та  щодо  відповідальності  за  їх
порушення  як  адміністративної
так  і  кримінальної.  Присутні
переглянули  відеоролики  «Не
забудь проголосувати» та «Чому потрібно голосувати», а також отримали інформаційні
буклети. Детальніше   >>>>>
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Що потрібно знати про виборчу  кампанію Президента України,  як  перевірити
свої  дані  у  Державному  реєстрі  виборців,  що  необхідно  робити  при  виявленні  не
включення до списку виборців або дані  вказані  невірно,  як голосувати не за місцем

реєстрації,  про
юридичну
відповідальність
за  порушення
законодавства
про  вибори
йшлося  під  час
науково  -
практичного
семінару,  який

провели 05 лютого працівники Подільського  місцевого центру для студентів  3  курсу
Подільського медичного училища ім. В.О. Жуковського. На початку заходу представники
Центру  повідомили,  хто  має  право  голосу  та  про  порядок  голосування  на  виборах
Президента  України.  Продемонструвавши  відеоролик  “Не  голосуй!  Або  чому  варто
прийти на вибори?” , фахівці Центру наголосили на важливості участі у виборах кожного
громадянина України, і, особливо, молоді. За допомогою відеоінструкції “Як перевірити
себе  у  списку  виборців?”   фахівці  на  практиці  показали,  як  перевіряються  дані  у
Державному реєстрі виборців. Студенти знайомились з можливістю та порядком зміни
місця голосування без зміни виборчої адреси, якщо виборець - внутрішньо переміщена
особа,  або  перебуває  не  за  місцем  реєстрації,  або  перебуває  за  межами  України.
Особлива увага зверталась на термін подачі такого звернення, куди подається заява про
тимчасову зміну місця голосування та які необхідні для цього документи.  Детальніше
>>>>>

В рамках проведення інформаційної кампанії “Я маю право голосу!” начальниця
Савранського бюро правової допомоги Олена Шавловська провела 19 лютого для учнів
Північного центру професійної освіти право освітній захід на тему: «Я прийду на вибори
вперше! Що потрібно знати?». 

В  заході  взяли  участь  голова  Савранської  РДА  Ярослава  Жирун  та  слідчий
Савранського
відділення  поліції
Олександр  Кірпікін.
Учням  розповіли:
що  таке  виборче
право,  де
проголосувати,  як
формується  реєстр
виборців,  як
перевірити чи є Ви в
Реєстрі,  як
проголосувати  за
місцем перебування, як захистити свої виборчі права, відповідальність за порушення
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виборчих прав громадян. Також учні переглянули відео інструкцію як перевірити себе в
державному реєстрі виборців. Детальніше   >>>>>

21 лютого в Окнянському
районному  будинку  дитячої
та  юнацької  творчості
відбувся інформаційний захід
на  тему  «Об’єм  прав  дитини
залежно  від  віку».  В  заході
взяли  участь  головний
спеціаліст  Окнянського  бюро
правової допомоги Валентина
Цеховська,  методист
Окнянського  районного
будинку  дитячої  та  юнацької

творчості Русана Островська та 34 вихованці Окнянського районного будинку дитячої та
юнацької творчості. Під час проведення заходу обговорили питання: обсяг прав дитини
від народження по досягненню 18 років, як захистити свої права та куди звертатися у
разі  їх  порушення.  Найбільш  активні  учасники  отримали  паспорт  прав  дитини.
Детальніше   >>>>>

За  підтримки  Балтської  міської  ради  та  Балтського  міського  відділу  освіти
Балтським  бюро  правової  допомоги  продовжується  цикл  право  просвітніх  заходів  у
навчальних  закладах  Балтської  ОТГ  на  тему  “Зупинимо  булінг  разом”

26  лютого  головний  спеціаліст  Балтського  бюро  правової  допомоги  Руслан
Москаленко  спільно із старшим інспектором ювенальної превенції Балтського відділу
поліції  Владиславом Андрушковим провели для  учнів  Березівської  школи лекцію на
тему "Стоп булінг!".  Під час заходу розповіли про поняття “булінг”  і  визначили його
форми - фізичний, економічний, психологічний, сексуальний, кібербулінг. Надали учням
поради  як  протистояти  булінгу  у  шкільному  середовищі  та  обговорили  правила

уникнення
всіх  видів
насильства. 
Учні
переглянули
та обговорили
відеоролики:
“Пам'ятай, що
тільки  так  ти
здолаєш
задирак”,

“Булінг,шкільна травля”,”Те, що потрібно пояснювати нашим дітям”, “Зупиніть булінг”.
Представник  поліції  Владислав  Андрюшков  ознайомив  школярів  з  кримінальною
відповідальністю, яка може настати в результаті  нанесення різного ступеню тілесних
ушкоджень в результаті фізичного булінгу. Руслан Москаленко повідомив школярам про
роботу гарячої лінії по протидії булінгу тел.116 000  Детальніше   >>>>>
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Про  права  неповнолітніх  у  трудових  відносинах  розповідав  учням  8  класу
Балтської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №2  головний  спеціаліст  Балтського  бюро
правової
допомоги
Руслан
Москаленко  під
час  проведення
інформаційного
семінару,  який
відбувся  26
лютого.   Захід
проводився
спільно  з
партнерами  -
представником  Балтської  районної  філії  Одеського  обласного  центру  зайнятості  в
Одеській  області  Тетяною  Власюк.  Спеціаліст  бюро  правової  допомоги  Руслан
Москаленко розповів учням про права неповнолітніх у трудових відносинах: відповідно
до законодавства діти не можуть працювати нарівні з дорослими, особи, які не досягли
18 років, користуються пільгами, учні школи можуть працювати у вільний від навчання
час після досягнення ними 15-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що їх
замінює,  за  умови,  що  робота  не  завдає  шкоди  здоров’ю  підлітка.  Тетяна  Власюк
розповіла, що підлітки виконують вельми широкий спектр робіт в торгівлі, сільському
господарстві,  послугах.  Але  все  це  «чорний  ринок  праці».  Молодь  шукає  роботу  у
офіційно  неоформленому  секторі  економіки.  На  підставі  цього,  порушуються  їхні
трудові  права  щодо  охорони  праці,  пільг,  що  надаються  неповнолітнім,  не  сплати
заробітної плати. Детальніше   >>>>>

28 лютого для учнів Окнянського відділення державного професійно-технічного
навчального  закладу  «Захарівський
професійний  ліцей»  головний
спеціаліст Окнянського бюро правової
допомоги  Валентина  Цеховська
провела  лекцію-семінар  на  тему:
«Реалізація  виборчих  прав
громадянами  України».   В  рамках
реалізації  просвітницької  кампанії  “Я
маю  право  голосу”  фахівчиня
роз’яснила  учням,  хто  має  право
голосу  на  виборах;  як  перевірити
правильність  своїх  даних  у
Державному  реєстрі  виборців;  як
діяти,  якщо відомості  щодо особи не
внесені  до  списків  виборців  або
внесені  з  помилкою;  розглянули  порядок  подачі  адміністративного  позову  щодо
уточнення списків виборців;  попередила про кримінальну відповідальність за підкуп
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виборців; роз’яснила порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги; інформувала щодо адреси місця знаходження Бюро, графік його роботи та
контактні телефони.  Детальніше   >>>>>

01 березня 2019 року в
Подільському
місцевому  центрі  з
надання  безоплатної
вторинної  правової
допомоги  відбулась
екскурсія  для
старшокласників
загальноосвітніх  шкіл
№9 м. Подільська та с.
Куяльник.  Захід  був
організований  спільно
з  партнером
Подільського

місцевого  центру   —  Подільським  міськрайонним  центром  зайнятості.  На  початку
директор  центру  Сергій  Мерзляков  розповів  учням  про  становлення  та  розвиток
системи  безоплатної  правової  допомоги  в  Україні.   Для  дітей  була  змодельована
ситуація, де вони в ролі клієнта мали можливість звернутись за правовою допомогою. 
Сергій Мерзляков звернув увагу присутніх,  що, починаючи з січня 2018 року, усі  без
винятку  діти  мають
право  на  безоплатну
вторинну  правову
допомогу  —
представлення  їх
інтересів  у  судах  та
інших  органах  за
допомогою
представника  центру
або  адвоката,  який
співпрацює  з
системою безоплатної
правової  допомоги.
Якщо  права  дитини
порушені, то її законні
представники  (батьки,  опікуни)  мають  право  звертатись  за  безоплатною  вторинною
правовою допомогою в центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги або
в  бюро  правової  допомоги.  На  завершення  зі  старшокласниками  провели
інтелектуальну гру “Правовий бліц”, під час якої начальник відділу правопросвітництва
Наталія Заблоцька ставила дітям правові питання. Детальніше   >>>>>
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В рамках реалізації Програми надання правової допомоги жителям Балтського району
05  березня  головний  спеціаліст  Балтського  бюро  правової  допомоги  Руслан
Москаленко продовжив цикл право просвітніх заходів у навчальних закладах Балтської
ОТГ на тему “Зупинимо булінг разом” . Цього дня представник бюро у складі мобільної
групи  відвідали  загальноосвітні  школи  с.  Пасицели  та  Білине.  Руслан  Москаленко

спільно  із  інспектором  ювенальної  превенції  Балтського  відділу  поліції  Юліаною
Крисько  провели  для  учнів  5-11  класів  Пасіцелівської  школи  лекцію  на  тему  "Стоп
булінг!"  Під  час  заходу  розповіли  про  поняття  “булінг”  і  визначили  його  форми  -
фізичний, економічний, психологічний, сексуальний, кібербулінг. Надали учням поради
як протистояти булінгу у шкільному середовищі та обговорили правила уникнення всіх
видів  насильства.  Учні  переглянули  та
обговорили відеоролики: “Пам'ятай,  що
тільки так ти здолаєш задирак”,  “Те, що
потрібно  пояснювати  нашим  дітям”.
Руслан  Москаленко  повідомив
школярам  про  роботу  гарячої  лінії  по
протидії булінгу тел.116 000. Після лекції
діти  отримали буклети ЯМП “Зупинимо
булінг  разом!”,  «  Як  протистояти
домашньому  насиллю?» Для  учнів  5-11
класів,  Білинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  юристи
провели  лекцію-бесіду  на  тему:  “Права
дитини”. Руслан Москаленко ознайомив
учнів  та  працівників  школи  з  головною
місією Балтського бюро правової  допомоги та розповів хто має право на отримання
такої допомоги. В додаток до бесіди учні отримали поради як протистояти булінгу у
шкільному середовищі та разом з фахівцями обговорили правила уникнення всіх видів
насильства. Детальніше   >>>>>
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За підтримки Балтської міської ради продовжується цикл правопросвітніх заходів
у навчальних закладах Балтської
ОТГ  на  тему:  “Зупинимо  булінг
разом!”,  “Я  маю  право  голосу!”
12  березня  головний  спеціаліст
Балтського  бюро  правової
допомоги  Руслан  Москаленко
спільно  із  інспектором
ювенальної превенції  Балтського
відділу поліції Юліаною Крисько,
державним  виконавцем
Балтського  відділу  ДВС  ГТУЮ
Станіславом  Івановим  провели
для  учнів  5-11  класів

Бендзарівської, Немирівської, Гольмянської шкіл лекції на тему "Стоп булінг!". 
Під  час  заходів  розповіли  про  поняття  “булінг”  і  визначили  його  форми -  фізичний,
економічний,  психологічний,
сексуальний,  кібербулінг.  Надали
учням  поради  як  протистояти
булінгу у шкільному середовищі та
обговорили  правила  уникнення
всіх  видів  насильства.  Руслан
Москаленко  в  рамках
інформаційної  кампанії
#Я_маю_право_голосу  ознайомив
старшокласників  з  виборчими
правами,  можливості  тимчасової
зміни  місця  голосування  виборця
без зміни його виборчої адреси, у разі якщо виборці навчаються або працюють не за
своїм місцем реєстрації.  На кінець лекції  найактивніші  учні  шкіл отримали «Паспорт
прав дитини». Детальніше   >>>>>

12  березня  начальниця
Савранського  бюро  правової
допомоги  Олена  Шавловська
спільно  з  директором
Савранської  районної  філії
Одеського  обласного  центру
зайнятості  Наталією  Цибулько
провели  право  освітній  захід
для учнів 9-х класів Опорного
закладу  Савранська  ЗОШ.  В
ході заходу учні ознайомилися
з  особливостями
працевлаштування  молоді  в
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Україні,  зокрема,  право  неповнолітніх  на  працю  та  порядку  оформлення трудових
відносин.  Окрема  увага  приділялась  відповідальності  за  вчинення  булінгу  стосовно
учасників  освітнього  процесу.  Олена  Шавловська  розповіла  що таке  булінг,  які  його
типові  ознаки,  хто  може  бути  потерпілим,  зазначивши,  що  потерпілою  особою  від
булінгу можуть бути не лише учні, а й батьки учнів та педагогічні працівники. Звернула
увагу,  що до адміністративної  відповідальності  притягуються особи від 16 років,  а  у
випадку якщо діяння вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до
16 років відповідальність несуть його батьки або особи, що їх замінюють. В заході взяли
участь 57 учнів. Детальніше >>>>>

З метою попередження насильства, жорстокості  у  сім’ї  та  дитячому колективі,
захисту  дітей  від
негуманного  поводження  з
ними, 14 березня 2019 року в
приміщенні  Любашівського
відділу  освіти  молоді  та
спорту  при  Любашівській
райдержадміністрації  для
учнів  3-4  класів  проведений
інформаційний захід на тему:
«Насиллю — НІ!». 
Головний  спеціаліст
Любашівського  бюро
правової  допомоги  Лариса
Будяченко  та  культ-
організатор відділу освіти Ольга Яремчук розповіли дітям, що таке насилля, його види,

як  протистояти  насиллю  та
жорстокості, а також, як потрібно
поводитися  у  сім’ї  та  колективі,
щоб  всі  були  щасливі.  Фахівці
разом з учнями створили плакат
«Наші  долоні  проти  насилля».
Таким  чином  школярі
протестували  проти  жорстокості
щодо  дітей,  зла  і
несправедливості.  Проведений
захід  змусив  учнів  задуматись
над тим,  що кожен із  нас  може

зробити для того, щоб розірвати коло жорстокості і насильства, змінити світ на краще.
Детальніше   >>>>>

За  підтримки  Балтської  міської  ради  Балтським  бюро  правової  допомоги
проводиться у навчальних закладах Балтської ОТГ цикл право просвітніх заходів на тему
“Зупинимо булінг разом”. Так, 18 березня головний спеціаліст бюро Руслан Москаленко
спільно  із  старшим  інспектором  Балтського  РВ  філії  ДУ  «Центр  пробації»  Романом
Кучером провели для учнів 5-9 класів Козачанської, Коритненської шкіл лекцію на тему
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"Стоп булінг!" 
Під  час  заходу  надали
учням  поради  як
протистояти  булінгу  у
шкільному  середовищі  та
обговорили  правила
уникнення  всіх  видів
насильства.  Учні
переглянули  та
обговорили  відеоролики:
“Пам'ятай, що тільки так ти
здолаєш задирак”,  "Те, що
потрібно  пояснювати
нашим дітям”. На прикладі
героїв мультфільму «Ти і поліція» надали правові рекомендації, як підліткам поводитися
із правоохоронцями у ситуаціях при правопорушеннях. Під час лекції старшокласникам
розповіли про можливість отримання податкової знижки для студентів, які навчаються
та які для цього потрібні документи . Детальніше   >>>>>

Практичні поради тим, хто збирається працювати чи навчатись за кордоном та
про  правила  особистої  безпеки  йшлося  під  час  тематичної  зустрічі  представника
Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги зі
студентами Подільського медичного училища ім. В.О. Жуковського. 
Захід  відбувся  27
березня в приміщенні
учбового  закладу.
Наталія  Заблоцька
повідомила
студентам,  що  для
того,  щоб  отримати
студентську  візу
(дозвіл на навчання за
кордоном), необхідно
підготувати  та  подати
до посольства обраної країни ряд документів. Як правило, це:

 закордонний та національний паспорти;
 свідоцтво про закінчення середньої школи;
 документ про здачу іспитів до ВНЗ України;

 офіційне  підтвердження  від  вищого  навчального  закладу  про  зарахування  на
навчання;

 довідка про несудимість;

 посвідчення про здачу іспитів з мови країни перебування (є основною умовою
для отримання дозволу на навчання).
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Представниця центру  звернула увагу  присутніх,  що туристична віза  не дає  права на
отримання статусу студента за кордоном.
Аби  більш  детально  дізнатись  про  можливість  навчатись  за  кордоном,  необхідно
звернутись до посольства обраної країни.
При  працевлаштуванні
за кордоном, перше, що
необхідно  зробити  -
перевірити:

 чи має українська
фірма,  яка
пропонує  роботу
за  кордоном,
ліцензію на такий
вид діяльності як
„посередництво
в  працевлаштуванні  за  кордоном”,  яка  видається  Міністерством  праці  та

соціальної політики України або Державної служби зайнятості
 копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю

уповноваженим органом країни працевлаштування
 копію ліцензії на впровадження посередницької діяльності у працевлаштуванні

громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування
посереднику.

Зазначені  документи
повинні  бути  засвідчені
згідно  з  законодавством
країни  їх  видачі  та
легалізовані  у  консульській
установі  України  (можуть
бути  також  засвідчені  у
посольстві  відповідної
держави  в  Україні  та
легалізовані  в  МЗС
України).Фірма-посередник
має  надати  проект

трудового договору (контракту) з іноземним роботодавцем, завірений роботодавцем.
Необхідно пересвідчитися, що трудовий договір з роботодавцем складений зрозумілою
мовою та містить повну інформацію про обов'язки, робочий графік, розмір заробітної
плати, медичне та соціальне страхування, відпустку та вихідні дні.
Необхідно уникати використання в контракті фраз типу: „та інші види робіт”, „всі роботи
на вимогу роботодавця”.
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Цей  договір  складається  у  двох  примірниках:  один  віддається  клієнту,  а  другий
залишається у посередника. Підписання трудового договору (контракту) є обов'язковою
умовою легального працевлаштування.
Поради, які будуть корисними перед поїздкою за кордон:

 переконайтесь,  що  паспорт  дійсний  на  той  термін,  який  передбачений
контрактом;

 термін перебування на території іноземної держави вказаний у візі. Порушення
візового режиму унеможливить наступний виїзд за кордон;

 нікому не довіряйте паспорт;
 залиште  вдома  детальну  інформацію  про  своє  майбутнє  перебування  за

кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого паспорта
та контракту;

 дізнайтесь  номери  телефонів  українських  посольств  та  консульських
представництв за кордоном та візьміть їх з собою;

 якщо  опинились  у  скрутній  ситуації  або  хтось  загрожує,  звертайтесь  до
представників своєї країни. Якщо у країні перебування немає посольства України
– телефонуйте у посольство України в сусідній державі;

 також  можна  звернутися  до  неурядових  організацій  та  служб,  які  надають
допомогу громадянам, які потрапили в біду.

Аби запобігти торгівлі
людьми  в  Україні  працює
„гаряча  лінія”  громадської
організації  „Ла  Страда  -
Україна” 0 800 500 335 або
386.

На  завершення  в
рамках правопросвітницької
кампанії  «Я  маю  право
голосу!"  Наталія  Заблоцька
ознайомила  студентів  з
дорожньою  картою
виборця. Учасники семінару,
яким виповнилось 18 років,  мали можливість на практиці  онлайн перевірити себе в
списках  виборців,  скориставшись  послугою  на  сайті  Державного  реєстру  виборців
drv.gov.ua  .  Представниця центру акцентувала на важливості  участі  молоді  у виборах,
презентувавши  відео-презентацію  “Молодь  не  лайкає,  молодь  голосує”.  Детальніше
>>>>>
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Проведення  правопросвітницьких  заходів  для  ветеранів  війни  та  осіб,  на  яких
поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”  та  осіб,  які  претендують  на  отримання  таких  статусів  для  вирішення
найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення

З метою налагодження взаємодії та координації зусиль щодо здійснення заходів
у  2019  році  задля  забезпечення  захисту  прав  вiйськовослужбовцiв  Подільського
прикордонного  загону,  членiв  їх  сiмей,  10  січня  2019  року  відбулась  робоча  зустріч

директора  Подільського
місцевого  центру  Сергія
Мерзлякова  з  начальником
відділу  персоналу
Подільського прикордонного
загону  Південного
регіонального  управління
Державної  прикордонної
служби  України  Станіславом
Дударєвим. Під  час
зустрічі  обговорювалися
питання  організації  та
проведення  робочих

зустрічей,  круглих  столів  та  спiльних  інформаційних  заходiв  —  лекцій,  семінарів,
спрямованих  на  пiдвищення  рiвня  правової  поiнформованостi  вiйськовослужбовцiв
Подільського  прикордонного загону Південного регіонального управління  Державної
прикордонної  служби  України.  Досягнули  домовленостей  щодо  організацiї  та
забезпечення роботи дистанцiйних пунктiв доступу до безоплатної правової допомоги у
примiщеннях Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління
Державної  прикордонної  служби  України.  Під  час  проведення  семінарів  для
військовослужбовців будуть розповсюджуватись iнформацiйні матерiали щодо прав та
соцiальних гарантiй вiйськовослужбовцiв. В результаті зустрічі узгодили план спільних
дій на 2019 рік  згідно підписаного Меморандуму про наміри щодо співробітництва.
Детальніше  >>>>>

24  січня
начальниця
Савранського  бюро
правової  допомоги
Олена  Шавловська
взяла  участь  у
загальних  зборах
учасників  ГО
«Савранської
районної  спілки
ветеранів
антитерористичної
операції».  Юрист  бюро  розповіла  присутнім  про  функціонування  в  Україні  системи
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безоплатної  правової
допомоги.  Зазначила,  що
відповідно  п.  9  ст.  14  ЗУ
«Про  безоплатну  правову
допомогу»  ветерани  війни
та  особи,  на  яких
поширюється  дія  Закону
України  "Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту",  9-1)
особи,  які  перебувають  під
юрисдикцією  України  і
звернулися  для  отримання

статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії  їх  соціального  захисту",  -  на  правові  послуги,  передбачені  пунктами  2  і  3
частини другої статті 13 цього Закону, - до моменту прийняття рішення про надання
такого статусу мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що включає в
себе:  захист;  представництво  інтересів  особи  в  судах,  інших  державних  органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; а також право на складення

документів процесуального характеру. Олена Шавловська зазначила, що протягом 2017-
2018 років за правовою допомогою до Савранського бюро звернулося 15 громадян на
яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту" та 5 громадянам зазначеної категорії надано безоплатну вторинну
правову допомогу. Детальніше   >>>>>

«Трудові  права  та  соціальні  гарантії  військовослужбовців  та  учасників  АТО.
Порядок та строки внесення до списку виборців та/або зміни місця голосування » - тема
семінару,  який  провела  начальниця  Окнянського  бюро  правової  допомоги  Гушкан
Альона 22 лютого у відділі  сприяння зайнятості  Подільського міськрайонного центру
зайнятості для громадян, які перебувають на обліку як безробітні. 

Семінар
проходив  за
участі
провідного
фахівця  з
питань
зайнятості
Валентина
Шевельова  та
10 безробітних
жителів Окнянського району. Альона Гушкан ознайомила присутніх з питаннями щодо:
нормативно-правових  документів,  які  регулюють  трудові  відносини;  прийняття  на
роботу  та  встановлення  випробовуваного  терміну;  переважне  право  на  укладення
трудового  договору  та  залишення  на  роботі  при  вивільненні  працівників,  в  т.ч.  для
учасників  АТО;  додаткові  гарантії  щодо  отримання  кількох  видів  відпусток  та  пільги
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щодо  них  для  учасників
АТО  ;  загальний  порядок
оплати  листка
непрацездатності  та
пільги учасників АТО щодо
його  оплати.  У  зв'язку  з
президентськими
виборами  фахівчиня
ознайомила  присутніх  з
порядком  та  строками
внесення  до  списку

виборців та/або зміни місця голосування. Ознайомила з порядком надання безоплатної
первинної  та  вторинної  правової  допомоги,  адресою  місця  знаходження  Бюро,
графіком його роботи та надала контактні телефони. Детальніше   >>>>>

Виступи на сесіях місцевих рад, колегіях місцевих державних адміністрацій
28 лютого відбулася чергова сесія Савранської районної ради, участь в якій взяла

начальниця  Савранського  бюро  правової
допомоги  Олена  Шавловська.  Керівниця
бюро  звітувала  про  результати  діяльності
Савранського бюро правової допомоги у 2018
році  та  надала  Звіт  про  виконання  рішення
Савранської  районної  ради  від  22.12.2017
року № 252-VII «Про затвердження районної
програми  «Безоплатна  правова  допомога
населенню  в  Савранському  районі  на  2018-
2019 роки» за 2018 рік. 
Олена  Шавловська  в  рамках  інформаційної
кампанії  “Я  маю  право  голосу!»  нагадала

присутнім про права виборців. 

Також  фахівчиня  нагадала  присутнім  про  порядок  та  терміни  подання  щорічних
електронних  декларацій,  терміни  подання  окремих  видів  декларацій  зокрема
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декларації  перед  звільненням  з  посади,  після  звільнення  та  у  разі  суттєвих  змін  в
майновому стані. Детальніше   >>>>>

5-го  березня  відбулась
чергова  апаратна  нарада  Куяльницької
сільської  ради.  Порядок  денний наради
містив одне  питання,  з  якого  доповідав
Юрій  Курочкін  –  начальник  відділу
представництва  Подільського  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
допомоги. 

В  ході  доповіді  доповідач
поінформував про порядок
подання  Е-декларацій  та
наголосив,  що  у  разі
невнесення  інформації
майнового  характеру
передбачається
адміністративна
відповідальність  тощо.
Детальніше   >>>>>
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Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для
громад, партнерів та ЗМІ

22  січня  2019  року  директор  Подільського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги Сергій Мерзляков  взяв участь у апаратній
нараді Куяльницької ОТГ, яка проходила під головуванням заступника Куяльницького
сільського  голови  з  гуманітарних  питань  Тетяни  Кунаренко.  Директор  центру

презентував  присутнім  на
нараді  старостам,
депутатам,  представникам
структурних  підрозділів
об'єднаної  територіальної
громади  та  органів
державної влади звіт щодо
діяльності  місцевого
центру у 2018 році.  Навів
ключові  кількісні

показники, зокрема, щодо
кількості  осіб,  які
звернулись  за  правовою
допомогою  до  центру  —

3995,  з  яких  601-  жителі  м.  Подільська  та  району.  Серед  подільчан  та  мешканців
Подільського  району  378  отримали  правові  консультації  та  роз'яснення,  223  —
безоплатну  вторинну  правову  допомогу.  В  більшості  безоплатна  вторинна  правова
допомога надана малозабезпеченим громадянам — 158, особам з інвалідністю — 36,
ветеранам війни — 16, внутрішньо переміщеним особам — 4. Сергій  Мерзляков
звернув увагу присутніх, що задля розширення доступу жителів Куяльницької ОТГ до
безоплатної
правової
допомоги
шляхом  виїздів
мобільних
консультаційних
пунктів  (виїзних
прийомів
громадян),  а
також  для
проведення

правопросвітницької кампанії - семінарів, лекцій, тренінгів як для представників органів
місцевого  самоврядування,  так  і  для  жителів  громад,  зокрема,  дітей  вбачається
необхідність  прийняття  цільової  Програми  надання  безоплатної  правової  допомоги
жителям  Куяльницької  ОТГ,  в  межах  виконання  якої  будуть  передбачені  зазначені
заходи.  По  завершенні  звіту-презентації  директор  центру  відповідав  на  питання
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депутатів та старостів Куяльницької ОТГ. Питання стосувались документування осіб без
громадянства,  як  діяти  громадянам  у  разі,  коли  телефонують  колектори  по  чужому
боргу,  хто має право на отримання безоплатної  вторинної  правової  допомоги та які
документи потрібні для підтвердження такого права. 

В  рамках  реалізації
правопросвітницького  проекту  “Я
маю  право!”  старости,  депутати  та
представники  структурних
підрозділів  Куяльницької  ОТГ
отримали  для  розміщення  на
інформаційних  куточках  друковану
продукцію  —  плакати  та  буклети  з
корисною  інформацією  з  правових
питань. Детальніше   >>>>>

З  метою  розширення  доступу  жителів  Савранщини  до  безоплатної  правової
допомоги  та  публічної  презентації  про  діяльність  Савранського  бюро  правової
допомоги 13 лютого начальниця бюро Олена Шавловська взяла участь в громадських
слуханнях, що проводилися в с. Гетьманівка Савранського району. 
На  зустрічі  з
жителями  села
представникця
бюро  розповіла
про
функціонування
системи
безоплатної
правової
допомоги  в
Україні  та
Савранському
районі.
Присутні дізналися про порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги - види безоплатної вторинної правової допомоги та категорії громадян, яким
така  допомога  надається.  Олена  Шавловська  зазначила,  що  протягом  2018  року
фахівцями бюро було надано 373 консультації, роз'яснень норм чинного законодавства
та допомоги в складанні заяв та скарг до різних державних органів, прийнято 42 заяви
про надання вторинної правової допомоги. В 2018 році Савранським районним судом
винесено 33 рішення на користь клієнтів бюро, інші справи знаходяться на розгляді.
Детальніше   >>>>>
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Проведення спільних нарад, семінарів, презентацій тощо з метою обміну досвідом та
проведення аналізу, узагальнень

Під  час  робочої  зустрічі  10  січня  начальниця  Савранського  бюро  правової
допомоги  Олена  Шавловська  та  директор  Територіального  центру  соціального

обслуговування  (надання
соціальних  послуг)
Савранської  РДА  Надія
Брицька  обговорили
результати співпраці в 2018
році  та  визначилися  з
планами  на  2019  рік.  За
підсумками  2018  року
працівники  Савранського
бюро  правової  допомоги
забезпечували  роботу
постійно  діючого
дистанційного  пункту

консультування  громадян  в  Територіальному  центрі,  під  час  якого  відвідувачі  та
працівники Територіального центру мали можливість отримати юридичні консультації.
В ході зустрічі домовилися про подальшу роботу дистанційного пункту консультування
громадян Савранського бюро правової допомоги в Територіальному центрі, узгодили
графік його роботи; організацію виїзного прийому громадян у відділення стаціонарного
догляду  для  постійного  або  тимчасового  проживання  Територіального  центру  в  с.
Концеба; проведення правоосвітніх заходів для працівників Територіального центру та ,
за  потреби,  надання  адресної  правової  допомоги  підопічним  центру.  З  метою
координації  дій  в  даних  напрямках  домовилися  про  підписання  Меморандуму  про
співпрацю  між  Територіальним  центром  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Савранської  РДА  та  Подільським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше   >>>>>

25  січня  в
Миколаївському
бюро  правової
допомоги відбулось
проведення
консультування
посадовими
особами  ГТУЮ  в
Одеській  області
(згідно графіку на 1
квартал 2019 року). 

З  питанням  щодо  внесення  змін  до  установчих  документів  громадської
організації  «Миколаївське  районне  козацьке  товариство  ім.  Івана  Сірка»  звернувся
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отаман Чорноморського козацького з’єднання Віктор Школенко. Консультації надавала
в.о. начальника Миколаївського бюро правової допомоги Людмила Капустян спільно з з
працівниками ГТУЮ в Одеській області. Детальніше   >>>>>

27  березня  в  Кодимському
бюро правової  допомоги  проведений
прийом  громадян  посадовими
особами  ГТУЮ  в  Одеській  області.
Начальник бюро  правової  допомоги
Андрій  Спатерук  та  завідувач
(державний  нотаріус)  Кодимської
районної  Державної  нотаріальної
контори  Марія  Налдіна  надавали
консультації  жителям  м.  Кодими  та
району.   На  прийом  за  правовими
роз'ясненнями  та  консультаціями
звернулись п'ятеро місцевих жителів з
питань  щодо:  нотаріального
посвідчення  заповітів,  порядку
оформлення спадщини, черговість спадкоємців при оформленні спадщини по закону,
підготовчі дії та посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, оформлення
довіреностей та вчинення на їх підставі відчудження або придбання майна. Детальніше
>>>>>
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Проведення  семінарів, круглих столів, дискусій, майстер-класів провідних експертів,
фахівців, юристів з правопросвітницьких питань

06  березня  2019  року  в  медіа-центрі  Куяльницької  ЦБС  Подільського  району
відбувся  навчальний тренінг  з  виборчих  прав та  їх  захисту  для  працівників  системи

безоплатної правової допомоги
і  адвокатів,  які  надають
безоплатну  правову  допомогу.
Участь  в  тренінгу,
організованому  Регіональним
центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в
Одеській  області,  взяли
представники  Подільського  і
Роздільнянського  місцевих
центрів  з  надання  БВПД  та
адвокати.  Модераторами

заходу  виступили  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та
підвищення кваліфікації  її  надавачів Олександр Мхітарян,  громадський омбудсмен із
захисту виборчих прав ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» в Одеській області Максим
Теплицький, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги Третього одеського місцевого центру Валерія
Цап.  Спікери  знайомили  учасників  заходу  з  законодавством  України  стосовно  прав
виборців  та
правових  наслідків,
які  настають  у
випадку  їх
порушення, а також
щодо  порядку
надання  правничої
допомоги
виборцям,  права
яких  порушені  під
час  виборів
Президента.
Обговорили
алгоритм  дій
працівника
місцевого центру при звернення осіб,  в тому числі  і  внутрішньо переміщених,  щодо
порушення виборчого права.  Детально розглянули питання щодо відповідальності  за
порушення  виборчого  процесу  —  адміністративну  та  кримінальну. На  завершення
учасники тренінгу вирішували практичні  вправи з захисту порушених виборчих прав.
Детальніше   >>>>>
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Проведення  спільних  тренінгів  за  участю  експертів  зі  спеціалістами  центрів  та
представниками органів місцевого самоврядування та органами виконавчої влади

З  метою  ефективної  реалізації  інформаційної  кампанії  #Я_маю_право_голосу!  у
Подільському місцевому центрі  з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги
для  працівників центру,
бюро  правової
допомоги  та  партнерів
—  представників
пробації 12 лютого 2019
року відбувся тренінг на
тему:  “Можливості
реалізації виборчих прав
на  чергових  виборах
Президента у  2019  році
різними  категоріями
громадян  України”.

Захід проходив за
участі  начальниці
відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  Подільської  міської  ради  Наталії
Перішкової.  Модератором  заходу  виступив  директор  Центру  Сергій  Мерзляков.На
чергових виборах Президента України, які мають відбутися 31 березня 2019 року, кожен
виборець  має  право  проголосувати  за  своєю  виборчою  адресою.  А  що  ж  робити

громадянам,  які  у
зв’язку  з  навчанням,
роботою,  виїздом  за
кордон  чи  іншими
подіями  не  зможуть
проголосувати  на
виборах  за
зареєстрованим  місцем
проживання?  Cаме  про
можливість  тимчасової
зміни місця голосування
на  період  проведення
виборів  йшлося  під  час
тренінгу.  Наталія

Перішкова повідомила, що згідно ст.7 Закону України "Про Державний реєстр виборців"
громадянин,  який  має  право  голосу  на  відповідних  виборах,  повинен  особисто
звернутися з мотивованою заявою до органу ведення Державного реєстру виборців з
проханням тимчасово змінити місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його
виборчої  адреси.  Таке  звернення  подається  до  органу  ведення  Реєстру  за
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місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою,
але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року
включно. При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та
підтверджує  громадянство  України,  а  також  документи  (копії  документів),  які
підтверджують  необхідність  тимчасової  зміни  місця  голосування  виборця  без  зміни
виборчої  адреси.  На  підтвердження  отримання  права  тимчасової  зміни  місця
голосування  виборцю видається  посвідчення  за  встановленою формою.   Розглянули
питання права на захист виборчих прав та шляхи їх реалізації з наведенням прикладів
успішних практик. Детальніше   >>>>>

«Порядок  та  строки подання  електронних  декларацій»  -  тематичний семінар,
який  відбувся  26  лютого  в  Окнянському  бюро  правової  допомоги.
В  семінарі  взяли  участь  начальниця  Окнянського  бюро  правової  допомоги  Альона

Гушкан  та  8  працівників
структурних  підрозділів
Окнянської  районної
державної  адміністрації.
Під  час  тематичної  зустрічі
йшлося про: перелік осіб, які
зобов’язанні  подавати
декларацію  про  доходи;
строки  подачі  та  внесення
виправлень  до  електронної
декларації; що треба зробити
декларанту  перед  початком
заповнення  декларації;  які
відомості зазначати у розділі

3 «Об’єкти нерухомості» декларації; алгоритм дій у разі відмови члена сім’ї декларанта
у  надані  відомостей  щодо  своїх  доходів.  На  завершення  надала  для  ознайомлення
інформаційні буклети "Правова допомога що гарантується державою", «Встановлення
факту  належності  особі  правовстановлюючих  документів»,  «Прийняття  спадщини,  у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих
документів на майно», «Зняття з реєстрації місця проживання».  Детальніше   >>>>>

В рамках  інформайційної  кампанії  та  з  метою запобігання  корупції  головний

спеціаліст
Любашівського
бюро  правової
допомоги
Лариса
Будяченко
провела  25
лютого  для
працівників
відділу  освіти
при
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Любашівський райдержадміністрації лекцію на тему « Відповідальність посадових осіб
за неподання або несвоєчасне подання електронної декларації про доходи».
На заході обговорили питання стосовно: строків подачі та порядку внесення виправлень
до  електронної  декларації;  відповідальність  за  неподання  електронної  декларації;
порядок  дій  перед  заповненням  декларації;  що  робити,  коли  член  родини
відмовляється подавати відомості, про дохід. Всі присутні отримали інформацію, що за
несвоєчасне  подання  електронної  декларації,  уповноваженої  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладання штрафу від 50 до
1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Детальніше   >>>>>

В рамках проведення інформаційної кампанії та з метою підвищення правової
обізнаності  суб’єктів  е-декларування  в.о.  начальника  Миколаївського  бюро  правової
допомоги  Людмила  Капустян  провела  для  працівників  Миколаївської  районної  філії
Одеського обласного центру зайнятості семінар на тему: «Запобігання корупції. 

Порядок і строки
подання
електронних
декларацій
Відповідальність
за  порушення
законодавства
щодо  Е-
декларування».
На  заході,  який
відбувся  05
березня,  були

присутні  6  посадових осіб  Миколаївської  районної  філії  Одеського обласного центру
зайнятості. Присутні обговорили положення Закону України «Про запобігання корупції».
Людмила  Капустян  звернула  особливу  увагу  суб’єктів  декларування  на  необхідність
дотримання  вимог  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  щодо  фінансового
контролю  та  своєчасного  подання  Е-декларацій  ,  в  тому  числі  як  правильно
заповнювати декларацію із урахуванням роз’яснень НАЗК, аби не бути притягнутими до
відповідальності , встановленої чинним законодавством України. Детальніше   >>>>>>

Відповідно  до  графіку  проведення  посадовими  особами  Головного
територіального

управління  юстиції  в
Одеській  області
консультувань  13
березня в Ананьївському
бюро правової допомоги
проведено  спільний
прийом громадян. 
Безоплатні  правові
роз'яснення  та
консультації  надавали

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 35

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2597251720291344/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2596281833721666?__tn__=-R


завідувачка Ананьївської районної державної нотаріальної контори Наталія Мороз та
начальниця  Ананьївського  бюро  правової  допомоги  Інна  Майданюк.  На  прийом  за
правовою допомогою звернулися троє жителів Ананьївського району з питань щодо:
посвідчення  довіреності,  засвідчення  статуту  об'єднання  співвласників
багатоквартирного  будинку  (ОСББ),  оформлення  спадщини.  Відвідувачі  отримали
грунтовні роз'яснення з зазначених питань. Детальніше   >>>>>

15  березня  для  працівників  центру  з  надання  адміністративних  послуг
Любашівської РДА в рамках проекту “Я маю право голосу” начальниця Любашівського
бюро  правової  допомоги
Світлана Жмурко провела
інформаційний  захід.  В
рамках  проведення
заходу  були  розглянуті
актуальні  питання
виборчого права,  а  саме:
хто  є  суб’єктами
виборчого  процесу;  як
переселенцю
проголосувати на виборах
Президента;  як
проголосувати,  якщо  ви
працюєте,  навчаєтеся  в
іншому  місті,  поїхали  у  відрядження  чи  перебуваєте  на  лікуванні.  Під  час  заходу
говорили про необхідність підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями
та реалізації їх права на вільне волевиявлення, а саме: які документи потрібні та куди
звертатися для тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси;
як  перевірити себе у  списку виборців та куди потрібно звернутися у  разі  виявлення
розбіжностей особистих даних;  як проголосувати за місцем реєстрації  та  куди треба
звернутися. Детальніше   >>>>>

Проведення  навчань  з  прав  людини  для  представників  юридичних служб  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування

В  актовій  залі  Ананьївської
міської ради 26 лютого начальниця
Ананьївського  бюро  правової
допомоги Інна Майданюк провела
інформаційний захід для суб'єктів
е-декларування.  В  заході  взяли
участь  працівники  структурних
підрозділів  Ананьївської  міської
ради,  Ананьївського  районного
відділу філії ДУ «Центр пробації» в
Одеській  області  (8  чоловік).  Інна
Майданюк  інформувала  присутніх
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про  найбільш  поширені  питання,  які  виникають  у  суб'єктів  декларування  під  час
подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування. Детальніше   >>>>>

В  рамках  реалізацї  правопросвітницької  кампані  “Я  маю  право  голосу!”  25
березня  в  Балтському  бюро  правової  допомоги  відбулась  тематична  зустріч  з
партнерами  на  тему:  «Вибори  без  порушень».  В  заході  взяли  участь:  головний
спеціаліст  з  юридичного  забезпечення  Балтської  районної  ради  Марія  Жукова,
начальник відділу ДРАЦС віта Тарнавська та головний спеціаліст відділу ДРАЦС Юлія
Паламарчук, завідувач сектору державної реєстрації юридичного відділу міської ради
Наталія  Димовська,  директор  Балтської  районної  філії  Одеського  обласного  центру
зайнятості Олександр Лісогора, начальник Балтського РВ ДВС Олег Баєв, юристконсульт
УСЗН Балтської РДА Лариса Вишнякова, начальник Балтського відділу обслуговування
громадян ОУПФУ Ольга Яснюк , представники Балтського РВ філії ДУ «Центр пробації» в
Одеській області Тетяна Сербіна, 
Роман  Кучер  та
Інна  Сорочинська.
В ході заходу були
обговорені
наступні  питання:
як  перевірити
себе  в  Реєстрі
виборців,  як
змінити  місце
голосування,  куди
звертатись  для
внесення  до
списку виборців після 25 березня 2019 року, які документи потрібні для голосування на
дільниці, що робити у разі виявлення порушень під час голосування, відповідальність за
порушення  виборчого  процесу.  В  заході  взяли  участь  12  осіб.  Всі  учасники  заходу
отримали інформаційні  буклети із  серії  “Я  маю право голосу!”  для розповсюдження
клієнтам організацій-партнерів. Детальніше   >>>>>

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 37

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2620110521338797?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2595846040431912/?type=3&theater


Проведення  інформаційно-правопросвітницьких  заходів  у  закладах  Державної
служби зайнятості
09  січня  для  безробітних  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Подільському
міськрайонному центрі зайнятості  відбувся семінар, на якому йшлося про спадщину,
місце її відкриття, хто має право на спадкування за законом та заповітом, черговість
спадкування, обов'язкова частка в спадщині, прийняття спадщини або відмова від неї,
строк прийняття спадщини, визначення додаткового строку для прийняття спадщини,
оподаткування  спадщини  та  інші  питання.  Роз'яснення  надавала  начальник  відділу

правопросвітництва Подільського місцевого центру з надання БВПД Наталія Заблоцька.
Додатково  повідомила  куди  необхідно  звернутись  для  прийняття  спадщини,  який
необхідний  перелік  документів  для  прийняття  спадщини  і  як  оподатковується
спадщина. Головний  спеціаліст  відділу  правової  інформації  та  консультацій  Вікторія
Карабіненко  ознайомила  присутніх  з  системою  безоплатної  правової  допомоги  в
Україні.  По завершенні семінару в Подільському МРЦЗ працював дистанційний пункт
консультування  громадян,  під  час  якого  відвідувачі  мали  можливість  отримати
безоплатну  правову  допомогу.  Консультації  надавала  головний  спеціаліст  відділу
правової інформації та консультацій Вікторія Карабіненко. Детальніше >>>>

10 січня для
безробітніх,
що
перебувають
на  обліку  в
Савранській
районній філії
Одеського
ОЦЗ
проведений

профінформаційний  семінар  за  участю  начальника  Савранського  бюро  правової
допомоги Олени Шавловської та провідного фахівця відділу надання соціальних послуг
Савранської районної філії ООЦЗ Інни Сакалюк. 
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Учасники семінару  ознайомилися з  різними варіантами пошуку роботи та порядком
працевлаштування в Україні та за кордоном. Особливу увагу начальниця Савранського
бюро  приділила  правилам  працевлаштування  за  кордоном:  перевірити  ліцензію
агентства  на  право  надавати  послуги  з  працевлаштування  за  кордоном  на  сайті
Міністерства  соціальної  політики,  –  зокрема,  чи  передбачає  вона  ту  країну,  куди
збирається  їхати  українець,  агентство  повинно  мати  прямий  договір  з  іноземною
фірмою-роботодавцем,  перекладений  державною  мовою  з  мокрою  печаткою,  в
агентстві  мають  докладно  розповісти  про  умови  роботи:  обов'язки,  графік,  розмір
зарплати,  лікарняний/відпустку,  компенсацію  з  втрати  працездатності,  також  про
термін  контракту,  переїзд,  проживання,  харчування  тощо  І  про  роботодавця:  точну
назву компанії, відомості про неї.  Це повинно бути підкріплено документами. Олена
Шавловська акцентувала, що контракт краще одразу не підписувати, а уважно вивчити,
проконсультуватися з юристами. Детальніше   >>>>>

11 січня для жителів м. Балти та району, які перебувають на обліку в Балтській
районній філії Одеського обласного центру зайнятості як безробітні, відбувся семінар на
тему:  "Легальна  та  нелегальна  трудова  міграція".  Заступниця начальника Балтського
бюро

правової  допомоги  Ірина  Бондар  пояснила  присутнім  важливість  легальної  та
нелегальної трудової міграції,  звернувши увагу на плюси та мінуси, в обох випадках.
Ірина Бондар надала рекомендації, яких слід дотримуватись длязабезпечення власної
безпеки під час влаштування на роботу за кордоном та всім присутнім роздала пам'ятки
з  зазначеними  рекомендаціями.  По  завершенні  заходу  в  Балтській  районній  філії
Одеського обласного центру зайнятості працював дистанційний пункт консультування.
За  консультацією  звернувся  місцевий  житель  з  питання  щодо  порядку  отримання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Чоловік  потребує  допомоги  -  встановити
через суд графік побачень із власною донькою. Детальніше >>>>>

11 січня для безробітних осіб, які перебувають на обліку в Ананьївській районній
філії  Одеського обласного центру зайнятості,  проведений семінар на тему «Легальна
зайнятість».  В заході взяли участь провідний фахівець Ананьївського районного центру
зайнятості Наталія Литвинова, начальниця Ананьївського бюро правової допомоги Інна
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Майданюк та 7 безробітних жителів Ананьївського району.

 Учасники заходу обговорили питання щодо зайнятості населення та легалізації
трудових  відносин з  найманими працівниками.  Фахівці  знайомили шукачів  роботи з
поняттями «тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата, застерігали від шахрайства
при працевлаштуванні.  Інна Майданюк ознайомила присутніх з порядком укладання
трудового  договору,  цивільно-правової  угоди  та  контракту,  повідомила  про
відповідальність  роботодавців  під  час  укладання  договорів  при  працевлаштуванні.
Розповіла  про  соціальні  пільги,  які  надаються  різним  категоріям  населення  при
офіційному працевлаштуванні та звернула увагу на випадки, в яких юридичні особи та
фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність
за  порушення  норм  трудового  законодавства.  Юрист  наголосила  на  важливості
легальної  трудової  діяльності,  як  основи  соціальної  захищеності  працюючого
населення,
адже
відсутність
належним
чином
оформлених
трудових
відносин
позбавляє
працівників
захисту  від
незаконного
звільнення  та
цілої низки інших прав і соціальних гарантій, які передбачені чинним законодавством.
Детальніше >>>>>

14  січня  для  осіб,
які  перебувають  на
обліку  в  Миколаївській
філії Одеського обласного
центру  зайнятості,  в.о.
начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян
провела  інформаційний
семінар  на  тему:
«Торгівля  людьми  і
запобігання  нелегальній
трудовій  міграції».  В

заході взяли участь провідний фахівець з питань зайнятості В. Дашкевич та 8 осіб, які
перебувають  на  обліку.  Людмила  Капустян  розповіла  присутнім  про те  ,що торгівля
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людьми  –  це  продаж/купівля/передача  людей  з  метою  експлуатації  та  одержання
прибутку. Сучасна торгівля людьми пов’язана із сексуальною експлуатацією, трудовою
експлуатацією ,зокрема, на сільськогосподарських роботах, будівництві ,  примусовим
жебракуванням. Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в Україні та
інших країнах світу. Характерними ознаками торгівлі людьми є - обмеження свободи
пересування, відсутність вибору та можливості припинити роботу, вилучення паспорту
та  інших  документів,  боргова  кабала,  невиплата  обіцяної  винагороди  за  роботу.
Людмила Капустян зауважила, що в Україні виявленням та протидією торгівлі людьми
займаються державні органи . Однак , кожному потрібно бути уважним та обережним
під  час  пошуку  роботи.  Фахівчиня  надала  учасникам  заходу  номери  телефонів
Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 0-800-
505-501 безкоштовно зі стаціонарних телефонів та 527 безкоштовно з Київстар, МТС ,
тощо. Присутні переглянули відеоролик «Правда про торгівлю людьми» . Детальніше
>>>>>

18 січня для осіб, які перебувають на обліку у відділі сприяння зайнятості Подільського
міськрайонного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Запобігання нелегальній
трудовій міграції  та  торгівлі  людьми».  В  семінарі  взяли участь провідний фахівець з
питань  зайнятості  відділу  сприяння  зайнятості  Подільського  міськрайонного  центру
зайнятості  Валентина  Шевельова,  начальниця  Окнянського  бюро правової  допомоги
Альона Гушкан та 10 осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.  На семінарі
були висвітлені наступні питання: що треба знати про працевлаштування за кордоном;
порядок  та  переваги  оформлення  на  роботу  офіційно;  як  захистити  себе  від
потрапляння  в  трудове  рабство;  відповідальність  за  торгівлю  людьми  –  правове
регулювання;   порядок  надання  безоплатної  первинної  та  вторинної  правової
допомоги. Детальніше   >>>>>
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22  січня  головний  спеціаліст  Балтського  бюро  правової  допомоги  Руслан
Москаленко розповів працівникам Балтської районної філії Одеського обласного центру
зайнятості  про  наслідки  для  позичальників  за  кредитним  договором  у  випадку
ліквідації  банку.
Учасники  семінару
дізналися:  що таке
кредитний договір,
яким  чином
сплачувати  кошти
за  кредитним
договором,  чи
можна  достроково
виплатити
заборгованість  за

крединимдоговором, яким чином можна оформити реструктизацію заборгованості за
кредитом,  чи  має  право  банк  продати  заборгованість  за  кредитним  боргом іншому
банку. Присутні отримали тематичні буклети "Заборгованість за кредитним договором
перед банком, що ліквідується".  Детальніше   >>>>>

 22  cічня,  з  нагоди  відзначення  100-річчя  об’єднанню  Української  Народної
Республіки та Західно–Української Народної Республіки, в.о. начальника Миколаївського
бюро  правової  допомоги  Людмила  Капустян  провела  для  осіб,  які  перебувають  на

обліку в Миколаївській філії
Одеського обласного центру
зайнятості  правопросвітній
захід  на  тему:  «Україна  —
Соборна».  На  заході  були
присутні  9  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в
Миколаївській  філії
Одеського обласного центру
зайнятості.  Людмила
Капустян  розповіла
присутнім  про  те,  що
щороку  на  державному
рівні  22 січня відзначається

свято України -  День Соборності  .  Юрист звернула увагу присутніх,  що під поняттям
«соборність» маємо розуміти передусім духовну єдність українців. Без такого розуміння
поняття «соборність» не буде мати властивого йому змісту.  Наголосила на тому,  що
питання збереження територіальної  цілісності  залишається для України актуальним і
нині. А відзначення Україною Дня Соборності є постійним нагадуванням про справжню
соборність її земель та соборний дух українців. Детальніше  >>>>>
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29  січня  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Ананьївській  районній  філії
Одеського  обласного  центру  зайнятості  проведений інформаційний семінар  на тему
«Жінка  на  ринку  праці,  гендерна  рівність»  та  «Негода  –  хто  винен  і  що  робити».  В
семінарі  взяли  участь  начальниця  Ананьївського  бюро  правової  допомоги  Інна
Майданюк, провідний фахівець Ананьївського районного центру зайнятості Литвинова

Наталія  та  12  безробітних.  На  семінарі  обговорили  поняття  «гендерної  рівності»,
принцип якої закріплений в Конституції України та закріплює рівність чоловіків і жінок в
усіх  сферах  життя;  надання жінкам рівних з  чоловіками можливостей у  громадсько-
політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці
та  винагороді  за  неї,  тощо.  На  заході  йшлося  про  поняття  гендерне  насильство,
гендерна  дискримінація  на  ринку  праці,  різна  оплата  праці  жінок  і  чоловіків.  Інна
Майданюк ознайомила присутніх з інформацію щодо можливості отримати компенсації
в разі травмування бурульками або під час ожеледиці. Юрист надала алгоритм дій ,що
потрібно робити у разі травмування. 
Детальніше   >>>>>

30  січня  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  у  відділі  сприяння  зайнятості
Подільського  міськрайонного  центру  зайнятості  проведений  семінар  на  теми:

«Громадські
та інші роботи
тимчасового
характеру»  та
«Компенсація
за  травми
через
неприбраний
сніг  та
ожеледицю».
Семінар
проводила
начальниця

Окнянського бюро правової допомоги Альона Гушкан спільно з провідним фахівцем з
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питань зайнятості Валентиною Шевельовою. Під час заходу, на якому були присутні 14
безробітних жителів Окнянського району, йшлося про: правове регулювання виконання
громадських  та  інші  робіт  тимчасового  характеру;  порядок  укладення  договору  про
організацію громадських робіт та його особливості; права та обов’язки працівників, які
виконують громадські та інші роботи тимчасового характеру. Висвітлюючи тему щодо
компенсацій  за  травми  через  неприбраний  сніг  та  ожеледицю,  Альона  Гушкан
повідомила про: алгоритм дій при отриманні травм та/або пошкодження майна через
неприбраний сніг та ожеледицю Детальніше >>>>>

В  Балтській  районній  філії  Одеського  обласного  центру  зайнятості  04  лютого
відбувся  семінар  на  тему:  "Запобігання  нелегальній  трудовій  міграції."  Головний
спеціаліст Балтського бюро правової допомоги Руслан Москаленко розповів присутнім

про ризики

нелегальної  трудової  міграції  та  як  забезпечити  власну  безпеку  тим,  хто  збирається
працювати за кордоном. Юрист надав корисну інформацію присутнім стосовно того, як
захистити  себе  під  час  працевлаштування  за  кордоном:  дізнатись  чи  є  ліцензія  на
працевлаштування  громадян  України  за  кордоном  у  фірми,  яка  пропонує  роботу
підписання трудового договору є обов'язковою умовою легального працевлаштування,
у  договорі  має  значитись  найбільш повна  інформація  про умови роботи,  необхідно
перевірити  наявність  спеціальної  робочої  візи.   У  зв'язку  з  черговими  виборами
працівник бюро розповів присутнім: як діяти у разі відсутності відомостей про виборця
в  Державному  реєстрі  виборців,  куди  необхідно  звернутись  для  того,  щоб  особу
зареєстрували в виборчому реєстрі,  як взяти участь у виборах за місцем фактичного
перебування. Після семінару всі присутні отримали буклети з корисною інформацією з
правових питань. Детальніше   >>>>>

«Забезпечення рівних  прав та  можливостей жінок і  чоловіків  у  праці»  -  тема
інформаційно-роз’яснювального  заходу,  який  провела  06  лютого  для  осіб,  які
перебувають у Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості в.о.
начальника Миколаївського бюро правової допомоги Людмила Капустян. 
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Юрист ознайомила присутніх із положеннями Закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків».  Звернула увагу щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї.
Повідомила,  що  жінкам  і  чоловікам  забезпечуються  рівні  права  та  можливості  у

працевлаштуванні,  просуванні  по  роботі,  підвищенні  кваліфікації  та  перепідготовці.
Роботодавець  зобов’язаний  створювати  умови  праці  ,які  дозволяли  б  жінкам  і
чоловікам  здійснювати  трудову  діяльність  на  рівній  основі,забезпечувати  жінкам  і
чоловікам  можливість  суміщати  трудову  діяльність  із  сімейними
обов’язками,здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації
та однакових умовах праці. Людмила Капустян розповіла про послуги, які надає бюро
правової допомоги, повідомила його адресу та номер телефону , проінформувала про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України « Я МАЮ ПРАВО» та роздала
тематичні буклети. Детальніше   >>>>>

Про  забезпечення  гендерної  рівності  в  Україні  при  пошуці  роботи  та
працевлаштуванні говорили на спільному семінарі для безробітних, що перебувають на
обліку  в  Савранській  районній  філії  Одеського  обласного  центру  зайнятості,  який

проводився  5  лютого
2019  року  за  участі
начальника
Савранського  бюро
правової  допомоги
Олени Шавловської та
провідного  фахівця  з
питань  зайнятості
Інни Сакалюк. 
В  ході  семінару
безробітні
ознайомилися  з

працевлаштування осіб з інвалідністю та осіб, які відповідно ст. 14 ЗУ “Про зайнятість
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населення” мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Відповідно до пп. 1
п.1 ст. 14 вказаного закону додатковою гарантією в працевлаштуванні на рівних можуть
скористатися, як жінка,так і чоловік (один з батьків або особа, яка їх замінює і має на
утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину
віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з
інвалідністю  з  дитинства  (незалежно  від  віку)  та/або  особу  з  інвалідністю  I  групи
(незалежно  від  причини  інвалідності);  також  правом  на  відпустку  по  догляду  за
дитиною до досягнення нею 3 річного( 6 річного віку) можуть скористатися як мати так і
батько  дитини,  право  на  оплачуваний  лікарняний  по  догляду  за  хворою  дитиною.
Учасники семінару  отримали інформаційні  листівки  з  питань  зайнятості  та  правових
роз'яснень із серій “Я маю право!” та “Безоплатна правова допомога” а також мали
можливість задати фахівцям запитання,  на які  отримали вичерпні  відповіді.  В заході
взяли участь 30 осіб. Детальніше   >>>>>

Для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  як  безробітні,  в  Балтській  районній  філії
Одеського
обласного  центру
зайнятості  08
лютого  відбувся
інформаційний
захід  на  тему:
"Соціальні  пільги".
Головний
спеціаліст
Балтського  бюро
правової допомоги
Руслан
Москаленко  розповів  присутнім  про  основні  соціальні  пільги,  які  існують  в  Україні.
Ознайомив  з  класифікацією  соціальних  пільг  (житлово-комунальні,  медико-
реабілітаційні,транспортні,  соціально-побутові,пенсійні,  соціально-трудові)  та  назвав
основні  категорії  громадян,  які  мають  право  на  соціальні  виплати  від  держави:
малозабезпечені  сім'ї,  громадяни,  які  постраждали  внаслідок  катастрофи  на  ЧАЕС,
жінки, які мають звання “Мати- героїня”, особи, які постраждали від торгівлі людьми,
багатодітні сім'ї, учасники бойових дій. Фахівець повідомив куди потрібно звернутись,
щоб отримати соціальні виплати від держави та які документи необхідно мати з собою
для  того.  Після  семінару  всі  присутні  отримали  інформаційні  буклети  системи  БПД
“Допомога малозабезпеченій сім'ї”. Детальніше   >>>>> 
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Про  заборгованість  за  кредитним  договором  перед  банком,  що  ліквідується,
йшлося  на
інформаційному
семінарі,  який
відбувся  13
лютого  в
Подільському
міськрайонному
центрі
зайнятості  для
безробітних
осіб,  які
перебувають на обліку. Що таке кредитний договір, які наслідки для позичальників за
кредитним  договором  у  випадку  ліквідації  банку,  яким  чином  сплачувати  кошти  за
кредитним договором, чи можна достроково виплатити заборгованість за кредитним
договором,  яким  чином  можна  оформити  реструктуризацію  заборгованості  за
кредитом,  чи  має  право  банк  продати  заборгованість  за  кредитним  боргом  особи
іншому банку, як уникнути шахрайства колекторів та неперевірених фінансових установ
-  поради  та  роз'яснення  стосовно  зазначених  питань  надавали  працівники  відділу
правопросвітництва Подільського місцевого центру з надання БВПД. 

Начальник відділу правопросвітництва Наталія Заблоцька ознайомила присутніх
з  системою
безоплатної
правової
допомоги  в
Україні.
Повідомила  про
види  правової
допомоги  та
категорії осіб, які
мають  право  на
отримання  такої

допомоги, а також щодо можливості її отримання в Подільському місцевому центрі з
надання БВПД. По завершенні семінару в Подільському МРЦЗ працював дистанційний
пункт консультування громадян,  під час якого відвідувачі  мали можливість отримати
безоплатну правову допомогу. Детальніше   >>>>>

Начальниця Савранського бюро правової допомоги Олена Шавловська спільно з
партнерами - спеціалістом Центру соціальних служб для дітей сім'ї та молоді Оксаною
Рябецькою,  представником  Савранського  районного  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки Олександром Горашем та провідним фахівцем
відділу надання соціальних послуг Савранської  районної  філії  ООЦЗ 19 лютого взяла
участь  у  заході,  який  проводився  в  Савранській  районній  філії  Одеського  обласного
центру зайнятості напередодні відзначення Дня соціальної справедливості. 
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Учасники  заходу  обговорили,  що  соціальна  справедливість  є  загальновизнаною
цінністю сучасного суспільства,  яка  закріплена в  документах  світової  спільноти,  та  є
запорукою  стабільності  і  благополуччя  для  широких  верств  населення.  Соціальний

розвиток  і
соціальна
справедливість
необхідні  для
забезпечення  та
підтримання
миру  і  безпеки
всередині країн, а
також  у
відносинах  між
ними, і не можуть
бути  досягнуті  в

умовах  відсутності  поваги  до  всіх  прав  людини  та  основних  свобод.  Відвідувачі  ЦЗ
дізналися про види соціальних гарантій  для громадян,  які  визначені  в  українському
законодавстві. Зокрема це соціальне страхування на випадок безробіття, з тимчасової
втрати  працездатності,  пенсійне  забезпечення,  державна  допомога  сім’ям  з  дітьми,
малозабезпеченим  громадянам.  Юрист  бюро  докладно  розповіла  про  систему
соціального страхування в Україні та єдиний соціальний внесок, зазначивши, що тільки
офіційне  працевлаштування  та  сплата  податків  з  усієї  нарахованої  зарплати  може
повною мірою гарантувати громадянам соціальний захист та соціальну справедливість.
Детальніше   >>>>>

В  рамках  проведення  інформаційної  кампанії  “Я  маю  право  голосу”  в.о.
начальника Миколаївського бюро правової  допомоги Людмила Капустян провела 28
лютого для осіб, які перебувають на обліку в Миколаївській районній філії Одеського
обласного центру зайнятості інформаційно- роз’яснювальний захід на тему: «Знай своє
виборче  право».  Основна
мета зустрічі – зацікавити і
підвищити  активність
населення  в  політичних
процесах,  оскільки
правова  обізнаність
населення  є  запорукою
свідомого вибору. 
Людмила  Капустян
поінформувала  присутніх
про  особливості
виборчого  процесу,  яким
чином  реалізувати  своє
право  на  вибір  і  яким
чином  захистити  це  право.  Повідомила,  що  чинне  законодавство  України  стимулює
дотримання виборчих прав шляхом встановлення відповідальності за їх порушення як
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адміністративної  так  і  кримінальної.  Під час  зустрічі  присутні  жваво обговорили про
необхідність активної участі у виборах. На заході були присутні 10 осіб, які перебувають
на обліку в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості. Крім
того , Людмила Капустян провела вуличне інформування жителів смт Миколаївка, під
час  якого  інформувала  їх  про  виборче  право  та  роздала  їм  інформаційні  буклети.
Детальніше   >>>>>

В рамках проведення тематичного тижня, присвяченому гендерній рівності, 05
березня у відділі сприяння зайнятості Подільського міськрайонного центру зайнятості
(смт  Окни)  головний  спеціаліст  Окняського  бюро  правової  допомоги  Валентина
Цеховська провела для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, семінар на

тему:  «Жінка
на  ринку
праці»,  а
також
інформувала
про  виборчі
права
громадян  “Я
маю  право
голосу!”.   На
семінарі
обговорили

питання про:  механізм захисту  трудових  прав в  позасудовому та  судовому порядку;
порядок,  строки  та  підстави  отримання  основної  та  додаткової  відпусток;  соціальні
гарантії  для жінок, які мають дітей; порядок призначення та виплати пенсії  за віком;
достроковий вихід на пенсію для багатодітних матерів; перерахунок пенсій працюючим
пенсіонерам;  що  робити  у  разі  виявлені  помилок  у  документах,  які  підтверджують
трудовий  стаж;  відповідальність  за  порушення  виборчого  права;  порядок  надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Детальніше   >>>>>

У Балтській  районній філії  Одеського обласного центру  зайнятості  07 березня
відбувся  семінар  з  питань
гендерної  рівності  між
жінками та чоловіками. Захід
проводився  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  як
безробітні  за  участю
головного  спеціаліста
Балтського  бюро  правової
допомоги  Руслана
Москаленка. 
Представник бюро зазначив,
що принцип рівності жінок та

чоловіків  закріплений  в  Конституції  України.  Частина  3  ст.  24  Конституції  України
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безпосередньо  присвячена  подоланню  дискримінації  стосовно  жінок  в  Україні  та
наголошує на тому, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується: наданням жінкам
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній та культурній діяльності, у
здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. Детальніше   >>>>>

12  березня  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  як  безробітні  в  Ананьївській
районній  філії  Одеського  обласного  центру  зайнятості,  відбувся  семінар  на  тему
«Запобігання та протидія насильства в сім'ї». 

Захід  провела
начальниця
Ананьївського
бюро  правової
допомоги  Інна
Майданюк.
Фахівчиня
інформувала
присутніх  щодо
ознак
домашнього

насильства,  його  форм.  Повідомила  про  спеціальні  заходи,  які  застосовуються  до
кривдника - терміновий заборонний припис та обмежувальний припис та роз’яснила за
яких  умов  та  підстав  вони  видаються.  Поінформувала  за  якими  телефонами  можна
звернутись  у  разі  випадків  домашнього  насильства.  Інна  Майданюк  ознайомила
присутніх  з  системою безоплатної  правової  допомоги  та  можливістю її  отримання в
бюро. Детальніше >>>>>

В межах реалізації інформаційної кампанії "Я маю право голосу!" в Подільському
міськрайонному центрі зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, 13 березня 2019
року  відбувся  семінар  на  тему:  “Можливості  реалізації  виборчих  прав  на  виборах
президента
України  у  2019
році”.  Захід
проходив за  участі
директора  центру
зайнятості  Олега
Кунаренка,
провідного фахівця
Наталії  Мамулат,
представника  ДВС
ГТУЮ  в  Одеській
області  та  25
безробітних.  Інформувала  учасників  заходу  про  виборчі  права  представниця
Подільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Наталія Заблоцька. Фахівчиня Подільського місцевого центру ознайомила присутніх з
процедурою  перевірки  включення  виборців  до  Державного  реєстру  виборців  або  в
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списку виборців на звичайній/спеціальній виборчій дільниці. Детально повідомила про
можливість  тимчасової  зміни  місця  голосування  без  зміни  виборчої  адреси  тим
громадянам, які в день голосування у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон
чи іншими подіями не зможуть проголосувати на виборах за зареєстрованим місцем
проживання. 

Наталія  Заблоцька
звернула увагу, що
згідно  ст.7  Закону
України  "Про
Державний  реєстр
виборців"
громадянин,  який
має  право  голосу
на  відповідних
виборах,  повинен
особисто
звернутися  з
мотивованою

заявою  до  органу  ведення  Державного  реєстру  виборців  з  проханням  тимчасово
змінити місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке
звернення  подається  до  органу  ведення  Реєстру  за  місцезнаходженням  зазначеної
виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою, але не пізніше ніж за п’ять днів
до  дня  голосування,  тобто  до  25  березня  2019  року  включно.  При  поданні  заяви
громадянин  пред'являє  документ,  що  посвідчує  особу  та  підтверджує  громадянство
України,  а  також  документи  (копії  документів),  які  підтверджують  необхідність
тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.  Детальніше
>>>>>

 «Як захистити права споживачів» - тема інформаційно-роз’яснювального заходу,
який відбувся 15 березня в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру
зайнятості  з  нагоди
Всесвітнього  дня  прав
споживачів.  Цей  день
відзначається  в
міжнародному календарі з
15  березня  1983  року.
Семінар-лекцію  з
покращення  правових
знань та  застосування їх  у
повсякденному  житті
людини з зазначеної вище
тематики,  провели  для
безробітних  в.о
начальника
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Миколаївського бюро правової допомоги Людмила Капустян спільно з в.о.начальника
Миколаївського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області Оксаною Сагайдак. В
заході взяли участь 12 осіб, які перебувають на обліку в Миколаївській районній філії
Одеського  обласного  центру  зайнятості.   Людмила  Капустян  повідомила  учасникам
заходу,  що статтею 42 Конституції  України передбачено,  що держава захищає права
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і
робіт,  сприяє  діяльності  громадських  організацій  споживачів.  Права  споживачів  та
механізм їх захисту визначені Законом України «Про захист прав споживачів». Людмила
Капустян  пояснила,  як  захистити  права  споживачів,  передбачених  законодавством  в
судовому порядку.  Детальніше   >>>>>

Інформаційно-роз’яснювальний  захід  на  тему  «Права  виборців»  відбувся  21
березня в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості. Захід,

на якому були присутні 6 безробітних
осіб, які перебувають на обліку в ЦЗ,
проведений  за  ініціативи  в.о.
Миколаївського  бюро  правової
допомоги Людмили Капустян. 
Юрист  розповіла  присутнім  про  те,
що  2019  рік  –  президентських
виборів.   Людмила  Капустян
звернула  увагу  присутність  на
необхідність  активної  участі  у
виборах  Президента  України,  які
відбудуться  31  березня  поточного
року  та  проінформувала  присутніх
про особливості  виборчого процесу,

яким чином реалізувати своє право на вибір і яким чином захистити це право, а також ,
що  чинне  законодавство  України  стимулює  дотримання  виборчих  прав  шляхом
встановлення відповідальності за їх порушення як адміністративної так і кримінальної.
Присутні отримали інформаційні буклети. Детальніше   >>>>>>

22 березня для жителів смт Миколаївка та району, які перебувають на обліку в
Миколаївській  районній  філії
Одеського  обласного  центру
зайнятості  проведено
інформаційний  семінар  з
виборчого  права  на  тему
"Голосуй доброчесно!". Захід, в
якому  взяли  участь  11  осіб,
провела  в.о.  начальника
Миколаївського бюро правової
допомоги  Людмила  Капустян.
Юрист  звернула  увагу
присутніх,  що якщо у зв’язку з
навчанням,  роботою,  виїздом  за  кордон  чи  іншими  подіями  особа  не  може
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проголосувати на виборах Президента України 31 березня 2019 року за зареєстрованим
місцем проживання, вона може до 25 березня 2019 включно тимчасово змінити місце
голосування. Для цього виборцю необхідно звернутися до відділу ведення Державного
реєстру  виборців та подати  письмову заяву  про тимчасову  зміну місця голосування.
Людмила Капустян розповіла яким чином реалізувати своє право на вибір і яким чином
захистити це право, а також про те, що чинним законодавством України передбачено
дотримання виборчих прав шляхом встановлення відповідальності за їх порушення як
адміністративної так і кримінальної. Детальніше   >>>>>

Про  запобігання  нелегальній  трудовій  міграції,  торгівлі  людьми,  експлуатації
дитячої  праці  йшлося  під  час  тематичної  зустрічі,  яка  відбулась  27  березня  з
безробітними,  які  перебувають  на  обліку  в  Ширяївській  районній  філії  Одеського
обласного центру зайнятості. 

В  заході  взяв  участь
начальник
Ширяївського  бюро
правової  допомоги
Олег  Булавицький,
який надав практичні
поради  при
працевлаштуванні  за
кордоном.
Детальніше   >>>>>

28  березня  в  Савранській  районній  філії  Одеського  ОЦЗ  для  безробітних,  які
перебувають  на  обліку  в  центрі  зайнятості,  головний  спеціаліст  Савранського  бюро
правової  допомоги  Олег  Кравчук  провів  інформаційний  семінар  на  тему:  «Трудова
міграція.  Як безпечно працевлаштуватися закордоном та в Україні",  "Виборчі  права".
На  семінарі  були  обговорені  такі  питання:  права  заробітчан  за  кордоном;  порядок
виїзду  та  перетину
державного кордону;
щодо  виїзду  на
роботу  в  інші  країни
лише  на  підставі
робочої візи; порядку
оформлення  візи.
Надання  послуг
фірмами
посередниками щодо
працевлаштування за
межами  території
України;  перелік  правил,  які  допоможуть  убезпечитись  від  сучасного  рабства;
підписання  договорів  із  роботодавцями  та  фірмами  посередниками.  обговорили
питання виборчого права, учасникам семінару роз’яснено як реалізувати своє виборче
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право, у тому числі перебуваючи за кордоном. В заході взяли участь 6 осіб. Детальніше
>>>>>

Проведення інформаційно - правопросвітницьких заходів в громадських організаціях
людей з інвалідністю, будинках для літніх людей тощо
Для  працівників  Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг) Савранської РДА 28 лютого начальниця Савранського бюро правової
допомоги Олена Шавловська провела інформаційний захід в рамках право просвітньої
кампанії “Я маю право голосу!” 

В  заході  взяли
участь  голова
Савранської  РДА
Ярослава  Жирун,
начальник
Савранського
відділу з ПП та ВП
Любашівського
об’єднаного
управління
Пенсійного  фонду
України в Одеській

області Віра Боровіцька. Олена Шавловська розповіла присутнім, про те як реалізувати
своє  право  голосу  на  чергових  виборах  Президента  України,  що  призначені  на  31
березня 2019 року. Зокрема зазначила, що ст. 77 ЗУ «Про вибори Президента України»
визначено порядок організації голосування виборців за місцем перебування, що надає
можливість виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за
віком,  у  зв’язку  з  інвалідністю  чи  за  станом  здоров’я  не  здатний  пересуватися
самостійно,  дільнична  виборча  комісія  надає  можливість  голосувати  за  місцем
перебування цього виборця вдома або медичному закладі - докладно зупинившись на
даному питані.  В заході взяли 46 осіб. Детальніше   >>>>>

28 лютого 
для
працівників

Територіального центру (надання соціальних послуг) Ширяївської районної державної
адміністрації  начальник  Ширяївського  бюро  правової  допомоги  Олег  Булавицький в
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рамках інформаційної кампанії  “Я маю право голосу!” провів лекцію на тему «Права
виборців».  Начальник  бюро  детально  ознайомив  присутніх  з  порядком  складання
попередніх  списків  виборців  для  звичайних  виборчих  дільниць,  порядком
ознайомлення  виборців  із  попереднім  списком  виборців  на  звичайній  виборчій
дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців, порядком внесення змін
до уточненого списку  виборців  на  звичайній  виборчій дільниці,  тимчасовою зміною
місця  голосування  виборця  без  зміни  виборчої  адреси,  порядком  складання  та
уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях. Детальніше   >>>>> 

28  лютого  в  територіальному  центрі  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Кодимської  РДА  відбулись  чергові  районні  збори  соціальних

робітників.
Участь  у  заході
взяв начальник
Кодимського
бюро  правової
допомоги
Андрій
Спатерук,  який
в  рамках
інформаційної
кампанії  “Я
маю  право
голосу”  провів

інформаційний  семінар  на  тему:  «Що  потрібно  знати  про  виборчу  кампанію».  Були
присутні працівники та соцпрацівники Терцентру в кількості 26 чоловік. Під час семінару
обговорили  питання  щодо  виборчого  права:  хто  може  голосувати,  де  і  коли
проходитиме голосування, як перевірити виборчі списки,  що робити, якщо вас немає у
списку виборців,  якщо людина за станом здоров'я не може вийти з дому або лікарні, як
їй  проголосувати,  тощо.  Андрій  Спатерук  надав  ґрунтовні  відповіді  на  запитання
присутніх. Детальніше   >>>>>>
 05  березня
головний  спеціаліст
Ананьївського  бюро
правової  допомоги
Олена  Смоляр  провела
для  працівників
Територіального  центру
соціального
обслуговування (надання
соціальних  послуг)
Ананьївської  районної
державної  адміністрації
інформаційний  захід  з
питання  стосовно
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реалізації  права  голосу  на  виборах  Президента  України.
На  заході  йшлося  про процедуру  перевірки  включення  себе  та  інших  виборців  до
державного  реєстру  виборців,  порядку  організації  голосування  виборців  за  місцем
перебування, право на оскарження порушень своїх виборчих прав, відповідальності за
порушення  законодавства  про  вибори  Президента  України
На заході,  який  проходив  в  рамках  проведення  інформаційної  компанії
#Я_маю_право_голосу! були присутні  7 чоловік. Детальніше   >>>>>

Проведення семінарів та лекцій спрямованих на запобігання домашнього насильства,
дискримінації,  злочинності,  роз’яснення  змісту  ключових  реформ  та  змін  у
законодавстві у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я

Для  учнів  10-х  класів  опорного  закладу  «Савранська  загальноосвітня  школа»
начальниця  Савранського  бюро  правової  допомоги  Олена  Шавловська  провела  11

лютого  лекцію  на
тему: «Булінг в школі
та  насильство
вдома…  Як
боротися?».  Діти
ознайомилися  з
поняттям булінгу,
його  ознаками  та
видами  прояву.
Визначилися  з
відповідями  на
питання:  що  робити,

якщо ти став жертвою булінгу? що робити, якщо ви стали свідком цькування?  Юрист
зазначила, що Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії  булінгу  (цькуванню)»  передбачено  адміністративну  відповідальність,  яку
нестимуть батьки дітей від 14 до 16 років та самі діти старші 16 років.

Олена Шавловська звернула увагу дітей на прояви домашнього насильства і, в
першу  чергу,
стосовно  дітей.
Вона зазначила,  що
дитина,  яка  стала
свідком
домашнього
насильства є
постраждалою  в
будь-якому
випадку,  та  надала
дітям  рекомендації
до кого звертатися, якщо вони постраждали від булінгу або домашнього насильства,
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або  стали  свідками  цих  подій.  Діти  отримали  інформацію  про  роботу  Савранського
бюро  правової  допомоги,  його  адресу  та  контакти,  про  функціонування  системи
безоплатної правової допомоги в Україні та буклети «Твої права - твій надійний захист»
та  «Як  протидіяти  домашньому  насильству?».  В  семінарі  взяли  участь  32  особи.
Детальніше   >>>>>

Про  запобігання  торгівлі  людьми,  види  торгівлі  людьми,  види  підтримки
постраждалих  від  торгівлі
людьми,  щодо  порядку
встановлення статусу особи, яка
постраждала  від  торгівлі
людьми  йшлося  19  лютого  час
інформаційного  семінару,  який
провела  начальниця
Ананьївського  бюро  правової
допомоги  Інна  Майданюк  для
осіб, які перебувають на обліку в
Ананьївській  районній  філії
Одеського  обласного  центру
зайнятості.  Також  на  семінарі

йшлося про принципи соціальної справедливості з нагоди відзначення Всесвітнього Дня
соціальної справедливості. Детальніше   >>>>>

20 лютого в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості
відбувся інформаційний семінар на тему:  «Протидія  домашньому насильству».  Захід
проводила  в.о.  начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги  Людмила
Капустян  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  як
безробітні.  Фахівчиня
пояснила  присутнім,  що  таке
«домашнє  насильство»,  що
слід  розуміти  під  фізичним,
сексуальним,  психологічним
або  економічним
насильством.  Куди  слід
звертатись  та  хто  надає
допомогу по протидії домашньому насильству. Звернула увагу присутніх на те, що Закон
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» передбачає спеціальні заходи
щодо  протидії  домашньому  насильству  та  можливість  відокремити  кривдника  від
жертви. Учасники заходу переглянули відеоролик «Зупинимо домашнє насильство» та
отримали  інформаційні  буклети  «Протидія  домашньому  насильству»  . Детальніше
>>>>>

05  березня  начальниця  Савранського  бюро  правової  допомоги  Олена
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Шавловська провела для працівників Управління освіти молоді та спорту Савранської
РДА право освітній захід : «Булінг серед дітей – дії навчального закладу». 

В  ході  заходу
визначилися  з
поняттям,  що
таке  «булінг»,
типові  ознаки
булінгу,  хто  є
учасниками
освітнього
процесу,  які
права  та
обов’язки
учасників

освітнього процесу, відповідальність учасників освітнього процесу за вчинення булінгу
або  його  приховування.  В  рамках  правоосвітньої  кампанії  #Я_маю_право_голосу!  з
працівниками управління освіти розглянули питання як реалізувати своє право голосу
на  чергових  Президентських  виборах,  зокрема  як  перевірити  відомості  про  себе  в
реєстрі виборців, як проголосувати не за місцем реєстрації, як захистити свої виборчі
права  в  судовому  порядку.  З  начальником  Управління  освіти  ,  молоді  та  спорту
Савранської  РДА  Олександром  Олександровим  досягнули  домовленості  про
проведення  спільних  заходів  протягом  2019  року  з  педагогічними  колективами  та
учнями  навчальних  закладів  Савранського  району  стосовно  протидії  булінгу  в
шкільному середовищі. Детальніше   >>>>>

21 березня  в  Ширяївській
районній державній адміністрації
відбулось  засідання
координаційної  ради  з  питань
сім'ї,  гендерної  рівності,
демографічного  розвитку,
запобіганню  та  протидії
домашньому  насильству  та
насильству  за  ознакою  статі,
торгівлі  людьми. Участь в роботі
координаційної  ради  взяв
начальник  Ширяївського  бюро
правової  допомоги  Олег
Булавицький. Детальніше   >>>>>
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Проведення правороз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, центрах
пробації з питань реалізації і захисту прав людини

3  січня  начальник  Ширяївського  бюро  правової  допомоги  Олег  Булавицький
ознайомив осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Ширяївському  районному  відділі  філії
Державної  установи
“Центр  пробації”  в
Одеській  області,  як
отримати  юридичну
консультацію  на
wiki.legalaid.

На  заході  були
присутні  старший
інспектор
Ширяївського  РВ  з
питань  пробації
Олександр  Кушнір,
фахівець  з  питань
соціальної  роботи  із
суб’єктами пробації  Галина Сидорук та психолог Територіального центру Ширяївської
районної  державної  адміністрації  Наталія  Доценко.  Десять  жителів  Ширяївського
району ознайомились з  роботою інформаційно-довідкової  платформи wiki.legalaid та
можливістю  отримати  правову  консультацію  за  посиланням  wiki.legalaid.gov.ua
Докладніше   >>>>>   

9  січня  в  Окнянському  районному  секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  в  Одеській  області  функціонував  дистанційний  пункт  консультування
громадян. Головний  спеціаліст  Окнянського  бюро  правової  допомоги  Валентина

Цеховська
знайомила  осіб,
які перебувають на
обліку в пробації, з
системою
безоплатної
правової
допомоги в Україні
та  можливістю  її
отримання  в
Окнянському
бюро  правової
допомоги. Цього ж

дня Валентина Цеховська під час робочої зустрічі з інспектором Окнянського районного
сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  Мариною  Яроцькою  задля
профілактики та протидії проявів агресії серед молоді обговорили питання проведення

Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 59

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2505673899449127?__tn__=-R


спільного семінару для учнів Окнянського відділення державного навчального закладу
«Захарівський  професійний  ліцей»  на  тему:  «Запобігання  та  протидія  булінгу».
Детальніше >>>>>

17  січня  начальник  Кодимського  бюро  правової  допомоги  Андрій  Спатерук
спільно  з  начальником  Кодимського  районного  сектору  філії  Державної  установи
«Центр пробації»
Юрієм  Боцулом,
начальником
Кодимського
районного
відділу
державної
виконавчої
служби  ГТУЮ  в
Одеській  області
Сергієм
Кушніром  та  в.о.
начальника Кодимського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
ГТУЮ  в  Одеській  області  Олександрою  Шпак  провели  для  осіб,  які  перебувають  на
обліку в Кодимському районному секторі філії  Державної установи «Центр пробації»
лекцію-семінар на тему: «Правове регулювання праці молоді». Під час семінару йшлося
про  нормативно-правові  акти,  які  встановлюють  гарантії  реалізації  права  на  працю
молоді, а також гарантії та пільги для молодих фахівців. Детальніше   >>>>>

04 лютого 2019 року заступниця начальника Балтського бюро правової допомоги
Ірина  Бондар  провела  для
клієнтів  пробації  інформаційний
захід  «Порядок  притягнення  до
адміністративної
відповідальності  поліцією  та  як
поскаржитись  на  незаконні  дії
поліцейського».  Учасники  заходу
дізнались  про  порядок
притягнення до адміністративної
відповідальності  згідно  Кодексу
про  адміністративні
правопорушення.   Після  бесіди
проведено  обговорення  даних
питань з клієнтами пробації. 
Після  проведення  заходу
працював  пункт  консультування

суб’єктів пробації, під час роботи  якого Ірина Бондар розповіла суб’єктам пробації про
діяльність  Балтського  бюро  правової  допомоги  та  надала  правові  консультації
громадянам,  які  відбувають  покарання,  не  пов’язані  з  позбавленням  волі.  Суб’єкти
пробації в рамках реалізації  правопросвітницького проекту «Я маю право» отримали
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інформаційні буклети. Детальніше   >>>>>

Позбавлення  особи
права  користування  жилим
приміщенням та виселення з
квартири без надання іншого
жилого  приміщення  -  тема
семінару,  який  провела  06
лютого  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в
Подільському  МРВ  філії  ДУ
"Центр  пробації"  в  одеській
області,  головний  спеціаліст
відділу  правової  інформації
та консультацій Подільського
місцевого центру з надання БВПД Вікторія Карабіненко.  Детальніше   >>>>>

Про  обмежувальний  припис  та  терміновий  заборонний  припис  стосовно
кривдника та ким вони виносяться йшлося під час семінару, який провів 06 лютого для
осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Ширяївському  районному  відділі  філії  Державної
установи “Центр пробації” в Одеській області, начальник Ширяївського бюро правової
допомоги Олег Булавицький. 

Відповідно до Закону "Про
запобігання  та  протидію
домашньому  насильству"
до  спеціальних  заходів
щодо  протидії
домашньому  насильству
належать,  в  тому  числі,
терміновий  заборонний
припис  та  обмежувальний
припис  стосовно
кривдника.  Терміновий
заборонний  припис
стосовно  кривдника

виноситься  відповідними  підрозділами  органів  Національної  поліції  України  у  разі
існування  безпосередньої  загрози  життю  чи  здоров’ю  постраждалої  особи.  Такий
припис виноситься за заявою постраждалої сторони, а також за власною ініціативою
працівником  уповноваженого  підрозділу  органів  Національної  поліції  України.
Обмежувальний припис стосовно кривдника можна отримати за рішенням суду. Заява
про видачу обмежувального припису стосовно кривдника подається до суду за місцем
проживання  (перебування)  особи,  яка  постраждала  від  домашнього  насильства.
Детальніше   >>>>>
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В  рамках  інформаційної  кампанії  “Я  маю  право  голосу!”  головний  спеціаліст
відділу  правопросвітництва  Подільського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Олена

Колісник провела 01 березня
для  осіб,  які  відбувають
покарання,  не  пов'язані  з
позбавленням  волі  та
перебувають  на  обліку  в
Подільському  МРВ  філії
Державної  установи  "Центр
пробації"  в  Одеській  області,
інформаційний  захід  на
зазначену тематику. 
Фахівчиня  ознайомила
присутніх, як перевірити себе

у списках виборців, розповіла про можливість зміни місця голосування та які для цього
потрібні  документи.  По  закінченні  Олена  Колісник  надала  учасникам  заходу
індивідуальні правові консультації. Детальніше >>>>>

В  рамках  інформаційної  кампанії  #Я_маю_право_голосу 07  березня  головний
спеціаліст Ширяївського бюро правової допомоги Надія Логинова провела для осіб, які
перебувають  на  обліку  в
Ширяївському районному відділу
філії  Державної  установи  “Центр
пробації”  в  Одеській  області,
лекцію на тему «Права виборців».
На семінарі були присутні 13 осіб,
за  участі  старшого  інспектора
Ширяївського  РВ  з  питань
пробації  Олександра  Кушніра,
фахівця  з  питань  соціальної
роботи  із  суб’єктами  пробації
Галини  Сидорук,  психолога
Територіального центру  (надання
соціальних  послуг)  Ширяївської
районної  державної  адміністрації  Наталії  Доценко.  Надія  Логінова  ознайомила
присутніх  з  можливістю зміни  місця голосування та  відповідальностю,  яка  настає  за
порушення прав виборців. Детальніше   >>>>>
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З  метою  ознайомлення  з  виборчими  правами  14  березня  в  Савранському
районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області для
суб’єктів пробації  проведена тематична зустріч «Виборчі права громадян України». В

заході  взяли  участь  начальник
Савранського  РС  філії  ДУ  «Центр
пробації»  в  Одеській  області  Олег
Тімановський,  начальниця
Савранського  бюро  правової
допомоги  Олена  Шавловська,
керівниця  апарату  Савранського
районного  суду  Олена  Самойлюк.
Суб’єктам  пробації  розповіли:  як
перевірити свої дані в Державному
реєстрі виборців, як проголосувати
не за місцем реєстрації, підстави та
процедури  отримання  виборцями
можливості  голосувати  за  місцем
перебування,  документи,  які
необхідно  мати  під  час

голосування, порядок звернення за судовим захистом своїх виборчих прав. Наприкінці
заходу  з  нагоди  відзначенням  15  березня  Всесвітньго  дня  прав  споживачів,  Олена
Шавловська  ознайомила  присутніх  з  нормами  Закону  України  «Про  захист  прав
споживачів»:  правами та  обов’язками споживачів;  гарантійні  зобов’язання;  право на
заміну  товару  неналежної  якості;  види  порушень  прав  споживачів;  позасудовий  та
судовий порядок захисту прав споживачів та інше. Детальніше >>>>>

З нагоди 75-ої річниці визволення Кодимщини від фашистських загарбників, 21
березня  у  читальному  залі
Кодимської  центральної
районної  бібліотеки  для
підоблікових  Кодимського
РС  філії  ДУ  «Центр
пробації»  в  Одеській
області  проведена  година
пам'яті  «Вони  померли,
щоб жила Україна».  Мета,
яку  ставили  перед  собою
організатори  заходу,  -
ознайомити  суб’єктів
пробації  з  трагічними
сторінками періоду окупації
та визволення Кодимщини від фашистських окупантів. Участь в заході взяв начальник
Кодимського  бюро  правової  допомоги  Андрій  Спатерук,  який  закликав  суб’єктів
пробації  у  своїх  вчинках  дотримуватися  вимог  Конституції  України  та  побажав  бути
гідними патріотами своєї Батьківщини.  Детальніше   >>>>>
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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  інформація  про  завдання  і  функції  бюро  правової
допомоги, адреси їх місцезнаходження, контактні телефони, порядок і графік прийому
заявників.  Протягом  1 кварталу  2019  року  про  роботу  центру  в  інтернет-виданнях
розміщено  174  інформації.

З метою удосконалення процесу обміну інформацією стосовно функціонування
безоплатної правової допомоги, забезпечення його оперативності та системності до РЦ
НБВПД  в  Одеській  області   Подільським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  постійно  надсилаються  інформаційні  матеріали  про
проведені  заходи  для  наповнення  сайту  РЦ.  За  1  квартал  була  надіслано  —  14
матеріалів.

Також  постійно  проводиться наповнення  інформаційними  матеріалами
сторінок  центру  у  Facebook.  За  1  квартал  Подільським  місцевим  центром  було
підготовлено та розміщено 158  повідомлень та статей.

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  керівництвом  Подільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги підготовлено та
укладено  2 Договори із  друкованими  виданнями  та  теле-,  радіокомпаніями  для
систематичних  публікацій/  виходу  в  ефір  інформаційних  матеріалів  про  систему
безоплатної вторинної правової допомоги (газета “Эхо недели”, ТК “КЕТ”). Підготовлено
для підписання 14 Договорів про інформаційне партнерство з редакціями друкованих
ЗМІ та ТРК. 

Цикл  телепередач  інформаційно-правороз’яснювального  зібрання  позитивної
практики захисту прав та інтересів людини  “Правовий порадник”

Протягом 1 кварталу 2019 року на ТК «КЕТ» вийшов 1 відеосюжет про діяльність
Подільського місцевого центру з надання БВПД. 

01 березня в Подільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги відбулась екскурсія, під час якої  старшокласників загальноосвітніх
шкіл  №9 м.  Подільська  та  с.  Куяльник  знайомили з  системою безоплатної  правової
допомоги в Україні   та можливістю її  отримання в Подільському місцевому центрі  з
надання БВПД.  Детальніше   >>>>> 
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Переглянути відеосюжет можна за посиланням тут.

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних
пунктів  доступу  до  БПД  та  виїздів  мобільних  консультаційних  пунктів  (виїзних
прийомів громадян) 

Протягом  1  кварталу  2019  року  Подільським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  продовжено  функціонування  діючих
дистанційних  пунктів  консультування  громадян  у  всіх  районах  та  містах,  на  які
поширюється дислокація місцевого центру: в Ананьївському, Балтському, Кодимському,
Любашівському,  Миколаївському,  Окнянському,  Савранському  та  Ширяївському
районах, а також у містах Подільську та Балті.

Забезпечення  роботи  мобільних/дистанційних  пунктів  в  управліннях  соціального
захисту  населення,  управлінні  Пенсійного  фонду,  закладах  Державної  служби
зайнятості, бібліотеках, громадських організаціях для людей з інвалідністю, будинках
для літніх людей, тощо

Протягом 1 кварталу 2019 року в дистанційних пунктах консультування громадян,
відповідно  до  узгоджених  графіків,  фахівцями  проводяться  правові  роз'яснення  та
правопросвітницькі  заходи з правових питань. Такі пункти створені на базі  управлінь
соціального  захисту  населення,  управлінь  пенсійних  фондів,  в  закладах  Державної
служби зайнятості, лікувальних закладах, громадських організаціях, будинках для літніх
людей, тощо.
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04  січня в  Ананьївській  районній філії  Одеського  обласного центру  зайнятості
працював  дистанційний  пункт  консультування  громадян.  Начальниця  Ананьївського
бюро  правової  допомоги
Інна  Майданюк  надавала
відвідувачам  консультації
та  роз’яснення  з
актуальних  правових
питань.  Можливістю
отримати  безоплатну
правову  допомогу
скористалися  п’ятеро
жителів  Ананьївського
району,  які  отримали
консультації  з  питань
щодо:  припинення
договору  оренди  землі,  порядок  встановлення  земельних  сервітутів;  порядок
виконання  судових  рішень;  порядок  оформлення  спадщини.  В  рамках  реалізації
правопросвітницького  проекту  «Я  маю  право»  відвідувачі  заходу  отримали
інформаційні буклети. Д  етальніше  >>>>>
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08  січня  в  Березівському  об’єднанні  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Одеській  області  вчергове  працював  дистанційний  пункт  консультування  громадян.

Безоплатну  правову
допомогу  надавала  в.о.
начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян.
Відвідувачі  мали
можливість ознайомитися
з  системою  безоплатної
правової  допомоги  в
Україні  та  процедурою  її
отримання  в
Миколаївському  бюро
правової  допомоги.

Правом  на  безоплатну  правову  допомогу  скористався  один  з  мешканців
Миколаївського району та отримав роз’яснення з питання порядку встановлення факту
належності правовстановлюючого документу. Д  етальніше  >>>>>

9  січня  в  Ананьївській  центральній  районній  бібліотеці  вчергове  працював
дистанційний пункт консультування громадян. Прийом громадян провела начальниця
Ананьївського  бюро
правової  допомоги  Інна
Майданюк.  Фахівчиня
знайомили  відвідувачів
бібліотеки  з  системою
безоплатної  правової
допомоги та можливістю
її  отримання  в
Ананьївському  бюро
правової  допомоги.
можливістю  отримати
безоплатну  правову
допомогу  скористалися
троє  жителів
Ананьївського району, які отримали консультації з питань щодо: колективного договору;
примусового  зняття  особи  з  реєстрації  місця  проживання;  порядку  встановлення
земельних сервітутів.  Детальніше  >>>>>.
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10 січня в Територіальному центрі
соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Савранської  РДА
працював  дистанційний  пункт
консультування  громадян  Савранського
бюро  правової  допомоги,  роботу  якого
забезпечувала  начальниця  бюро  Олена
Шавловська. 
Правові  роз’яснення  отримали  троє
працівниць  Територіального  центру
соціального  обслуговування  з  питань
щодо:  проведення  реконструкції
житлового  будинку  та  проведення
будівельних робіт,  порядку спадкування
майна,  право власності  на яке за життя
не  було  зареєстроване  спадкодавцем;  порядку  отримання  безоплатної  вторинної
правової допомоги. Детальніше >>>>>

09  січня  для  безробітних

осіб, які перебувають на обліку в
Подільському  міськрайонному
центрі  зайнятості   працював
дистанційний  пункт
консультування громадян, під час
якого  відвідувачі  мали
можливість  отримати  безоплатну
правову  допомогу.  Консультації
надавала  головний  спеціаліст
відділу  правової  інформації  та
консультацій  Вікторія
Карабіненко. Детальніше >>>>>

16  січня  в  Управлінні  соціального  захисту  населення  та  охорони  здоров’я
Окнянської  районної
державної  адміністрації
працював  дистанційний
пункт  консультування
громадян,  під  час  якого
начальниця  Окнянського
бюро  правової  допомоги
Альона  Гушкан  надавала
відвідувачам  безоплатні
консультації  та
роз'яснення.  За  правовою
допомогою  звернулись
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двоє жителів с. Чорна та мешканка с. Топали Окнянського району з питань щодо: 
порядку  надання  безоплатної  правової  допомоги,  порядку  стягнення  аліментів  на
дитину.  Крім  того,  відвідувачі  отримали  для  ознайомлення  інформаційні  буклети
правопросвітницького проекту «Я маю право!». Детальніше   >>>>>

22  січня  в
Любашівській центральній
районній  бібліотеці
продовжив  роботу
дистанційний  пункт
консультування  громадян.
Під  час  його  роботи
четверо  місцевих  жителів
отримали  безоплатну
правову  допомогу,  яку
надавала  начальниця
Любашівського  бюро
правової  допомоги
Світлана  Жмурко.
Детальніше   >>>>>

23 січня під час роботи дистанційного пункту консультування громадян у відділі
сприяння зайнятості Подільського міськрайонного центру зайнятості, який функціонує

кожної  третьої  середи
місяця,начальниця
Окнянського  бюро  правової
допомоги  Альона  Гушкан
надавала  правові  консультації
жителям  смт  Окни  та  району.
Цього  дня  можливістю
отримати  безоплатну  правову
допомогу  скористалася  42-
річна  жителька  с.  Гулянка
Окнянського  району  з  питань
щодо:  порядку  укладення

договору  оренди  земельної  ділянки,  порядку  укладення  договору  дарування.
Детальніше   >>>>>
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25 січня в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості
продовжив  свою  роботу  дистанційний  пункт  консультування  громадян,  під  час
функціонування  якого  в.о.
начальника Миколаївського
бюро  правової  допомоги
Людмила  Капустян  надавала
громадянам  безкоштовні
правові  консультації.  Такою
можливістю  скористались  троє
жителів Миколаївського району,
які  отримали  роз’яснення  з
наступних  питань:  позбавлення
права  користування  житловим
приміщенням;  безоплатна
передача  земельної  ділянки  із
земель  державної  і  комунальної  власності;  реєстрація  права  на  земельну  ділянку  в
держреєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно.  Людмила  Капустян  повідомила
відвідувачам про послуги, які надає Миколаївське бюро правової допомоги та роздала
громадянам інформаційні буклети. Детальніше   >>>>>

01  лютого  працював  дистанційний  пункт  консультування в  Миколаївському
районному  центрі
соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  та  молоді  в
Одеській  області.
Відвідувачі  центру
отримали  правові
консультації  та
роз'яснення,  які
надавала в.о. начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян.

Зокрема, жителька смт Миколаївка отримала роз'яснення з питання порядку стягнення
аліментів на дитину. Детальніше  >>>>>
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В Ананьївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості начальниця
Ананьївського  бюро  правової
допомоги  Інна  Майданюк
надавала  правові  консультації  та
роз'яснення  під  час  чергової
роботи  01  лютого  дистанційний
пункт  консультування. Правову
допомогу  отримали  4  жителів
Ананьївського  району  з  питань
щодо: підстав  припинення
договору  оренди землі; виходу  із
членів  особистого  селянського
господарства, підстав припинення
трудового  договору, порядку
оформлення  спадщини. Жителі
Ананьївщини, які  перебувають на обліку в центрі зайнятості,  як безробітні,  в рамках
реалізації  правопросвітницького  проекту  «Я  маю  право»  отримали  інформаційні
буклети. Детальніше >>>>>

04 лютого вчергове працював дистанційний пункт консультування  в Управлінні
соціального захисту населення Миколаївської РДА. Під час його роботи в.о. начальника

Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян
надавала  жителям
Миколаївки  та  району
безоплатні  правові
консультації  та
роз'яснення.
Відвідувачі  УСЗН
знайомились  з
системою  безоплатної
правової  допомоги  в

Україні та можливістю її отримання в Миколаївському бюро. За правовою допомогою
звернулась  жителька  Миколаївського  району,  яка  отримала  безоплатну  правову
допомогу  з  питання щодо набувальної  давності  як  способу набуття права власності.
Людмила Капустян інформувала про послуги, які надає бюро правової допомоги, про
реалізацію  правопросвітницького  проекту  Міністерства  юстиції  України  «Я  МАЮ
ПРАВО» та надала інформаційні буклети. Детальніше   >>>>>
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З  метою  спрощення  доступу  жителів  Савранщини  до  безоплатної  правової
допомоги в Савранській районній філії  Одеського обласного центру зайнятості кожен
перший  вівторок  місяця
функціонує  постійнодіючий
дистанційний  пункт
консультування  громадян
фахівцями  Савранського
бюро  правової  допомоги.
Так,  5  лютого  2019  року
начальниця  Савранського
бюро  правової  допомоги
Олена  Шавловська
надавала  правові
консультації  жителям
Саврані  та  району.  На
прийом звернулися двоє місцевих жителів з питань: поновлення строку на прийняття
спадщини,  порядку  виправлення  помилок  в  трудовій  книжці  особи.  Безробітні,  які
перебувають на обліку в Савранській філії ООЦЗ, мають можливість вибрати буклети з
актуальними  правовими  консультаціями  “Я  маю  право!”  та  “Безоплатна  правова
допомога”, які розміщені на інформаційному стенді. Детальніше   >>>>>

В  Управлінні  соціального  захисту  населення  та  охорони  здоров’я  Окнянської
районної  державної  адміністрації  06  лютого,  згідно  графіку,  працював  дистанційний

пункт,  під  час  якого  начальниця
Окнянського  бюро  правової
допомоги  Альона  Гушкан
надавала  відвідувачам  правові
консультації та роз'яснення. 
За  правовою  допомогою
звернулись  дві  жительки
Окнянського  району,  які
цікавились  питаннями  стосовно:
порядку  надання  безоплатної
правової  допомоги,  встановлення
факту  належності
правовстановлюючого  документу,
відвідувачі  Управління  отримали
для  ознайомлення  інформаційні
буклети: проекту «Я маю право!»,
«Правова  допомога  що
гарантується  державою»,
«Допомога  малозабезпеченій

сім’ї.  Порядок  призначення  і  виплати  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим  сім’ям»,  «Встановлення  факту  належності  особі
правовстановлюючих документів» та інші.  Детальніше   >>>>> 
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13  лютого  в Ананьївській  Центральній  районній  бібліотеці  черговий  раз
працював  дистанційний
пункт  консультування
громадян.  Можливістю
отримати  консультації  з
правових  питань,  які
надавала  начальниця
Ананьївського  бюро
правової  допомоги  Інна
Майданюк,  скористались
троє  жителів  району.
Консультації  надані  з
питань  щодо:  порядку
розірвання  шлюб,
черговості  спадкування  за
законом,  порядку  та  умов
заключеня  договору
дарування. Читачі та відвідувачі бібліотеки отримали буклети з інформацією з правових
питань.  Детальныше   >>>>>

Дистанційний  пункт  консультування  громадян  працював  20  лютого  у  відділі
сприяння  зайнятості  Подільського  міськрайонного  центру  зайнятості  (смт  Окни).
Безоплатні правові консультації надавала громадянам начальниця Окнянського бюро

правової  допомоги  Альона
Гушкан  з  питань  щодо:
оформлення  податкової  знижки
на  навчання,  реєстрації  права
власності  на  житловий  будинок
побудований до 05.08.1992. 
Для  ознайомлення  відвідувачі
отримали  інформаційні  буклети
«Я маю право!», «Заборгованість
за  кредитним договором перед
банком, що ліквідується», «Поділ
майна подружжя, що є об’єктом
права спільної сумісної власності
подружжя»,  «Поновлення  на
роботі  незаконно  звільнених
працівників»,  «Призначення

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не набула права на
пенсійні  виплати»,  «Стягнення  нарахованої,  але  не  виплаченої  заробітної  плати».
Детальніше   >>>>>
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Дистанційний пункт консультування громадян вчергове працював 22 лютого в
Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості. 
В.о.начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян
надавала  відвідувачам
центру  безкоштовні
правові консультації. На
прийом  звернулись
троє  жителів
Миколаївського  району
та  отримали
роз’яснення  з  питань
щодо:  порядку  стягнення  заборгованості  по  аліментам;  розірвання  шлюбу;  порядку
встановлення  факту  належності  правовстановлюючого  документу;  порядку  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Людмила  Капустян  роздала  громадянам
інформаційні буклети з актуальних правових питань. Детальніше   >>>>>

01  березня  вчергове  працював  дистанційний  пункт  консультування  в
Ананьївській  районній  філії
Одеського  обласного  центру
зайнятості,  під  час  якого
начальниця  Ананьївського
бюро  правової  допомоги  Інна
Майданюк  надавала
відвідувачам  ЦЗ  безоплатні
правові  консультації.  За
правовою  допомогою
звернулись  троє  жителів
Ананьївщини  з  питань  щодо:
порядку  укладання  договору
купівлі  —  продажу,
довіренність  та  її
види;черговість  спадкування

за  законом.  Всі  бажаючі  отримали  буклети  з  інформацією  з  актуальних  правових
питань. Детальніше   >>>>>>   
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В  управлінні  соціального
захисту  населення  Миколаївської
районної  державної  адміністрації  04
березня  продовжив  свою  роботу
дистанційний  пункт  консультування
громадян.  Жителі  Миколаївського
району  мали  можливість  отримати
безоплатну  правову  допомогу,  яку
надавала  в.о.  начальника
Миколаївського  бюро  правової
допомоги  Людмила  Капустян.
Юридичну  консультацію  з  питання
порядку  оформлення  відпустки  по
догляду  за  дитиною  до  3-х  років  отримала  місцева  жителька.  Людмила  Капустян
поінформувала  про  послуги,  які  надає  бюро  правової  допомоги,  бажаючі  отримали
інформаційні буклети з актуальних правових питань. Детальніше   >>>>>

Відвідувачі  Савранської
районної  філії  Одеського  обласного
центру  зайнятості  можуть  отримати
не лише послуги з пошуку роботи, а й
правову  допомогу  завдяки  роботі
дистанційного пункту консультування
громадян  Савранського  бюро
правової допомоги.  Так, 05 березня,
під  час  роботи  ДПК  за  правовою
допомогою  звернувся  48-річний
житель  с.  Осичок  Савранського
району,  якого  цікавили  питання

порядку  реконструкції  житлового  будинку  та  виготовлення  будівельного  паспорту.
Правові  роз’яснення  надавала  начальниця  Савранського  бюро  правової  допомоги
Олена Шавловська. Детальніше   >>>>>
 ДПК  громадян  працював  згідно
графіку  06  березня  в  Управлінні
соціального  захисту  населення  та
охорони  здоров’я  Окнянської  районної
державної  адміністрації.  Правові
консультації  та  роз'яснення  надавала
головний  спеціаліст  Окнянського  бюро
правової  допомоги  Валентина
Цеховська. Місцева мешканка отримала
консультацію  з  питання  щодо  порядку
оформлення  права  власності  на
житловий  будинок  побудований  до
05.08.1992  року.  Відвідувачам
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Управління  працівник  бюро  надала  буклети  з  інформацією  з  актуальних  правових
питань. Детальніше   >>>>>

13 березня в Ананьївській Центральній районній бібліотеці вчергове працював
дистанційний  пункт
консультування.  Правові
консультації  та  роз'яснення
надавала  читачам  бібліотеки
начальниця  Ананьївського  бюро
правової  допомоги  Інна
Майданюк.  Консультацію  з
питання щодо порядку створення
об'єднання  співвласників
багатоквартирного  будинку
отримала жителька Ананьївського
району.  Відвідувачі  бібліотеки

отримали буклети з інформацією з актуальних правових питань.  Детальніше   >>>>>
12  березня  в  Миколаївському  секторі  Березівського  об’єднаного  управління

Пенсійного  фонду  України  в  Одеській
області  працював  дистанційний  пункт
консультування  громадян.  В.о
начальника  Миколаївського  бюро
правової  допомоги  Людмила  Капустян
надавала  відвідувачам  управління
Пенсійного  фонду  безоплатну  правову
допомогу.  Консультацію  щодо
спадкування  за  заповітом  отримала
місцева  мешканка.  Відвідувачі
знайомилися  з  системою  безоплатної
правової  допомоги  в  Україні  та
можливістю  її  отримання  в
Миколаївському бюро правової допомоги. Детальніше   >>>>> 

13  березня  під  час  роботи
дистанційного  пункту  консультування
громадян  у  відділі  сприяння  зайнятості
Подільського  міськрайонного  центру
зайнятості  (смт  Окни)  начальниця
Окнянського  бюро  правової  допомоги
Альона  Гушкан  знайомила  відвідувачів  з
системою безоплатної правової допомоги та
можливістю  її  отримання  в  бюро  правової
допомоги.  Під  час  роботи  ДПК  36-річна
жителька  с.  Чорна  Окнянського  району
отримала  консультацію  щодо:  порядку
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оформлення права власності  на будинок побудований до 05.08.1992, порядку зняття
особи з реєстрації місця проживання. Відвідувачі центру зайнятості отримали буклети з
інформацією з актуальних правових питань. Детальніше   >>>>>

Згідно  графіку,  14  березня,  роботу  дистанційного  пункту  консультування
громадян  в  Територіальному
центрі  забезпечувала  начальниця
Савранського  бюро  правової
допомоги  Олена  Шавловська.
Відвідувачі  Територіального
центру  соціального
обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Савранської
РДА  кожного  другого  четверга
місяця  мають  можливість
отримати  безоплатну  правову
допомогу.  Фахівчиня  знайомила

відвідувачів  терцентру  з  системою безоплатної  правової  допомоги  та  можливістю її
отримання в Савранському бюро правової допомоги.  Детальніше   >>>>>

13  березня
2019  року  в
Подільському
міськрайонному
центрі  зайнятості  для
осіб,  які  перебувають
на  обліку,  працював
дистанційний  пункт
консультування
громадян,  під  час
якого  представниця
Подільського
місцевого  центру  Вікторія  Карабіненко  надавала  відвідувачам  центру  зайнятості
індивідуальні правові консультації. Детальніше     >>>>>

29  березня
продовжив  свою
роботу  дистанційний
пункт консультування
громадян  в
Миколаївській
районній  філії
Одеського  обласного
центру  зайнятості.
В.о.  начальника
Миколаївського бюро
правової  допомоги
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Людмила  Капустян  надавала  відвідувачам  центру  зайнятості  безкоштовні  правові
консультації. За юридичною допомогою звернулись 4 жителів Миколаївського району,
які  отримали  роз’яснення  з  питань  щодо:  спадкування  за  законом;  допомога
малозабезпеченим  сім’ям;  відчуження  нерухомого  майна;  набувальна  давність  як
спосіб  набуття  права  власності  встановлення  факту  родинних  відносин,  порядок
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше   >>>>>

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

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

29  січня  в  службі  у  справах  дітей  Савранської  РДА  вчергове  функціонував
дистанційний  пункт
консультування
громадян,  роботу
якого  забезпечувала
головний  спеціаліст
Савранського  бюро
правової  допомоги
Олена  Кравчук.
Під  час  роботи  ДПК
відвідувачі мали змогу
отримати  консультації
та  роз’яснення  з
питань  надання
безоплатної правової допомоги. По завершенню ДПК Олена Кравчук надала буклети
для оновлення інформаційного стенду. Детальніше   >>>>>   
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Забезпечення  роботи  мобільних/дистанційних  пунктів  у  військкоматах,
військових  частинах,  профільних  громадських  організаціях  ветеранів  та  учасників
бойових дій, госпіталях

Організовані  дистанційні  пункти  консультування  у  військкоматах,  профільних
громадських організаціях ветеранів та учасників АТО продовжують свою роботу з метою
надання та роз’яснення права та соціальні  гарантії,  обговорення проблемних питань
стосовно отримання учасниками АТО земельних ділянок, житла, отримання грошової
матеріальної  допомоги,  соціального  забезпечення,  забезпечення  путівками  на
санаторне лікування, пільг щодо сплати житлово-комунальних послуг, пільговий проїзд
на транспорті тощо.

28  січня  в  приміщенні
«Організації  ветеранів»
Миколаївського району Одеської
області  продовжив свою роботу
дистанційний  пункт
консультування.  Правові
консультації  надавала  в.о.
начальника  Миколаївського
бюро  правової  допомоги
Людмила Капустян. За правовою
допомогою  звернулось  2
місцевих  жителя  з  питань,  що
стосувались: встановлення факту

родинних відносин; встановлення факту належності правовстановлюючого документу.
Під час роботи ДПК Людмила Капустян знайомила жителів Миколаївського району з
системою безоплатної правової допомоги, можливістю її отримання в Миколаївському
бюро  правової  допомоги,  або  під  час  роботи  мобільних/дистанційний  пунктів
консультування громадян, які функціонують згідно графіка. Детальніше   >>>>>
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11  березня  згідно
графіку  в  приміщенні
«Організації  ветеранів»
Миколаївського  району
працював  дистанційний  пункт
консультування.  Правові
консультації  надавала
в.о.начальника Миколаївського
бюро  правової  допомоги
Людмила Капустян.  

Правову  допомогу
отримала  жителька
Миколаївського  району  з
питань  щодо:  відчуження
нерухомого  майна,  порядку  написання  розписки, набувальної  давності,  як  способу
набуття права власності.  Детальніше   >>>>>

Забезпечення роботи дистанційних пунктів у центрах пробації
Для осіб, які знаходяться на обліку в установах державної пенітенціарної служби

України Подільським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  забезпечується  робота  10  дистанційних  пунктів  консультування  та
проводяться інформаційно-роз'яснювальні заходи для осіб, які відбувають покарання в
установах Управління ДПтС України в Одеській області.
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18 січня для осіб, які відбувають покарання в Державній установі Ширяївського
виправного  центру  (№111)
функціонував  дистанційний
пункт  консультування.  Правові
консультації  надавав  начальник
Ширяївського  бюро  правової
допомоги  Олег  Булавицький.
Юрист  консультував  засуджених
з  питань,  що  їх  турбували,
зокрема,  щодо  порядку
організації  надання  медичної
допомоги  засудженим  до
позбавлення  волі.

Дистанційний  пункт  консультування  функціонує  в  Ширяївському  виправному  центрі
щомісяця, кожну третю п'ятницю місяця. Детальніше   >>>>>

18 січня в Миколаївському районному секторі з питань пробації філії Державної
установи  «Центр  пробації»  в
Одеській  області  функціонував
дистанційний  пункт
консультування  громадян.  В.о
начальника  Миколаївського
бюро  правової  допомоги
Людмила  Капустян  надавала
консультації  особам,  які
перебувають на обліку в секторі з
питань  пробації.  Зокрема,  була
надана  консультація  з  питання
щодо  змін  у  порядку
призначення житлової  субсидії  з
1 жовтня 2018 року, які розширюють коло їх отримувачів . Детальніше >>>>>

24 січня начальник
Савранського  бюро
правової  допомоги
Олена  Шавловська
забезпечувала
роботу  постійно
діючого
дистанційного
пункту
консультування
громадян  в
Савранському
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районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області  На
прийом звернувся 37- річний житель Савранського району, який отримав роз’яснення з
питань  надання  безоплатної  первинної  та  вторинної  правової  допомоги;  порядку
виконання  судових  рішень,  що  стосуються  стягнення  грошових  коштів;  порядку
відшкодування  моральної  та  матеріальної  шкоди  заподіяної  вчиненням  злочину.  По
завершенні  роботи  ДПК  відбулась  робоча  зустріч  начальників  Савранського  бюро
правової допомоги Олени Шавловської та Савранського РС філії ДУ «Центр пробації» в
Одеській області Олега Тімановського. Обговорили підсумки співпраці двох установ у
2018  році.  Визначилися  з  напрямками  роботи  на  2019  рік,  зокрема,  проведення
спільних  право  освітніх  заходів  для  суб’єктів  пробації,  учнів  навчальних  закладів
району,  наданні  безоплатної  первинної  та  вторинної  правової  допомоги  суб’єктам
пробації у відповідності до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», а також узгодили
графік роботи дистанційного пункту консультування громадян на базі Савранського РС
філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області на 2019 рік. Детальніше   >>>>>

Під час роботи дистанційного пункту консультування  який вчергове працював 06
лютого в Ананьївському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області,

начальниця  Ананьївського  бюро
правової допомоги Інна Майданюк
надавала  правові  консультації
громадянам,  які  відбувають
покарання,  не  пов'язані  з
позбавленням волі та перебувають
на обліку в РВ. 

Інна  Майданюк  надала  правові
консультації  з  питання  щодо
порядку  заключення  договору
довічного  утримання.  Відвідувачі
Ананьївського  райононого  відділу
філії  ДУ  “Центр  пробації”  в
Одеській  області  в  рамках
реалізації  правопросвітницького
проекту «Я маю право» отримали
інформаційні буклети «Відбирають
майно?», , «Не знаєш як вирішити
спір?»,  «Не  знаєш  як  оформити

договір  оренди  землі?»  «Розірвання  шлюбу»,  «Як  протидіяти  домашньому
насильству?». Детальніше   >>>>>
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В Миколаївському районному секторі пробації філії Державної установи «Центр
пробації» в Одеській області 08 лютого продовжив свою роботу  дистанційний пункт

консультування
громадян.  В.о
начальника
Миколаївського  бюро
правової  допомоги
Людмила  Капустян
надала  правові
консультації  місцевим
жителям, які звернулись
на  прийом,  з  наступних
питань:  порядок
надання  субсидій;
набувальна  давність  як

спосіб  набуття  права  власності:  порядок  написання  розписки.  Крім  того,  Людмила
Капустян  проінформувала  послуги,  які  надає  бюро  та  про  реалізацію
праволпросвітницького  проекту  Міністерства  юстиції  України  «Я  МАЮ  ПРАВО».
Детальніше   >>>>>

Дистанційний  пункт  консультування  вчергове  працював  13  лютого  в
Окнянському  районному  секторі
філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Одеській області, під час
роботи  якого  начальниця
Окнянського  бюро  правової
допомоги  Альона  Гушкан  надавала
клієнтам  пробації  правові
консультації та роз'яснення з питань
щодо:  порядку  та  строків
спадкування  за  законом,  порядку
отримання  витягів  з  Державного
реєстру  актів  цивільного  стану
громадян.  Під  час  проведення
прийому  відвідувачі  та  клієнти
пробації  отримали  інформаційні
буклети  проекту  «Я  маю право!»,  «Правова  допомога,  що  гарантується  державою»,
«Прийняття  спадщини,  у  складі  якої  є  нерухоме  майно,  у  випадку  відсутності  у
спадкоємців  правовстановлюючих  документів  на  майно»,  «Встановлення  факту
належності особі правовстановлюючих документів». Детальніше  >>>>>
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В  Державній  установі  «Ширяївський  виправний  центр  (№111)»  15  лютого
вчергове
працював
дистанційний
пункт
консультування.
Чоловіки,
засуджені  до
обмеження  волі,
мали  можливість
отримати
безоплатну
правову

допомогу,  яку  надавав  начальник  Ширяївського  бюро  правової  допомоги  Олег
Булавицький. Один із засуджених отримав роз'яснення юриста щодо строків прийняття
спадщини та можливості  поновити строки прийняття спадщини у  судовому порядку.
Детальніше   >>>>>

01  березня  продовжив  свою  роботу  дистанційний  пункт  консультування
громадян  в  Миколаївському
районному  секторі  пробації  філії
Державної установи «Центр пробації»
в Одеській області. 
В.о начальника Миколаївського бюро
правової  допомоги  Людмила
Капустян  надала  консультації  трьом
місцевим  жителям  з  питань  щодо:
порядку  надання  безоплатної
правової допомоги; порядку надання
субсидій;  спадкування  за  законом.
Людмила  Капустян  проінформувала
присутніх про послуги, які надає бюро
та про можливість отримання БПД в бюро. Детальніше   >>>>>

Роботу  дистанційного  пункту  консультування  громадян  в  Савранському
районному
секторі  філії
Державної
установи  «Центр
пробації»  в
Одеській  області,
який  вчергове
працював  28
лютого,
забезпечувала
начальниця
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Савранського бюро правової допомоги Олена Шавловська.  На прийом звернувся 58-
річний житель Савранського району, який отримав роз’яснення з питань щодо надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; порядку отримання свідоцтва
про право на спадщину на нерухоме майно.  Детальніше   >>>>>

Під час роботи дистанційного пункту консультування, який вчергове працював 15
березня  в
Любашівській
районній  філії
Державної установи
“Центр  пробації”  в
Одеській  області,
начальниця
Любашівського
бюро  правової
допомоги  Світлана
Жмурко  надавала
безкоштовні  правові  роз'яснення  та  консультації.  Цим  правом  скористалися  двоє
місцевих жителів, які  отримали роз′яснення з питань щодо: порядку визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, порядку розірвання
шлюбу. Детальніше   >>>>>

15  березня  в  Державній  установі  «Ширяївський  виправний  центр  (№111)»
вчергове  працював
дистанційний  пункт
консультування,  під  час
роботи  якого  начальник
Ширяївського  бюро
правової  допомоги  Олег
Булавицький  надавав
засудженим  правові
консультації  та
роз'яснення.  До  юриста
звернувся  36-річний
засуджений  з  питанням
щодо порядку укладення

шлюбу особами, які відбувають покарання. Детальніше   >>>>>
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Забезпечення роботи дистанційних пунктів у судах Одеської області

Протягом  1 кварталу  2019  року  Подільським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  задля  надання  правових  послуг,
спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту
цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення продовжено роботу  дистанційних
пунктів консультування громадян на базі судів.

Надання  адресної  правової  допомоги.  Організація  виїздів  до  громадян,  які
потребують БПД та не мають можливості самостійно прибути до Центру

Робота  працівників  Подільського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  та  його
структурних  підрозділів  -  бюро  правової  допомоги  зорієнтована  на  забезпечення
доступності  правової  допомоги  всім  громадянам,  хто  її  потребує,  незалежно  від
віддаленості  чи  неможливості  за  станом  здоров’я  звернутися  безпосередньо  до
центру/бюро. 

Так  за  попередньою
домовленістю  27  лютого
начальниця Савранського бюро
правової  допомоги  Олена
Шавловська надала безоплатну
правову  допомогу  75-річній
жительці смт Саврань за місцем
її  проживання,  оскільки
заявниця  має  1  групу
інвалідності  та  невзмозі
самостійно пересуватися. В ході
зустрічі  юрист  з’ясувала,  що
особа має право на безоплатну
вторинну  правову  допомогу  та

потребує вирішення спадкових питань в судовому порядку. Працівниця бюро прийняла
звернення на надання безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше   >>>>>
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Проведення  “вуличного”  інформування,  інформаційних  зустрічей  з  населенням  та
флеш-мобів у дні святкування державних свят

03  січня  відвідувачі  Одеської
Резиденції  Святого  Миколая,  що
розташована  в  с.  Осички  Савранського
району,  мали  нагоду  не  лише  казково
провести час, а й отримали інформацію про
функціонування  в  Україні  системи
безоплатної правової допомоги. 

Гостям з  м.  Одеси та районів області
начальниця  Савранського  бюро  правової
допомоги Олена Шавловська розповіла про
роботу  відповідних  центрів  та  бюро  в  їхніх
районах,  а  жителі  Савранщини  отримали
інформацію  про  роботу  Савранського  бюро
правової  допомоги.

Відвідувачі  Резиденції  також
дізналися  про  реалізацію  в  Україні
загальнонаціонального  проекту  “Я
маю  право!”  та  отримали
інформаційні  буклети  з  правовими
консультаціями  “Я  маю  право!”  та
“Безоплатна  правова  допомога”.
Детальніше   >>>>>
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22  cічня  з  нагоди  100-річчя  Дня
Соборності  України  -  одного  із
знакових  свят  українського
державотворення  —  та  з  метою
інформування  громадян  щодо
механізмів  захисту  їхніх  прав  у
повсякденному  житті  у  правовий
спосіб  працівники  Подільського
місцевого  центру  провели  вуличне
інформування  жителів  Подільська
та району. 

З  цією  метою  в  людному
місці  була  розміщена  палатка
“Безоплатна правова допомога”, де
працівники  центру  знайомили
подільчан  з  системою  безоплатної
правової допомоги та можливістю її
отримання  в  Подільському
місцевому центрі з надання БВПД. В
рамках  реалізації
загальнонаціонального
правопросвітницького  проекту
Міністерства  юстиції  України  «Я
МАЮ  ПРАВО!»  бажаючі  отримали
друковані  матеріали  —  буклети  з  корисною  інформацією  з  правових  питань.
Детальніше   >>>>>

Про  систему  безоплатної
правової  допомоги  в  Україні  та
можливості  її  отримання  в
Балтському бюро правової допомоги
розповідали  балтянам  працівники
Балтського бюро правової  допомоги
під  час  проведення  вуличного
інформування,  яке  юристи  провели
30 січня на центральній площі міста
Балти. Під час інформування жителів
та гостей Балтщини працівники бюро
знайомили  їх  з  тим,  як  отримати
компенсацію  за  травми  через

неприбраний  сніг  та  ожеледицю.  У  зв'язку  з  черговими  виборами  розповідали,  що
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потрібно робити, якщо особи немає в Державному реєстрі виборців. Містяни отримали
інформаційні матеріали з зазначеної тематики. Детальніше   >>>>>

30 січня головний спеціаліст Любашівського
бюро правової допомоги Лариса Будяченко
провела вуличне інформування жителів смт
Любашівка та району з питань негоди: хто
винен і що робити?

Юрист  знайомила  перехожих  з
інформацією  щодо:  зібрання  доказів  та
фіксування  факту  неналежного  очищення
снігу,  куди звернутися та хто відповідає за
утримання тротуару та дороги, як отримати
компенсація та хто відшкодує збитки.

Розповідала про те, хто має прибирати сніг,
збивати  бурульки  з  дахів  та  стежити  за
станом  «  аварійних»  дерев  .
Інформувала  жителів  селища  про  те,  як
отримати компенсацію за травми, отримані
через  ожеледицю  та  сніг.  В  ході

інформування були розповсюджені інформаційні листівки. 
Детальніше   >>>>>

Про  безоплатну  правову
допомогу,  можливість  її
отримання  в  Подільському
місцевому центрі з надання БВПД
або  його  структрурних
підрозділах  -  бюро  правової
допомоги  розповідали  жителям
Балтщини  під  час  вуличного
інформування,  яке  провели  05
березня  працівники  Центру  в  м.
Балті. В  рамках  інформаційної
кампанії  #Я_маю_право_голосу
балтян знайомили з їх виборчими
правами,  можливості  тимчасової
зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, голосування людей з
обмеженими  можливостями  пересування.  Жителі  м.  Балти  та  району  отримали
друковану  продукцію  -  буклети  з  інформацією  з  актуальних  правових  питань.
Детальніше   >>>>>
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З  метою  поширення
інформаційних  матеріалів  з
актуальних  правових  питань  та
інформування  громадян  щодо
права осіб на безоплатну правову
допомогу,  15  березня  головний
спеціаліст  Любашівського  бюро
правової  допомоги  Лариса
Будяченко  провела  вуличне
інформування  жителів  смт.
Любашівка  та  району.
Любашівчани  знайомилися  з
основними  завданнями  бюро
правової  допомоги,  переліком
кола  осіб,  які  мають  право  на
гарантовану державою безоплатну

правову допомогу,  порядком отримання безоплатної  первинної  і  вторинної правової
допомоги  та  можливістю  її  отримання  в  Любашівському  бюро  правової  допомоги.
Детальніше   >>>>>
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[1.2.] Створення ефективної  системи управління  правовими знаннями та  розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД

Робочою  групою  довідково-інформаційної  платформи  “WikiLegalАid”
Подільського місцевого центру протягом 1 кварталу 2019 року було розміщено 1 нову
консультацію  та  відредаговано  з  метою  підтримання  в  актуальному  стані  15-ти
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».
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[1.3.] Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД

Задля розвитку людських ресурсів,  в тому числі пулу юристів місцевого центру  та
бюро для виконання функції представництва працівники центру протягом І кварталу
2019 року брали участь у семінарах та тренінгах.

19  лютого  у  правовому  клубі
«PRAVOKATOR»  відбувся  навчальний
тренінг  з  виборчих прав та їх  захисту,
який  був  організований  Регіональним
центром  з  надання  БВПД  в  Одеській
області  для  працівників  системи
безоплатної  правової  допомоги  і
адвокатів, які надають БПД. 

З  огляду  на  необхідність
забезпечення реалізації  та  захисту
виборчих  прав  громадян  України,
30 та 31 березня 2019 року робота
центрів  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги буде
організована у черговому режимі –
з 09:00 до 17:00. 

Участь  у  тренінгу
взяли  працівники
Подільського  місцевого
центру  з  надання  БВПД
Вікторія  Карабіненко  та
Анастасія  Чернявська,  які  у
дні  виборів  Президента
України  консультуватимуть
громадян  у  випадку
порушення  їхніх  виборчих
прав. Учасники тренінгу ознайомилися з правами виборців та правовими наслідками,
які настають у випадку їх порушення, а також з алгоритмом дій працівника місцевого
центру  при  зверненні  осіб  (у  т.ч.  внутрішньо  переміщених  осіб)  щодо  порушення
виборчого  права.  Тренінг  також  охоплював  теми  адміністративної  та  кримінальної
відповідальності за порушення виборчого законодавства. Учасники заходу вирішували
практичні вправи та вчилися правильно реагувати на можливі звернення громадян у
центри щодо порушення їх виборчого права у дні виборів.  Детальніше   >>>>>
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[1.4.] Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення
надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших  новітніх
інформаційних технологій

Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та бюро
За період з 01 січня по 31 березня 2019 року Подільським місцевим центром з

надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1165 звернень клієнтів, 1016 особам було надано
правову консультацію та прийнято 149  звернень про надання БВПД.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
 

За період з 01 січня по 31 березня 2019 року Подільським місцевим центром з
надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1165 звернення клієнтів, 1016 особам було надано
правову консультацію та прийнято 149 звернень про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  143 рішень
про надання БВПД.  Надано 44  доручення адвокатам та  156 -  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

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень

до інших
провайдерів

БПД

1. Відділ правової 
інформації та 
консультацій

224 162 62 0

2. Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги”

142 137 5 0

3. Відділ 
“Балтське бюро правової
допомоги”

87 72 15 0

4. Відділ “Кодимське бюро 
правової допомоги”

52 38 14 0

5. Відділ “Любашівське 
бюро правової 
допомоги”

120 101 19 0

6. Відділ “Миколаївське 
бюро правової 
допомоги”

124 117 7 0

7. Відділ “Окнянське бюро 
правової допомоги”

215 206 9 0

8. Відділ “Савранське бюро
правової допомоги”

148 135 13 0

9. Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги”

53 48 5 0

Разом по МЦ 1165 1016 149
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     При  цьому  за  період  з  01  січня  по  31  березня  2019  року  клієнти  найчастіше
зверталися по таким категоріям  питань: іншого цивільного 304 (26.1%), сімейного 272
(23.4%),  з  інших  питань  166  (14.2%),  спадкового  135  (11.6%),  житлового  58  (4.9%),
земельного  55  (4.7%),  соціального  забезпечення  54  (4.6%),  трудового  51  (4.4%),
договірного 32 (2.8%),  з питань виконання судових рішень 18 (1.6%), адміністративного
15 (1.3%), медичного права 4 (0,3%) та неправових питань 1 (0.1%).









Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 97



       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)
104 (72.7 %), особам з інвалідністю 28 (19.6%), ветеранам війни/учасники  бойових дій 9
(6,3%)  та дітям, які не належать до окремих категорій 2 (1.4%).
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Крім  цього,  Подільським  місцевим  центром,  в  тому  числі  бюро  правової
допомоги, за період 01 січня по 31 березня 2019 року було:

 здійснено  3  виїзди  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність   94
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

 загальна  кількість  осіб,  яка  звернулася  за  отриманням  консультації  та
роз’яснень  під  час  виїздів  мобільних  та  діяльності  дистанційних  консультаційних
пунктів  склала  120  осіб,  в  тому  числі  6  осіб  звернулися  за  отриманням  правових
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 114 особам  - до
дистанційних пунктів доступу до БПД;

 12 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та   4
установ  -  провайдерів   безоплатної  правової  допомоги  (громадським  організаціям,
волонтерським рухам,  юридичним особам приватного права),  з  якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;

 опрацьовано  127  актів  надання   безоплатної  вторинної  правової
допомоги, що були подані адвокатами;

 проведено 158 правопросвітницьких заходів;
 розміщено  у  ЗМІ  174 інформаційних  матеріалів  з  питань  надання

безоплатної вторинної правової допомоги.

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

з/п
Найменування  МЦ  та
Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційни
х

пунктів/осіб,
що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС, яким

надано
методичну

допомогу та
установ -

провайдері
в 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:

3/6 94/114 12/4 158 0

2. Відділ  “Ананьївське
бюро  правової
допомоги”

0/0 9/21 2/1 18 0

3. Відділ  “Балтське
бюро  правової
допомоги”

1/2 10/3 1/0 18 0

4. Відділ  “Кодимське
бюро  правової
допомоги”

0/0 12/15 1/0 5 0

5. Відділ  “Любашівське
бюро  правової
допомоги”

0/0 11/14 2/0 10 0

6. Відділ “Миколаївське
бюро  правової
допомоги”

0/0 13/24 0/1 25 0

7. Відділ  “Окнянське
бюро  правової
допомоги”

0/0 9/11 3/1 19 0
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8. Відділ  “Савранське
бюро  правової
допомоги”

1/2 9/9 1/1 24 0

9. Відділ  “Ширяївське
бюро  правової
допомоги”

1/2 12/12 2/0 11
0
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	Дистанційні пункти консультування, які створені на базах будинків-інтернатів, притулків, службах у справах дітей органів місцевого самоврядування, тощо надаються правові консультації та роз’яснення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
	Організовані дистанційні пункти консультування у військкоматах, профільних громадських організаціях ветеранів та учасників АТО продовжують свою роботу з метою надання та роз’яснення права та соціальні гарантії, обговорення проблемних питань стосовно отримання учасниками АТО земельних ділянок, житла, отримання грошової матеріальної допомоги, соціального забезпечення, забезпечення путівками на санаторне лікування, пільг щодо сплати житлово-комунальних послуг, пільговий проїзд на транспорті тощо.
	Забезпечення роботи дистанційних пунктів у судах Одеської області


