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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 ІІ 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 IІ 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. 

https://docs.google.com/presentation/d/1q7gOaGQJmsQQicN4eQMgYMzPD0s944VhCCghTBmDbMU/edit#slide=id.p1
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Протягом IІ кварталу 2019 року Подільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги проводились 

наступні правопросвітницькі та інші заходи: 

  

Правопросвітницькі заходи для осіб, які належать до основних соціальних та 

демографічних груп населення -  людей з інвалідністю та пенсіонерів 

 

         24 червня головний спеціаліст    Балтського бюро 

правової допомоги Руслан Москаленко за ініціативи 

Балтської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості для працездатних осіб з інвалідністю, що 

перебувають на обліку як безробітні, провів семінар на 

тему: «Працевлаштування осіб з інвалідністю».  

Під-час семінару безробітні дізнались: 

- перелік необхідних документів для працевлаштування; 

- гарантії пов'язані з укладенням та розірванням трудового 

договору та режимом роботи; 

- гарантії та пільги осіб з інвалідністю. Крім того, Руслан Москаленко детально 

роз'яснив присутнім порядок направлення осіб з інвалідністю в санаторно-курортні 

заклади для реабілітації, надав перелік документів, необхідний для отримання послуги 

та пояснив куди з ними звертатись. Детальніше>>>>> 

 

Проведення правопросвітницьких заходів для дітей, починаючи з дитячого садка 
 

   8 квітня представники Савранського бюро правової допомоги 

спільно з партнерами - Савранською районною філією ООЦЗ 

провели для учнів 10-х класів Опорного закладу Савранська 

ЗОШ право освітній захід. Головний спеціаліст Савранського 

бюро правової допомоги Олег Кравчук ознайомив 

старшокласників щодо можливостей отримання безоплатної 

правової допомоги в Україні та в Савранському бюро правової 

допомоги, зокрема. 

Представник бюро звернув увагу школярів щодо: 

 - оформлення паспорта громадянина України  (ID – паспорт) із 

зазначенням переваг та мінусів у користуванні ID – паспортом; 

 - призначенню та суттєвій різниці між ID – паспортом та 

Біометричним закордонним паспортом.  

Додатково, в рамках реалізації правопросвітницького проекту "Відповідальне 

батьківство" розповів про надання майбутнім студентам податкової знижки на навчання 

та інших стимулів і гарантій. Детальніше>>>> 

 

 

    17 квітня головний спеціаліст Савранського бюро 

правової допомоги Олег Кравчук відвідав 

Бакшанський НВК 1-3 ст., де провів для учнів та 

педагогів правоосвітній захід: «Булінг - не розвага! 

Відповідальність за цькування в школі, що потрібно 

знати». Юрист розповів про соціальну структуру 

булінгу та надав рекомендації як себе поводити та 

куди звертатись в разі проявів насильства. Попередив 

про адміністративну відповідальність у випадку 

вчинення булінгу. Детальніше>>>>> 

 
 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791558654193982/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2644591522224030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791558654193982/?type=3&theater
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17 квітня головний спеціаліст Савранського 

бюро правової допомоги Олег Кравчук 

відвідав Бакшанський НВК 1-3 ст., де провів 

для учнів та педагогів право освітній захід: 

«Булінг - не розвага! Відповідальність за 

цькування в школі, що потрібно знати».                                                                                      

Юрист розповів про соціальну структуру 

булінгу та надав рекомендації як себе 

поводити та куди звертатись в разі проявів 

насильства. Попередив про адміністративну 

відповідальність у випадку вчинення 

булінгу. Детальніше>>>>> 

 

17 квітня в Окнянському районному будинку дитячої та та юнацької творчості 

головний спеціаліст Окнянського бюро правової допомоги Валентина Цеховська 

провела для дітей виховну годину на тему: 

«Правила відпочинку на природі». Фахівчиня 

розповіла вихованцям будинку творчості про 

правила поведінки на природі, в тому числі в лісі 

в пожежонебезпечний період; про те що 

забороняється робити на природі. Роз’яснила 

правові наслідки порушення екологічних та 

інших правових норм - притягнення до 

відповідальності за: 

- засмічення лісів відходами покарання за недотримання правил поведінки на природі; 

- знищення або пошкодження відмежувальних знаків, тощо. Детальніше>>>>> 

 

23 квітня з нагоди відзначення Всевітнього дня книги і авторського права, в 

Савранській дитячій районній бібліотеці, головний спеціаліст Савранського бюро 

правової допомоги Олег Кравчук провів правопросвітній захід на тему: «Авторське 

право та суміжні права (у тому числі право використання 

зображень на фото)». 

Юрист розповів учасникам заходу про авторське право 

та інтелектуальну власність, види, класифікацію 

авторського права, охорону авторського права на 

фотографії у мережі інтернет. Звернув увагу на 

відповідальність та її види за порушення авторського 

права, ознайомив з законодавством, що регулює 

авторські права та право інтелектуальної власності; 

терміни охорони авторських прав та особистих 

немайнових прав. Детальніше>>>>> 

 

23 квітня, головний спеціаліст Савранського бюро 

правової допомоги Олег Кравчук, провів для учнів та 

вчителів Осичківського НВК І-ІІІ ст. правопросвітній 

захід на тему: «Булінг – не розвага! Відповідальність за 

цькування в школі, що потрібно знати». 

Юрист надав визначення шкільному булінгу, його 

типовим ознакам, які є види цькування та 

порекомендував як себе поводити і куди звертатись в 

разі проявів насильства в школі, на вулиці, чи сім'ї. 

Звернув увагу дітей на судову практику щодо винесення рішень відносно булінгу та 

адміністративну відповідальність, до якої 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. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2668733743143141?__xts__%5B0%5D=68.ARAiVJrpfQx3CQQLA9eMvDnD_Z9Zk19c0zrIm2f43BqM2aQitY5_A6dkuH48I-SD_BsFb5ZRyaI-7cOBE7eWCiVndzb6YunywB3LoLwvScnuN0WfIx686LF2z8WK7E8kFB8Q3t1nmhRpYuSiEw-_ZkIX45MRnp716WuI7m-sZE64SZFBx0UK0lKcxtJ1jiR5eDdibbX4KADQSFTvlJrf2FYB7nvwONTQSJX7HGLtuI7phhH5H3qASDJPc1qEczgpJDTbAPuNmqZE9pfGxjmnXMz_7JA8muJG6GLRA7RGydQWiwd8k-Bg21f2gg8tdNnhiWRyVSp9UQdG6lxRCvbh_-l1wQjV&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2670060436343805?__xts__%5B0%5D=68.ARCzcZj0FS_dmsMt3-91qZ8__bt0BibYCxJxmAoLB1WmWUc2_-kjFc0KvAbtvG_obuwiQ2Vc6rU7EfVUxZDq2qgw4t8KDBsCsA1WpsLdDH2qUt2Kbkf111dh32Begd2s9742bvst6vl5bGKehjqqGIHQwloU5DTKsp6nU13XNbGmhW7YTlfJSCkAmZXLDjI6uPQ7NrYzzxeKPS18FMG42i2HkUXbeGUbCyRX4uiDVgaubSzM8eo1jy6pnB1n1o0rrr6awxU6quUrrsFNjfK0dOjzpoIC3U5IP0uWtvH0E1Etgo2UnnnP8Z_QrEL9wyCaS8NXVS9T1g4D0T__kiTDIyNTHKNc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2668756186474230?__xts__%5B0%5D=68.ARBmM--_6FmI8tLBxXy0aeCfyDopF26EplNvMWFl59do3JcFOB1SXk5BnS9L-Zb5w3VhdOA4rcrf-rAxpZHmGRrxLBmhZ8w_VnbN5F2Y8TIZVeFh5MUjuoulFE36RoEYPOyCYPPY4mEzHOdFdIwpOQhkanr6JKDE_ajhf0DonunjVlp_lwK0MMWIbojXBk0kv65p-i_AZpAXgXsEPLJvY1v29jc2GM-nGF9Ycol5srsYC7Z3zkkiHcvdU4LahLvzgb5LZP-hNlJomKC8MOQRotwe8COwMLSVJnhcFy43i-NoGrf2YjrYfQDlnU5prop9rdg2orTE2Ao-MMFRqjAw_JJg16aL&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2668692449813937?__xts__%5B0%5D=68.ARB1px8vQ9OgGRqY9Ne1mHP1nj52_ynqVRoo8MiNP33FhxoLxQ1hwQuH_yqpqqCDElZyg-CLeWlDQUVyN4f7Xrvmt4gnVT3GjyT6TbhswDSPAs0U9b6QUQBfBj7rVYNl2TMBc-8BSLYTSJnwTkw6te5pTKL0HjewJhFBsW9l8aPbt4doI4f4FtZlXY56lNXAf0n6ZeslGtaD8eheidCTm4cltan5ftB-PqQ3wqswZCq9K0dv6t7z_XajZOc9SrvtkM8TBA95qes0opj8DqaA-r8EdKE5nY5yk2DYxZzAQsIzgtFWdWaqge_y-0pQ9kUJb9YvA0fvKWdav4LSXh-zAgVm3tIC&__tn__=-R
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23 квітня, головний спеціаліст Любашівського бюро 

правової допомоги Лариса Будяченко спільно з 

представником Любашівського районного відділу 

державної виконавчої служби Анастасією Галіборщ 

та керівником гуртка Шеченко Ганною, провели для 

дітей Будинку творчості інформаційний захід на 

тему: «Єднаймося проти насилля». Мета заходу: 

донести та допомогти усвідомити дітям свої права та 

вберегти їх від насильства. 

Лариса Будяченко провела з дітьми акцію, під час якої демонструвалось, що не 

потрібно замовчувати про насильство, про це треба говорити. Детальніше>>>>> 

 

7 травня, головний спеціаліст Балтського бюро 

правової допомоги Руслан Москаленко спільно зі старшим 

інспектором Балтського відділу філії Центру пробації в 

Одеській області Романом Кучером та старшим 

інспектором ювенальної превенції Владиславом 

Андрюшковим, провели зустріч з учнями 5-9 класів на 

тему: «Знаємо права, пам’ятаємо обов’язки». 

Мета даної зустрічі - правове виховання дітей, формування 

в них поваги до закону та запобігати скоєнню 

правопорушень, адже кожна людина повинна вміти себе 

захистити. Фахівець бюро, Руслан Москаленко, розповів 

дітям про їх права та обов'язки та способи захисту 

порушених прав. Детальніше>>>>> 

 

 

Для студентів та педагогічного колективу Північного 

центру освіти Одеської області смт Саврань 10 

травня, головним спеціалістом відділу «Савранське 

бюро правової допомоги» Олегом Кравчуком в 

рамках правопросвітницької кампанії  

#Відповідальне_батьківство було проведено семінар 

на тему: «Отримання податкової знижки на навчання, 

інших стимулів, гарантій». Семінар проходив за 

участі спеціалістів Савранської районної філії 

Одеського ЦЗ директора центру Наталії Цибулько та 

головного спеціаліста Інни Сакалюк. Окрему увагу учасників семінару було звернуто на 

те, що податкова знижка це сума, яка повертається державою зі сплаченого 

громадянами податку на доходи та застосовується виключно до доходів фізичних осіб у 

вигляді заробітної плати, і не застосовується до доходів фізичних осіб підприємців або 

самозайнятих осіб. Детальніше>>>>> 

 

11 травня в приміщенні Старомаяківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Ширяївської районної ради Одеської 

області за ініціативою Ширяївського РВ ДВС 

ГТУЮ в Одеській області була проведена лекція 

для учнів 7-9 класів на тему: «Булінг та як запобігти 

булінгу». 

Розпочав лекцію Старший державний виконавець 

Ширяївського РВ ДВС Чабанюк Раїса та розповіла 

учням, що таке булінг, які види булінгу бувають. Участь в обговоренні взяли учні 7-9 

класів. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2670049336344915?__xts__%5B0%5D=68.ARDZ5dNcf-xlYElp7W_rBKKj73Kv2t6VApJlG111DZH0isqFyKZAyIjFD7JJv8zpvO456KEyjJTNqnq7z29JMshffUbSsYrIHDroSFxHYeQGGUzfc8fI92iibxa9fmnD9151pTeOXDRYTNMktgegit0UXsn97Fu5b-Bs8DmvSuMVACYU587ObAMd9C8fBWWpkN-0HWWCUuqFj1ciHJ5_9fBtsjvdtJ17RSC5-4U9HeLMiIzUpksDvm1kf9eIjkd6Yfnr-dTe5jxucR0i6v9MpZLd30zhQcWZddMzUcsp1gnU6Xyk_1OwVktHWPhYRUAhpFuH6rvycQt4HEbLHTYCKZh0A_ow&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2694500087233173/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2696404883709360?__xts__%5B0%5D=68.ARAVqcVM8o8ZskQZDg6BNjd3uyORQKqQ89mIpUC28S64XvdTYtXYMQ3_ANG3DT_S5b2e7dr1P9_wkKH4PNxt9loA6DY9VYjWLRBKoCSmu0N-ACAHxxOT_GjfhcpOO5NGz-BQB-asBG0ooFRSxyANDw3C4ErCV5P3hl-vqu4UjbkVsD7I0ioW2ii02jve7qf8e8xh9pmsswK-PcxC64GQ3Crsg2RlJYQDDXNbMg5CkXpDuErt85FsadsDNvFohI2zbVSfoET-TFbL8qrCEKXlEqOvzOTtJDU0FgkrDrqkEttTDOgP5m2KIyVjuK4jQNkj2jML4TAuwUp7ETk11fqoQeoPDz9o&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2699694476713734/?type=3&theater
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У Дубинівському НВК І-ІІ ст. с.Дубинове 

Савранського району 14 травня, головним 

спеціалістом відділу «Савранське бюро правової 

допомоги» Олегом Кравчуком проведено 

правоосвітній захід на тему: «Булінг – не розвага! 

Відповідальність за цькування в школі, що 

потрібно знати». Окрему увагу дітей було звернуто 

на судову практику, щодо винесення рішень 

відносно булінгу, та адміністративну 

відповідальність, до якої 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. Детальніше>>>>> 

 

21 травня для учнів Окнянського відділення державного професійно-технічного 

навчального закладу «Захарівський  професійний ліцей» головний спеціаліст 

Окнянського бюро правової допомоги Валентина 

Цеховська провела семінар на тему: «Правові та 

організаційні питання з охорони праці».  

Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

10 червня у пришкільному таборі з денним перебуванням при Чорнокутській НВК 

ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ начальником відділу «Ширяївське бюро правової допомоги» 

Подільського МЦ НБВПД Булавицьким Олегом була проведена лекція для вихованців 

табору на тему: «Запобігання булінгу та відповідальне 

батьківство». Під час лекції діти дізналися, що булінг є 

в різних видах, а саме такі як фізичний, психологічний, 

економічний та сексуальний, також мали змогу 

обговорити види булінгу та як йому запобігти, що 

робити в разі коли ти став свідком або жертвою булінгу, 

які наслідки цькування для жертв та булерів. 

Детальніше>>>>> 

 
14 червня на базі Балтської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені 

О.Гончара – ліцей для загону «Драйв», що діє на 

базі пришкільного табору Ірина Бондар – 

заступник начальника відділу Балтського бюро 

правової допомоги спільно з старшим інспектором 

Балтського РВ ФДУ «Центр пробації» Романом 

Кучером провела інформаційний захід 

приурочений до Всесвітнього дня боротьби з 

дитячою працею на тему "Я знаю свої трудові 

права". Детальніше>>>>> 

 

28 червня наша країна відзначає День 

Конституції. Саме до цього дня, 18 червня для 

вихованців Любашівського відділу освіти, молоді та 

спорту, головний спеціаліст Любашівського бюро 

правової допомоги Лариса Будяченко провела виховний 

захід на тему: «Конституція – основа моєї держави». 

23 роки  тому в Україні було прийнято Основний Закон держави. Цей акт закріпив 

незалежність українського народу, зробив його справжнім володарем суверенітету. 

Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2703514909665024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2715788531770995/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2753307674685747/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2766558850027296/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2770734199609761?__xts__%5B0%5D=68.ARBcS2YGsDnk3AjAihLlbxlCaK4N7vjiJw59f1n_geGUAZzr_2_cnMV27-Fw4AwRNIg79wHdXIXLgZghK20jDIzGW5y4sPgZI9YZBtodkhGp_WwvPaEsxTuVd3IGMzkpBkzbETwg3wrNLb8vzaQJf-z5qDs5G8wLK9glAj2q_eJpx--k1EXJ6CvNXWdC_Vpt0tuvCNVYXukrVJ6cr0oyJHLVFWRf2O5McaE7eZyQZnh1Cz2Ccdw4muiTXC8t449L5k1Ia1nFF44JKCXaeq5DO3ZN2kxvjSHE281nucTIEH3OHQJhvZ3HUaM67eePdDxbZuo-GR_yPdkuWwKemGdzaRFd7Xwd&__tn__=-R
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18 червня на базі КЗ «Центр дитячої творчості» 

в Літній школі права, що діє на базі Академії прав 

дитини, Ірина Бондар – заступник начальника відділу 

Балтського бюро правової допомоги, для дітей, які 

записались до Літньої школи провела вперше вступне 

заняття. Почали роботу школи зі знайомства, кожна 

дитина назвала себе та розповіла про себе. Під час 

знайомства всі разом сплели “павутинку”, яка буде символом згуртованості 

новоствореного колективу. Під час вступного заняття діти дізнались що таке право і 

звідки воно взялось, розмірковували на тему важливості права в сучасному світі та що 

було б як би людей не обмежували встановлені правові рамки поведінки. 

Детальніше>>>>> 

 

20 червня для учнів НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія смт Любашівка та Бобрицької 

ЗОШ I-III ступенів №2 начальницею відділу Любашівське бюро правової допомоги, 

спільно з спеціалістом Любашівського районного відділу ДВС Головоного 

територіального управління юстиції в Одеській області – 

Ананстасією Галіборщ, та працівниками медіа центру 

Любашівської ЦРБ Анастасією Івановою та Лілією 

Байрамовою було проведено інформаційний захід 

присвячений Дню Конституції України. Під час 

проведення заходу начальниця Любашівського бюро 

правової допомоги розповіла присутнім, що 28 червня в 

Україні відзначають День Конституції. Детальніше>>>>> 

 

21 червня, в приміщенні Ананьївського аграрного - економічного коледжу Уманського 

національного університету садівництва відбувся 

інформаційний захід в рамках проведення інформаційної 
кампанії #Я_маю_право_голосу, захід провела головний 

спеціаліст Ананьївського бюро правової допомоги 

Подільського МЦ НБВПД Олена Смоляр за участю 

студентів, викладачів та представників батьківського 

комітету Ананьївського аграрного - економічного коледжу 

Уманського національного університету садівництва. 

Присутніх на заході було ознайомлено, що відповідно до 

частини першої статті 38 Конституції України громадяни України мають право вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Детальніше>>>>> 

 

Виступи на сесіях місцевих рад, колегіях місцевих державних адміністрацій. 

Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги 

для громад, партнерів та ЗМІ 

 

11 червня відбулось планове зібрання старост та предстівників органів 
виконавчої влади Куяльницької ОТГ. Директором Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Сергієм Мерзляковим, в рамках 

правопросвітницької кампії #Відповідальне_батьківство, 

було проведено семінар на тему: "Як запобігти 

домашньому насильству?". Під час семінару присутні 

дізнались про основні види домашнього насильства, який 

захист гарантує законодавство для постраждалих та про 

соціальні заходи які застосовуються до кривдника. 

Детальніше>>>>> 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2778036815546166?__xts__%5B0%5D=68.ARAVXs5-YroGfiRQwRfE4E3uV9hPwgiENwU0t7M3FCQ1LnTNcGOHm6c5PXmLw0XqmCilAeMCcgGq4vWiLa2ugkibiTv9umsgMCpTkvQZuYfl_FvAT54WO1CyWkLh7BwvcBMSDBjaogq8dZfhgIVhHbyp13Ag8xkqicyFVnsW08JRFRxH6_2sTo5sKPKpZTGL7-TlvNgpssLir8dojxmw_7Hr0Vs_oaQFruBur9VzYoCtTgiLE4kifLCI_azLj1b78NTZSgyx94sjNiBhpkpAyGb9zKm0sJiLXYXi2xzO7Hu4XQaF-coSPCaRsdzsmC72dvDXOjyHCGbqumPCfmHSPwnf8Sc9&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2778113582205156?__xts__%5B0%5D=68.ARBprPluV3EV08xrTspJw5sbkbNJVwyfRZu3KlcXryjJn6Qx11aj4J9PcYZUcEtNeS9JNlkYcaQgq74p39_71sMOR0pvsvehprgtlIPg7TSPfzWHyoliImXhmAQDUevaxih6ldz9lpmk3An5qgVvIhS9dpM56g8YV7NuzmnEkKFtPYhYbyugp1pgY4lrZU2_E__sLMAPBPXl5xwn2M7Jw4F_tT8WPVGxgPOrWRolgTX5vsViXqU-kvSyYdeSJMG3MBIaB2zfVTWsGEbWkzA5VmzDas1wHopwtXJJgDQ4ElY8h13Us43JBA4QkQehYJ9Odd4zfg53UA7IStYzeYDPWvSw0YVs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2779938998689281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2754929367856911?__xts__%5b0%5d=68.ARDQmt5Ry__e7FekjdOxDeRHcCTQIYejDBG9aTZZbwNtGkGFIY7CZhZvPhKo5b6r6omvcGHc4vbJbHyy7zz6BS1Zn4ZUgtJ7A4cT2lOjQw3qiw_x82dinwmctNort8CR9ytRHsGogYrG2G57yzvyGLCK45JYi3q8rXVU-xx6wzep-cMVU63NDJJxsluN1nxHxUPCMGnj7cejp2BtkHwui_S5zHilu_m8nHsdJEul_7fu4S-i8JiZydezK8zwWdWACT_6NFrsbC5DUj9pP0_KQVqzNDC87yceapL3QhiCan5SqV-vHDYNlGjYTAh2QW8CYDrtAGGkl8g3XS0LgXUFEjwlxiE6&__tn__=-R
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Проведення спільних нарад, семінарів, презентацій тощо з метою обміну досвідом 

та проведення аналізу, узагальнень 

 

5 квітня головний спеціаліст Савранського бюро 

правової допомоги Олег Кравчук взяв участь у спільній 

нараді, яка відбулась в Савранському районному суді. 
Мета заходу - забезпечення належного виконання судових 

рішень та ознайомлення громадян зі змінами щодо 

представництва у судах, а також правильності сплати 

судового збору при подачі позовних заяв до суду та при 

примусовому стягненні судового збору на користь 

держави. Детальніше>>>>> 

11 квітня в Миколаївському бюро правової 

допомоги для жителів смт Миколаївка проведений 

інформаційний захід на тему : «Права виборців. 

Муніципальна няня».  

В рамках інформаційної кампанії #Я_маю_право_голосу 

в.о. начальника Миколаївського бюро правової допомоги 

Людмила Капустян звернула увагу присутніх що 21 

квітня поточного року відбудеться другий тур 

голосування виборів Президента України. 

Поінформувала про особливості виборчого процесу, яким чином реалізувати своє право 

на вибір і яким чином захистити це право. Детальніше>>>>> 

 

11 квітня в Любашівській центральній 
районній бібліотеці відбувся інформаційний семінар 

на тему: “Заміна паспорту громадянина України на ID 

картку. Начальниця Любашівського бюро правової 

допомоги Світлана Жмурко поінформувала учасників 

заходу, що паспорт громадянина України є 

документом, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України на території України, а паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України 

особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і 

в’їзд в Україну. Детальніше>>>>> 

 

11 квітня в Управлінні соціального захисту 
населення Любашівської РДА головний спеціаліст 

Любашівського бюро правової допомоги Лариса 

Будяченко провела серед відвідувачів та працівників 

інформаціний захід. Фахівчиня знайомила їх з ще 

одним видом соціальної допомоги, який запрацював в 

Україні з 2019 року – #МуніципальнаНяня - додаткова 

грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. 

Детальніше>>>>> 

 

15 квітня, головний спеціаліст Савранського бюро правової 

допомоги Олег Кравчук провів у дошкільному  навчальному 

закладі «Веселка» для батьків та вихователів інформаційний 

захід в рамках правопросвітницької кампанії 

#Відповідальне_батьківство. Юрист роз’яснив про 

можливості отримання послуги "Муніципальна няня" та 

надання податкової знижки на розвиток дитини. 

Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2644559868893862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2644904602192722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2646554952027687?__xts__%5B0%5D=68.ARDFXPZNwA7j72HoyM_4PJkiIoxuW3AZEnVzCdUZVyNRoqN07cUY89rMvl8QXk78mTai_GptYEV8QwW-EBHCJAmFn6daqFdL2edsi7-bifQIuMA2UV6w3UySuRdQsfYQixi-E-7LMdCepFmeFBZjnpRPpB61Qygdsd-HbPRdz-_SCPMmFpJddC09Bu4PUJCwVjxRJg-MvBmmkH2Y_mOgstOiucDgR58tK2IEu6fP8tYsp2uotjO5DmTt2szunx-5Y4LVK2sf_A_yGMaQrj4DQkhv2rlsp-TDSg-Qf2TysuENSir_gfpepQbNaunvlZQnybnoBZKoTR3pV2lcM8HKkFgPxLhg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2646581445358371?__xts__%5B0%5D=68.ARDc21HLTWn3ehTV2H2RgdxJTdXN_NnCq5uQmXGCDUDAJBoq5ZlVFiq5LjsyCslyJvVLyTUAQslqxTzfZbo2CaBxwH0vXrhkARbSStBIOV2OErrsG86qa2vZHlSqj9npu8HoZ5uD4JyVw0iTy-N-7dRlrh3msOOST_KJcIcg3Id0CcfqFUixMuqOB-0LUhXbluEL_JPDKtkiGFFofiD6-KNaLyI3Iq1WQlpv5JZgevq86Z4pyVJrs_6TUHAkAaNrGrQPcriwElEIWH_nOJssZUHp8LxT2z-OwoQLi5_RHLbie34f6oK82hmwkeC-iGxf6T3Bx8kCOfGGZnB3g0mUVR2o3qdp&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2668676229815559?__xts__%5B0%5D=68.ARBMsPzJXql1Uk4OlDmMsplMZPAOl6acxAi6_RADpUV68apGhSPTMsQfcS6LhFeMe1meh18PX3L--R-NI8EeiOC1poW6jdAFM1np-yAYnv9-d4M0ruUVjAajM190rFnVFyYydI5QzqO0TnbzVf60_3_aTTYf33eJ_sdM0CRFZ1drB0YZLqegJXGIR6Q_B44rY86vkvThpofnxUfmY3eRONrF24cEeseSiVvMcNhZSAgH0f-AVi0kuhswYw_EyVcTu-A5jRK5eN9uk384UzI43TlIQBan1X813ANDmA4lAlT0imKvSw82KWqB4Hk5gYwXkaZcvxYJ-tfone_zWYAkCZvolBqy&__tn__=-R
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19 квітня в Любашівському бюро правової допомоги, в рамках реалізації 

правопросвітницької кампанії #Відповідальне_батьківство, головний спеціаліст 

Любашівського бюро правової допомоги Лариса Будяченко та спеціаліст 

Любашівського районного відділу державної 

виконавчої служби Анастасії Гліборщ провели 

інформаційниї захід на тему: «Як збільшити 

розмір аліментів?». На заході йшлося про 

збільшення мінімального розміру аліментів 

передбачених законодавством. Фахівець, бюро 

правової допомоги надала інформацію про те, як 

в судовому порядку збільшити розмір аліментів 

та які документи повинен надати позивач для 

вирішення даного питання. Детальніше>>>>> 

 

 

19 квітня головний спеціаліст 

Любашівського бюро правової допомоги 

Лариса Будяченко взяла участь в 

зустрічі з представниками Громадської 

організації «Громадський рух «Віра, 

Надія, Любов», яка походила за участі 

радниці голови Одеської обласної 

державної адміністрації з питань 

гендерної політики Людмили Акімової. 

На заході йшлося про: 

- запобігання та протидію домашньому 

насиллю, захист прав людини; 

- попередження та профілактика 

неврегульованої зовнішньої трудової міграції та торгівлі людьми шляхом спрямування 

потенційних мігрантів на працевлаштування в Україні. Детальніше>>>>> 

 

2 травня головний спеціаліст Ананьївського 

бюро правової допомоги Смоляр Олена провела з 

правцівниками комунального підприємства 

«Містосервіс» інформаційно-роз’яснювальний захід 

на тему: «Охорона праці. Дотримання безпечних 

умов праці». Семінар проходив за участі директора 

Балан Єлізавети та 10 працівників комунального 

підприємства «Містосервіс». Олена Смоляр 

звернула увагу присутніх на те, що на даний час 

актуальною є тема охорони праці та дотримання 

безпечних умов праці тому, що право на безпечні та 

нешкідливі умови праці визнано в Україні одним із 

конституційних прав людини й громадянина. 

Законодавство України про охорону праці 

передбачає комплекс гарантій, які надаються при 

укладенні трудового договору, його реалізації та 

припиненні. Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2670013183015197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2670006916349157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2690871560929359/?type=3&theater
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14 травня в приміщенні відділу Ширяївського бюро 

правової допомоги була проведена лекція для 

державних службовців на тему: «Охорона материнства 

в сім’ї». Лекцію провів начальник Ширяївського бюро 

правової допомоги Подільського МЦ НБВПД 

Булавицький Олег. На лекції були обговорені такі 

питання: 

- новели законодавства щодо забезпечення охорони материнства та сім’ї; 

- на які соціальні пільги мають право сім’ї; 

- куди звернутися в разі порушення прав. Детальніше>>>>> 

 

15 травня в Управлінні соціального захисту населення Любашівської РДА, з метою 

підвищення рівня правової обізнаності громадян, головний спеціаліст Любашівського 

бюро правової допомоги Лариса Будяченко, провела серед відвідувачів та працівників 

інформаційний захід на тему: «Порядок призначення та 

виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям». 

Основні питання, які обговорювалися на даному заході, 

стосувалися: 

- переліку документів, які необхідні для 

призначення, такого виду допомоги; 

- строку протягом якого виплачується допомога; 

- кому така допомога надається; 

- випадки, коли допомога не призначається. Детальніше>>>>> 

 

17 травня для працівників комунального підприємства Савранське ВУЖКГ смт 

Саврань головним спеціалістом відділу Савранського бюро правової допомоги Олегом 

Кравчуком було проведено інформаційний захід на 

тему: «Право робітників на забезпечення засобами 

індивідуального захисту та можливості виплати 

відшкодування за шкідливі, неналежні умови праці». 

Спеціалістом було звернуто увагу присутніх на те, 

що одним із основних нормативно-правових актів, 

що регулює права громадян на охорону їх життя і 

здоров’я в процесі трудової діяльності, є Закон 

України «Про охорону праці». Детальніше>>>>> 

 

 

22 травня для правцівників КНП «Зеленбуд» начальниця відділу Любашівського бюро 

правової допомоги Світлана Жмурко, провела 

семінар на тему: «Охорона праці». 

Основні питання, що обговорювалися на даному 

заході: 

-  поняття терміну «Охорона праці»; 

- перелік основних нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

- ознайомлення з типовою інструкцією з охорони 

праці працівників з благоустрою; 

- обов’язки роботодавця з охорони праці;  

- порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

- основні завдання Любашівського бюро правової допомоги, перелік кола осіб, що 

мають право на отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Детальніше>>>>> 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2705563282793520/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2705578322792016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2707022255980956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2717542944928887/?type=3&theater
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23 травня для відвідувачів Служби у справах дітей 

Савранської районної державної адміністрації Одеської 

області в рамках дії проекту Міністерства Юстиції України 

«Я маю право!» головним спеціалістом відділу «Савранське 

бюро правової допомоги» Олегом Кравчуком було проведено  

інформаційно-роз'яснювальний захід на тему: «Застосування 

законодавства відносно установлення побачень батьків із 

дітьми, права сторін під-час судового та позасудового 

регулювання». Детальніше>>>>> 

 

Для відвідувачів Савранської районної центральної 

бібліотеки для дорослих 10 червня в рамках реалізації 

правоосвітницької кампанії «Я маю право» головним 

спеціалістом відділу «Савранське бюро правової 

допомоги» Олегом Кравчуком проведено семінар на 

тему: «Зміна імені фізичної особи та порядок державної 

реєстрації. Зміна прізвища під час розірвання шлюбу». 

В ході заходу були обговорені наступні питання: 

- зміни прізвища малолітньої дитини в разі коли 

дитині було присвоєно прізвище одного з батьків; 

- питання щодо не обов’язковості надання згоди батьком дитини, який 

позбавлений батьківських прав на зміну прізвища дитини; 

- права малолітніх та неповнолітніх осіб у випадку зміни імені. Детальніше>>>>> 

 

13 червня головний спеціаліст 

Ананьївського бюро правової допомоги Олена 

Смоляр провела з працівниками Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Укрхліб - 2" – 

інформаційний захід на тему: Охорона праці на 

виробництві". 

Олена Смоляр звернула увагу присутніх на те, що 

умови трудового договору не можуть містити 

положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони 

праці. Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати 

працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на 

здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства і колективного договору. Детальніше>>>>> 

 

 

20 червня, за ініціативи працівників 

Любашівської районної центральної 

бібліотеки, начальницею відділу 

«Любашівське бюро правової допомоги» було 

проведено круглий стіл на тему: «Щорічні 

відпустки та порядок їх надання». 

Під час проведення заходу було детально 

обговорено Закон України «Про відпустки» та 

надано відповіді на такі питання: 

- графік відпусток, порядок його складання та 

затвердження; 

- види відпусток, та ін. Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2725043530845495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2753057424710772?__xts__%5B0%5D=68.ARBELrFuV7aOyS1Kay6wiz9Sd024egDq0K75rjGoldjxNJHfcmg6l_TU3k-qis_8Jwf0DZcIGfk1AOdBakTqDy00QPd94Y3ZsEuj1-1TQyJ3MgSdo7FpKi8SlPVXHwjUVE1AKclh2-LFTevpSuiT-dnjrsRRdvAvEtO061hvpKgdOgVFvIrwEYlIm_j2qjWV_ay_-YBd1ZNvifyYTVgk8YyCaSoU8fdzBiak2CZrH-lrCLeeMxkXnhW9DjbTvmnrhEuD74hfapbul8NR9WD4GQ5g-W9ds9S1GnILBgGxWeq951Bl4FtMXKyWuSCaCif9c2iIVjRiEDnDkhgH6o639Vapta0v&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2766550620028119/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2778370405512807/?type=3&theater
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В Савранському районному відділі державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області 

для відвідувачів та жителів смт Саврань 21 червня, 

головним спеціалістом відділу «Савранське бюро 

правової допомоги» Олегом Кравчуком в рамках 

правопросвітницької кампанії 

#Відповідальне_батьківство було проведено 

інформаційний захід на тему: «Гарантії та права 

батьків. Порядок отримання послуги «Муніципальна няня». 

Інформаційний захід проходив за участі директора Савранського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції в Одеській області Валентини Володівщук. Детальніше>>>>> 

 

25 червня в Миколаївському культурно-освітньому медіа центрі відділу культури 

та туризму управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської РДА для 

мешканців селища організовано та проведено інформаційний захід присвячений Дню 

Конституції України на тему: «Відеоправовий аспект 

«Жити за Основним Законом. Права та обов’язки 

громадян України». Захід проводився за участі 

завідувача культурно-освітнім медіа центром Ірини 

Кудерської, в.о. начальника відділу «Миколаївське 

Бюро безоплатної правової допомоги» Людмили 

Капустян, начальника Миколаївського РВ ДРАЦС 

ГТУЮ в Одеській області Людмили 

Макрій,заступника начальника Березівського 

міжрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Одеській області 

Євгенія Молчанова та провідного спеціаліста цього ж відділу Антоніни Головко . 

Детальніше>>>>> 

 

26 червня у приміщенні Окнянської районної ради працівниками Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області 

проведено лекцію для аграріїв та працівників органів 

місцевого самоврядування.  

В заході прийняли участь працівники Окнянської 

районної ради, представники відділів Окнянської 

районної державної адміністрації, начальник відділу 

«Окнянське бюро правової допомоги» Подільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та аграрії Окнянського району Одеської області. Детальніше>>>>> 

 

25 червня в приміщенні відділу 

«Ширяївське бюро правової допомоги» була 

проведена лекція для батьків та опікунів які 

займаються вихованням дітей на тему: 

«Поїхати з дитиною за кордон – легко!». 

Лекцію проводила в.о.начальника відділу 

«Ширяївське бюро правової допомоги» 

Подільського МЦ НБВПД Логинова Надія. 

На лекції були обговорені такі питання: 

- якщо дитина проживає з одним із батьків; 

- виїзд дитини за кордон: коли потрібен 

дозвіл другого з батьків, а коли – ні; 

- якщо дитині заборгували зі сплатою аліментів; 

- як вивезти за кордон дітей без супроводу тата чи мами. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2780292125320635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2791130594236788?__xts__%5B0%5D=68.ARA_J0NfWQPxqBF8wA0IYD2GmR5lDvMH3imGs1uWuNc5VuQvZ_X3DM5IvenEH8KuQuiw3Vd5Y76NYre1Liog6acCdbwHeWvN4E0Jd3HD3YbFJmNQBwfeLh9jWmOO8a-xI0tyh2rdAuaBczEBDybEkFGsZaYQclrVpTvkDcMsDiSoegouK3or87b6h9QbHUEHXpG7Z8vjKtrFvDghylOCgb30h4N2SUEapcVXim14MrAk0_axqQWqscvdb8IfhlnwgIFxMAwyzkJctkV5sU_oDQf0dA-zQHsBTU_-vVAV2nv0xdHicbNmVTEA2iL8ETTqJ1B2EFnIU-zsllgFJDXe6_FfqlcF&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791617564188091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2795220773827770/?type=3&theater
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Проведення спільних тренінгів за участю експертів зі спеціалістами центрів та 

представниками органів місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 

 

15 квітня для працівників 

Топалівського старостинського округу 

Окнянської об’єднаної територіальної громади 

Окнянського району відбувся тренінг на тему: 

«Реалізація виборчих прав громадянами 

України».  

Захід, який проходив в рамках 

реалізації проекту #Я_маю_право_голосу, 

провела начальниця Окнянського бюро 

правової допомоги Альона Гушкан. 

 

 

Під час тренінгу обговорили питання про: 

- порядок проведення перевірки  правильності даних щодо виборця, які містяться 

у Державному реєстрі виборців; 

- як діяти у разі не внесення особи до списку виборців або внесення даних щодо 

виборця з помилкою; 

- порядок, строки та підстави зміни виборчої адреси, та ін.  

Детальніше>>>>> 

 

18 червня для працівників Антонівського 

старостинського округу Окнянської 

об’єднаної територіальної громади 

Окнянського району відбувся тренінг на 

тему: «Встановлення факту належності на 

праві приватної власності житлового 

будинку та визнання права власності на 

житловий будинок в порядку спадкування».  

Захід провела начальник Окнянського бюро  

правової допомоги Альона Гушкан. 

Під час тренінгу були обговорені наступні питання: 

- правове регулювання питань спадкування;  

- підстави набуття права власності на житловий будинок; 

- оформлення права власності на житловий будинок, на який відсутні 

правовстановлюючі документи, та ін.  Детальніше>>>>> 

 

Проведення інформаційно-правопросвітницьких заходів у закладах Державної 

служби зайнятості 

 

4 квітня в Ананьївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

начальниця Ананьївського бюро правової допомоги Інна Майданюк спільно з 

провідним фахівцем Ананьївського районного 

центру зайнятості Наталією Литвиновою провели 

семінар на тему «Жінка на ринку праці, гендерна 

рівність» . В семінарі взяли участь 6 безробітних, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості.  

Учасники заходу обговорили питання:  

- поняття « гендерне насильство»; 

- гендерна дискримінація на ринку праці; 

- гендерний розрив в оплаті праці. 

Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2670067386343110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2768763903140124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2634880086528507/?type=3&theater
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3 квітня в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

відбувся інформаційний семінар на тему: «Забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у громадсько-політичній та у 

соціально-економічних сферах. Розмір, підстави та 

порядок нарахування аліментів». 

В роботі семінару, який провела в.о. начальника 

Миколаївського бюро правової допомоги Людмила 

Капустян, взяли участь 7 осіб, які перебувають на 

обліку в службі зайнятості. 

Представниця бюро ознайомила присутніх із 

положеннями Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків» щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: 

- у виборчому процесі; 

- у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та ін. 

Детальніше>>>>> 

 

5 квітня у відділі сприяння зайнятості Подільського міськрайонного центру зайнятост 

(смт Окни) відбувся семінар для осіб, які 

перебувають на обліку на тему: «Трудові права осіб з 

інвалідністю». 

На заході, який провела начальниця Окнянського 

бюро правової допомоги Альона Гушкан, йшлося 

про: 
- нормативно-правові акти, які регулюють 

трудову діяльність; 

- трудові та соціальні гарантії працівників, в т.ч. осіб з інвалідністю;  

- переваги та недоліки офіційного працевлаштування, та ін. Детальніше>>>>> 

 

Про пільги для відповідальних батьків говорили під час 

семінару в Подільську. Що таке податкова знижка на 

розвиток дитини, як отримати знижку на оплату 

навчання, відшкодування витрат на няню для дитини та 

про обмеження для неплатників аліментів йшлося під 

час чергового семінару в Подільському міськрайонному 

центрі зайнятості, який відбувся 10 квітня. 

Представниця Подільського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Заблоцька повідомила учасникам заходу 

про ініціативу Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває, яка має на меті захистити 

право дитини на гідне життя. Детальніше>>>>> 

 

16 квітня в Ананьївській районній філії Одеського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: 

"Жінка на ринку праці". В рамках реалізації 

правопросвітницького проекту 

#Відповідальне_батьківство начальниця Ананьївського 

бюро правоовї допомоги Інна Майданюк розповіла про 

розмір, підстави та порядок нарахування аліментів. В 

заході взяли участь 8 безробітних жителів Ананьївщини, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Інна  
 Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2643405969009252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2643320789017770?__xts__%5B0%5D=68.ARC5PI9vxPw4hDHcXL7YrZzqjMueKBxNqq0Bx2DzjQWw00-A7UKpNDgK6Uca7sZ7ZYKSSL6cRYzuYrzdBirBaNq-k4g-X8XRxIbOwmUszD8jzYmI_HApzHXVQ-BG5NMjMMbivcZnk-L09Yn118Rt1bfIwobviqjbQVoQosADVrugVhZQX3y4hntdHnpOTBWnHF8JcR2k0NqZlNmkGVvE7-L2ObBXFmW8wIPsQBhMkK2MQ_WAx9IvK0peUvkN0fGwgcebb7QcBlhLT60WKHPfOWxvqdXV0EsfKKRPoKFkMkhzfFBwjgpYO0dJ5amVH4eSLKmRNAGsOTLLggigiS5iR7eDVlXR&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2654739007875948?__xts__%5B0%5D=68.ARBfSQc_LSlFFCrtAvT_kw9na46XA3CuJYZ7SVCpMX9yW-nsp8SdJCxemj7DlAhl7rvYhhOQNC12jLo-6CEhK7MqasB_1zcAlpVJLkb4bcEq5Ra7m3iFbOz3hbB1GW_3fDrRUR8OVkQ4d5no9lE39fhKz57l4DR_56hhImvOfa8k4g1n_FyFgwTHGuUZp7YowaF7HBUgrtWSk3w_bJFcMzJff5ikGmVamnbWhWwutiomi-hTFqt7luXYnAh8tXGXdim-bSHKulGCCojRCprv67TfUZEVC8NMNDAzNMJbNEdqkj0CU3m_qASoqbjd3NOP8gXVuCUm37Jrjct5CHbBi2OTIuET&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2669988709684311/?type=3&theater
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16 квітня в.о. начальника Миколаївського бюро правової допомоги Людмила 

Капустян провела в Миколаївській районній філії Одеського обласного центру 

зайнятості інформаційно - роз’яснювальний захід на тему: 

«Протидія торгівлі людьми і запобігання нелегальній 

трудовій міграції». 

Семінар проходив за участі директора 

Миколаївської районної філії Одеської області Наталії 

Борш та 7 жителів Миколаївського району, які 

перебувають на обліку в службі зайнятості. 

Людмила Капустян звернула увагу присутніх на те, 

що на даний час актуальною є тема запобігання торгівлі 

людьми. Торгівля людьми - сучасне рабство. 

Торгівля людьми – це продаж/купівля/передача 

людей з метою експлуатації та одержання прибутку. 

Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в 

Україні та багатьох інших країнах. Детальніше>>>>> 

 

 

19 квітня в Балтській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості для 

осіб, що перебувають на обліку як безробітні 

заступник начальника Балтського бюро 

правової допомоги Ірини Бондар за участі 

старшого державного виконавця Балтського РВ 

ДВС ГТУЮ в Одеській області Марини Ткачук 

провела тематичну зустріч на тему "Види 

соціальних пільг та порядок отримання 

податкової знижки на навчання" та “Вибори без порушень”. 

В рамках реалізаціх проекту #Відповідальне_батьківство Ірина Бондар повідомила:  

- що таке податкова знижка; 

- хто може її отримати; 

- які документи треба зібрати; 

- як попередньо вирахувати суму податкової знижки; 

- куди і в які строки звернутись для оформлення. Детальніше>>>>> 

 

 

17 травня у відділі сприяння зайнятості 

Подільського міськрайонного центру 

зайнятості (смт. Окни) начальник Окнянського 

бюро правової допомоги Альоною Гушкан 

спільно з провідним фахівцем з питань 

зайнятості відділу сприяння зайнятості 

Подільського міськрайонного центру 

зайнятості Валентиною Шевельовою провели 

семінар на тему: «Жінка на ринку праці: 

гендерна рівність». В семінарі взяли участь 10 безробітних, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості. Учасники заходу обговорили питання:  

-  рівність трудових прав жінок та чоловіків; 

- права та соціальні гарантії жінок у трудовій сфері; 

- шляхи та механізми вирішення проблеми зайнятості населення, в т.ч. 

- особливості перебування на обліку в центрі зайнятості; 

- як користуватися «персональним кабінетом» на сайті Державної служби 

зайнятості. Детальніше>>>>> 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2670090403007475?__xts__%5B0%5D=68.ARDNhkkYWx1jVPuhXu4F5s0A3lIUWgwsYbunR-tA9ze7N4t6DyN4vWnzj2eRPTCZz5IOtrANtRKVrZ-VIp9vIiREwjlLxuLCsa8WUX4bERO_MdFoyeB0OO0U93tmbYjRisNUvAZspwp4QOtfuBIY4KgdY9HRW19W8kiQf3tSppeFC-BeUhzeubO2rgchCCIGfC7eUGCbaIRyE3gZFWJrfRj-oMeHmPFXBNC3kQ6oX2da0YjiI14U2Eqrv13VesLolXL60T8vECBZAhbRZNftriGswOAoZ6aDa-c8puWy92OTnH9MkJIzs90LO-Ym-KlDJhopgNbbdw4t9SgoA5WuDYpmRirJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2670000313016484?__xts__%5B0%5D=68.ARAPHJqiftEkMffm7YsnfIWrnV7_eRb5V1kguugt3ohvnyUZzDCJjL4WUjeRVAVnNSGcjtIE4tAg7q0UdfYEEae76fFyFYq2tKDo0zsQmNl6uj2QLRaD5JVA2-ZR8PONKjVZNaQhACowGzT0zePUe-lGTEDMtvS0UGX3xbKeMPzLOukPzdff8zDDpKVBYeVm1RnXja0cKdsVX6eUa9zR8XhwSpyX2Fb8J4aBzxi6sqPDLjZ1trK0oMKGhfNE2gdFDHWY27utx5daSrqOIqTIu8_xGo-gpkJj0LIv9ABSTKFDaxXXwEUP1_DIOS03oiEZBLVbi4kHW_2upEPYiLrJNBicaLjp&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2712278952121953/?type=3&theater
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20 травня у відділі сприяння зайнятості 

Подільського міськрайонного центру 

зайнятості (смт. Окни) начальник 

Окнянського бюро правової допомоги 

Альоною Гушкан спільно з провідним 

фахівцем з питань зайнятості відділу 

сприяння зайнятості Подільського 

міськрайонного центру зайнятості 

Валентиною Шевельовою провели семінар на 

тему: «Легальна зайнятість». Основні питання, які обговорювалися на даному заході, 

стосувалися:  

- права особи на працю, в т.ч. порядок та умови перебування особи на обліку в 

центрі зайнятості; 

- соціальних гарантій при офіційному працевлаштуванні; 

- трудових прав та обов’язків працівника і роботодавця, та ін. Детальніше>>>>> 

 

21 травня для безробітних жителів Ананьївського 

району, які перебувають на обліку в Ананьївській 

районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

відбувся семінар щодо протидії торгівлі людьми. В 

заході взяли участь начальниця Ананьївського бюро 

правової допомоги Інна Майданюк та провідний 

фахівець Ананьївської районної філії Одеського 

обласного центру зайнятості Наталія Литвинова та 6 

осіб, які втратили роботу 

На семінарі йшлося про те, що потрібно знати, щоб 

не стати «живим товаром», це злочин, жертвами якого 

можуть стати чоловіки, жінки і діти, як з метою 

примусової праці, так і сексуальної експлуатації. За 

оцінками експертів щорічно 1-2 млн. людей стають 

«живим товаром». Торгівля людьми означає здійснення з 

метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, 

утримання людей шляхом погрози силою її застосування або шляхом підкупу у вигляді 

платежів або вигод, для отримання згоди особи, що контролює іншу особу. 

Детальніше>>>>> 

 

22 травня в.о. начальника 

Миколаївського бюро правової 

допомоги Людмила Капустян провела в 

Миколаївській районній філії Одеського 

обласного центру зайнятості 

інформаційно - роз’яснювальний захід 

на тему: "Організація охорони праці на 

підприємстві. Обов’язки роботодавців і 

працівників щодо виконання вимог 

охорони праці". Семінар проходив за 

участі 9 жителів Миколаївського району, 

які перебувають на обліку в службі 

зайнятості. Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2714153485267833/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2714564185226763/?type=3&theater
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23 травня 2019 року для осіб які знаходяться на обліку в Кодимській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості, начальник 

відділу «Кодимське бюро правової допомоги» 

Подільського МЦ НБВПД Андрій Спатерук, провів 

семінар на тему: “Рівні права жінок та чоловіків. 

Легальна та нелегальна трудові міграції”.  

Основні питання, що обговорювалися на даному 

заході: 

- поняття термінів «Легальна та нелегальна трудові 

міграції»; 

- основи законодавства України в сфері працевлаштування за кордоном; 

- ризики та наслідки зовнішньої нелегальної трудової міграції (шахрайство, 

економічна експлуатація, торгівля людьми), та ін. Детальніше>>>>> 

 

24 травня заступник начальника Балтського бюро правової допомоги Ірина Бондар на 

базі Балтської районної філії Одеського обласного 

центру зайнятості для осіб, що перебувають на 

обліку як безробітні за участі заступника начальника 

Балтського РВ ДВС ГТУЮ в Одеській області Павла 

Мушара провела семінар на тему «Муніципальна 

няня. Безпечне та здорове майбутнє праці». Під час 

семінару безробітні дізнались про кампанію 

Мін'юсту “Відповідальне батьківство” в межах 

проекту “Я Маю Право”. Ірина Бондар розповіла про основні завдання кампанії, а саме: 

- розмір та порядок нарахування аліментів; 

- нові правила виїзду з дитиною за кордон; 

- отримання податкової знижки на навчання, інших стимулів та гарантій; 

- отримання послуги «Муніципальна няня», та ін. Детальніше>>>>> 

 

31 травня для безробітних жителів Ананьївського району, які 

перебувають на обліку в Ананьївській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості відбувся 

інформаційний семінар «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» .  

В заході взяли участь начальниця Ананьївського бюро 

правової допомоги Інна Майданюк, провідний фахівець 

Ананьївської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості Наталія Литвинова та 8 осіб, які втратили роботу. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

18 червня в Савранській районній філії Одеського 

ОЦЗ для безробітних які перебувають на обліку в 

центрі за участю головного спеціаліста відділу 

«Савранське бюро правової допомоги» Олега 

Кравчука проведено інформаційний семінар на тему: 

«Обставини та порядок зупинення, поновлення 

виконавчого провадження – перерви на невизначений 

строк у справах про стягнення аліментів». 

На семінарі були обговорені такі питання: 

- відстрочки або розстрочки виконання, встановлення чи зміни способу і порядку 

виконання рішення суду; 

- зупинення виконавчого провадження, що передбачає обов’язкове та 

факультативне зупинення виконання залежно від обставин, що його зумовили, та 

ін. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2728734733809708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2725154800834368/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2732860510063797/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2768470963169418/?type=3&theater
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18 червня в Ананьївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

начальниця Ананьївського бюро правової допомоги Інна Майданюк спільно з 

провідним фахівцем Ананьївського районного центру зайнятості Наталією Литвиновою 

провели семінар на тему «Рівність прав жінок та чоловіків, 

гендерна рівність».  

Інна Майданюк розповіла присутнім, що принцип 

гендерної рівності закріплений в Конституції України, а 

саме ст. 3 закріплює рівність чоловіків та жінок в усіх 

сферах життя, також даної норми, гендерної рівності 

торкаються ст. 21, 24, 51, частина третя ст. 24 Конституції 

безпосередньо присвячена подоланню дискримінації 

стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність 

прав жінок і чоловіків забезпечується шляхом надання 

жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-

політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї і так 

далі. Детальніше>>>>> 

 

19 червня поточного року для осіб, які перебувають на 

обліку як безробітні в Миколаївській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості, відбувся 

інформаційно - роз’яснювальний захід на тему: 

«Протидія домашньому насильству». Захід провела 

в.о.начальника Миколаївського бюро правової 

допомоги Людмила Капустян за участі директора 

Миколаївської районної філії Наталії Борш. Детальніше>>>>> 

 

24 червня поточного року для осіб, які 

перебувають на обліку як безробітні в 

Миколаївській районній філії Одеського обласного 

центру зайнятості в рамках правопросвітницької 

кампанії #Відповідальне_батьківство було 

проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на 

тему: "Податкова знижка на навчання». 

Захід провела в.о.начальника 

Миколаївського бюро правової допомоги Людмила 

Капустян за участі директора Миколаївської 

районної філії Наталії Борш та 14 жителів 

Миколаївського району, які перебувають на обліку в службі зайнятості . 

Детальніше>>>>> 

 

26 червня  в Савранській районній філії Одеського ОЦЗ для відвідувачів та безробітних 

які перебувають на обліку в центрі головним 

спеціалістом відділу «Савранське бюро правової 

допомоги» Олегом Кравчуком проведено 

інформаційний захід на тему: «Порядок та умови 

виїзду дитини за кордон, якщо дитині заборгували 

зі сплатою аліментів». 

В ході заходу були обговорені наступні питання: 

- порядку та умовами виїзду дитиною за кордон для 

батьків які сплачують аліменти вчасно; 

- наявності документів та здійснення заходів 

необхідних для виїзду дитини за межі території 

України у випадку необхідності надання згоди на виїзд дитини другим із батьків, та ін. 

Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2770811102935404/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2778068532209661/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2784212004928647/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791326110883903/?type=3&theater
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26 червня 2019 року для осіб, 

які перебувають на обліку як 

безробітні в Ширяївському 

районному центрі зайнятості 

в.о.начальника Ширяївського бюро 

правової допомоги Подільського МЦ 

Логиновою Надією Сергіївною за 

підтримки директора Ширяївського районного центру зайнятості Федорової Людмили 

Василівни було проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: "Я маю право 

голосу!». 

Під час заходу присутніх було проінформовано щодо порядку голосування 21 

липня 2019 року на дострокових парламентських виборах, а саме: 

- як правильно голосувати, якщо за станом свого здоров’я громадянин самостійно не 

може прийти до виборчої дільницю; 

- як проголосувати, якщо громадянин України проживає не за місцем своєї реєстрації 

або за кордоном. 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 

 

 

7 травня головний спеціаліст Балтського бюро правової 

допомоги Руслан Москаленко спільно зі старшим 

інспекторм Балтського відділу філії Центру пробації в 

Одеській області Романом Кучером та старшим 

інспектором ювенальної превенції Владиславом 

Андрюшковим взяли участь в загальношкільних 

батьківських зборах, що відбулись на базі НВК 

Черничанської ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ в с.Чернече 

Балтського району.  

Метою участі даних спеціалістів під час даного заходу 

було надати важливу інформацію стосовно різних 

аспектів правової безпеки учнів.  

Руслан Москаленко провів з батьками змістовну бесіду 

про відповідальне батьківство та протидію домашньому 

насильству. Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791752374174610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2694554777227704/?type=3&theater
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Проведення правороз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, 

центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

4 квітня, до Всесвітнього дня 

здоров’я, який відзначається 7 квітня, 

Кодимським бюро правової допомоги 

спільно з Кодимським районним сектором 

філії Центру пробації в Одеській області 

для громадян, які перебувають на обліку 

Сектору, проведено консульнаційно-

інформаційний захід на тему: «Правові 

аспеки у сфері охорони здоров’я». 

Начальник Кодимського бюро 

правової допомоги Андрій Спатерук 

ознайомив присутніх зі сферою 

законодавства у галузі охорони здоров’я. У 

ході обговорення учасники торкнулися питань реформування медицини, зокрема, 

первинної ланки медичної допомоги. Підоблікові дізналися про правові аспекти 

надання первинної медичної допомоги: права пацієнта та права лікаря. 

Детальніше>>>>> 

 

9 квітня в Ананьївському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Одеській 

області в рамках правопросвітньої кампанії #Я_маю_право_голосу для засуджених осіб, 

які перебувають на обліку в пробації, проведений 

інформаційний семінар на тему: "Виборче право". 

Начальниця Ананьївського бюро правової 

допомоги Інна Майданюк повідомила присутнім на 

заході клієнтам пробації про: 

- можливість і процедуру перевірки включення себе 

та інших виборців до Державного реєстру виборців; 

- порядок організації голосування виборців за 

місцем перебування, та ін. Детальніше>>>>> 

 

12 квітня в рамках правопросвітньої 

кампанії #Я_маю_право_голосу в Миколаївському 

районному секторі пробації філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області в.о. 

начальника Миколаївського бюро правової 

допомоги Людмила Капустян провела 

інформаційно - роз’яснювальний захід на тему: 

«Реалізуй своє виборче право». 

Людмила Капустян звернула увагу 

присутніх, що 21 квітня поточного року відбудеться 

повторне голосування чергових виборів Президента України. Детальніше>>>>> 

 

5 червня в приміщенні Подільського МРВ філії ДУ 

"Центр пробації" в Одеській області, головний 

спеціаліст Подільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія 

Карабіненко спільно з працівниками Центру 

пробації провели з під обліковими бесіду на тему: 

"Конституційні права і свободи людини і 

громадянина". 

 Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2635337666482749/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2644942918855557/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2651171654899350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2742197465796768/?type=3&theater
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6 червня в приміщенні Ширяївського РВ філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області 

начальником відділу «Ширяївське бюро правової допомоги» Подільського МЦ НБВПД 

Булавицьким Олегом Олександровичем була 

проведена лекція для осіб, які відбувають 

покарання в установах пенітенціарної служби 

України на тему: «Незаконне звільнення з роботи, 

поновлення на роботі за рішенням суду". 

На лекції слухачі мали змогу дізнатися про 

порядок поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника, відшкодування середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу, 

відшкодування моральної шкоди, виконання 

рішення про поновлення на роботі та строки подачі позовної заяви щодо оскарження 

рішення про звільнення. Детальніше>>>>> 

 
7 червня на базі Балтського районного 

відділу філії Державної установи “Центр 

пробації” в Одеській області для осіб, які 

відбувають покарання в установах державної 

пенітенціарної служби України відбувся 

інформаційний захід на тему: “Як 

поскаржитись на незаконні дії поліцейського”. 

Заступник начальника відділу 

Балтського бюро правової допомоги Ірина 

Бондар розповіла присутнім як поскаржитись 

на незаконні дії поліцейського, привівши 

приклади типових неправомірних дій та 

роздала присутнім буклети із зразками оформлених скарг. Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2745704582112723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2751240498225798/?type=3&theater
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Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладах інформаційних друкованих та електронних матеріалів, 

зокрема буклетів, бюлетенів, брошур на правову тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії 

 

 

5 квітня головний спеціаліст Савранського бюро правової 

допомоги Олег Кравчук провів вуличне інформування 

громадян щодо доступності медичних послуг для 

населення та про Урядову програму "Доступні ліки".  

Жителі Савранщини дізнались про: 

- отримання безкоштовних ліків у стаціонарі 

безоплатно для пацієнтів які лікуються; 

- порядок надання безкоштовного інсуліну хворим;  

- порядок виписки рецепта для отримання ліків та 

пошуку аптек з позначкою «Доступні ліки». 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 червня у селищі Окни головним спеціалістом 

Окнянського бюро правової допомоги Валентиною 

Цеховськаою було проведено вуличне інформування 

населення на тему: «Право голосу на виборах». 

Під час даного заходу було роз’яснено ряд питань, 

а саме:  

- чому потрібно бути активним виборцем; 

- хто має право голосу на виборах; 

- як перевірити правильність внесення своїх даних 

до списку виборців; 

- що робити у разі не внесення особи до списку 

виборців; 

- які документи потрібні для зміни місця 

голосування; 

- порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2644547038895145?__xts__%5b0%5d=68.ARDJFqLTy7C8WhJw2NEajF4JEfmh_IaB2ztVba4vh7NrvwvrOxr-k3lIwsQFAfKY3cMZYpWaQ64rlts-x4pP4IsoWUhtrm6L_XiaHAxCgfO4Ki2Q3rvNdMi_71y9YS4pPVLeeC9sqmv8OdkmXk7HpezzRSZKz4XU8n6lQ3Xu63LnEOdjuUAbhXsVOlpCqbXnWL2QT-vUJrq5Q4Pd20KoFJvwWrW35E1u16jT7SP9KBKGQ_rym0vpTVur-mXw4J6-Eoov4dy-QUVPUYSwvz9QlbCQhY7H0ATFjamSSnqFl6kvgwCtxgYRo06bDEU7EKIUvmysfEKS4Y7Bnf05MxP_wRvjl64C&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2795258570490657?__xts__%5b0%5d=68.ARAFYcrnfEaKW5L5fb8GHqsTvwM5dcMAxIJVJY0eHYv7rM6izaB6Np0ycGjt1_7nRnn8-oTPObkQ424yKRG730IOOSlsFJuMgwpPAn1dAdMwoSSkUuESreOa_P0pZ7S6vVFKJgZslZTk7FE0TJ4ZEvJgmptXYv61gkxLr6yv1yxmo6P3GRrrYcQx7PNA-WQkc4U4DL_GPIgcbnkA8g1Gc33aEXAcsdVYC3MXTB7s5jzZYUbXCEHjRB5Enw3hqss8aj4bBCYU642_rKHrlPkPT6qTJUtt3HeSDD8HgNmn3iLzeDy_3cNOD2_gwBd1JhyRWfXPPw6t03R203TLPI8rSVvGH1Eb&__tn__=-R
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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 про завдання і функції бюро правової допомоги, адреси їх 

місцезнаходження, контактні телефони, порядок і графік прийому заявників. Протягом 

2 кварталу 2019 року про роботу центру в інтернет-виданнях розміщено 121 

інформацій. 

 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 2 квартал 2019 року було надіслано – 7 

матеріалів. 

 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами 

сторінок центру у Facebook. За 2 квартал Подільським місцевим центром було 

підготовлено та розміщено 115 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 керівником Подільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги підготовлено та укладено 2 Договори 

із популярними друкованими виданнями та теле-радіокампаніями 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. Всього 

за 2 квартал вийшла 1 стаття. 

 

Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо 

 Налагоджено співпрацю з радіо «Балта – 104,5 FM», де працівники Балтського 

бюро ПД мають можливість знайомити балтян та слухачів радіо з системою безоплатної 

правової допомоги та можливістю її отримання в центрі/бюро правової допомоги. 

 

Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД 

Протягом 2 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. 
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Забезпечення роботи дистанційних пунктів в управліннях соціального захисту 

населення, управлінні пенсійного фонду, закладах Державної служби зайнятості, 

лікувальних закладах, громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх 

людей, тощо 

Протягом 2 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. 

 

 
 
 

 
2 квітня під час роботи дистанційного пункту 

консультування громадян в Савранській районній філії 

Одеського ОЦЗ, роботу якого забезпечував головний 

спеціаліст Савранського бюро правової допомоги Олег 

Кравчук, за правовою допомогою звернулася жителька 

с. Осички Савранського району. 

Жінка отримала роз’яснення з питань щодо: 

- працевлаштування осіб в роботодавців зі 

статусом ФОП (фізичної особи підприємця); 

- порядку внесення відомостей про стаж до 

трудової книжки у випадку заключення 

строкових договорів. 

Детальніше>>>>> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2630502150299634/?type=3&theater
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3 квітня в Управлінні соціального захисту 

населення та охорони здоров’я Окнянської районної 

державної адміністрації працював 

#дистанційний_пункт_консультування, під час якого 

головний спеціаліст Окнянського бюро правової 

допомоги Валентина Цеховська надавала жителям 

Окнянщини безоплатну правову допомогу. 

На прийом звернулися двоє місцевих жителів, 

які отримали роз'яснення з питань щодо: 

- порядку оформлення права власності на 

житловий будинок побудованого до 05.08.1992 

року; 

- підстав припинення дії договору оренди землі 

шляхом його розірвання, та ін. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

5 квітня в Ананьївській районній філії 

Одеського обласного центру зайнятості вчергове 

працював #дистанційний_пункт_консультування.  

Правові роз'яснення та консультації надавала 

начальниця Анаьївського бюро правовї допомоги Інна 

Майданюк.  

Троє місцевих жителів, які звернулись на 

прийом, отримали консультації з питань щодо: 

- звільнення опікуна та піклувальника дитини 

від їх обов'язків ; 

- порядку укладання договорів цивільно – 

правового характеру;  

- виходу із членів особистого селянського 

господарства. 

Безробітні в рамках реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право» отримали інформаційні 

буклети. Детальніше>>>>> 

 

9 квітня в Миколаївському секторі 

Березівського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України в Одеській області продовжив свою 

роботу #дистанційний_пункт_консультування 

громадян. 

В.о начальника Миколаївського бюро правової 

допомоги Людмила Капустян знайомила відвідувачів 

ПФУ з системою безоплатної правової допомоги в 

України та можливістю її отримати в Миколаївському 

бюро або під час роботи дистанційних/мобільних 

пунктів консультування. 

Цього дня на прийом звернулися двоє жителів 

Миколаївського району, яким надані консультації з 

питань щодо: 

- спадкування за заповітом; 

- розірвання шлюбу. Детальніше>>>>> 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2643168175699698?__xts__%5b0%5d=68.ARA8favZAwIPR66gWAFhSB_YAZ9-xieeXQo1pldK1xu218T_p0SBloFxA7r6gKXDtA71oEWcTln9DMKnssf-xxmAXThjQl-rR66TrOMwcxz7MvHO-5HlZBUupv0eFW1c1ty4CGwx1RCn1P_MZTfebolx3tQFhuVp_--08Yuh1KBibB5_CJxJSCIwop8Jw6kzrIDp6k1nYEWpA23MUA2J6jyCpfzgjWNBM9xVst5utZLT5pvfhhLGGv2Topom4MQRixRcuI9gvjjYkO2lP8uOuCCVpYxd6sOBde658g2ESDv3SF8pd-sbAKouRT4xm0WEkowHQRtUr8xy8u1khQSO3MBI1_Qv&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2634925066524009?__xts__%5b0%5d=68.ARCvIFbzUCbU8ZDKIZbT8igoVc6H0jFB3_rbpWgOzIgEE7YfvT4dFvI1Of4UMTooAzpAXrwPd5YgWubf3uCMNw-Wkxl8UQwsf4OKBxxlx79_jVjMesvFfJEWWKDtf9iQlR60wYH9ZAWEiY0-QaeC8EhyhBnKxibgeuB-2zoWHMSp_KnKtBnpC13rS-EYpC9SVAqS14hoTOirp1l4yNLIVQDtHrcTffk5j_2Yado3POkIlvTg519pTQxrtnhNZqYj3H7BPUP4BT-dk0zSqtuRwip-XP2QnMuYXv9UuNzG8Fr7Teb338ITtDzT4O3n9K7nBZS7RQTxTSys1h1TOv8jDuyuWBbM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2644871435529372?__xts__%5b0%5d=68.ARA8_YfywIJ9CaMf9zzlHqEXrCfpw-bikGeeYBC9yYcZsoY8zweNOFhX2kHCg0Ms6pu21SQXTcf2qEBAA8Pz-5y09UYsS1ySvqep-Wwq7MDh3W84edknPMDc6Yy-tHiNnHJr-_vukOP4A73b7XfVA2TTf42tyERbiBvUHR3J0t6KaUdFvcC3WD6xrhkOoKQu28RAE6Ftcy-ejANu6Yv-Umcb5mteqc5BZojvAYEbWx0lER87A9KFEcVSzVDsYJH10Y1-RtKnaOk4ON9O98JWXigudvnxU_cchsZBLNyJkCv3CEJuGLAL2ov-GryXWmO6Jc3wj8_Ri0FkRrMsYus5yrH2FKRi&__tn__=-R
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10 квітня в Ананьївській Центральній районній 

бібліотеці працював #Дистанційний_пункт_консультування 

громадян. 

Можливістю отримати консультації з правових питань, 

які надавала начальниця Ананьївського бюро правової 

допомоги Інна Майданюк, скористались двоє жителів 

Ананьївського району  

Роз'яснення стосувались питань щодо: 

- виходу із членів особистого селянського господарства;  

- порядку складання та посвідчення заповіту; 

- порядку укладання договору дарування. 

Детальніше>>>>> 

 

10 квітня під час роботи 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян у відділі 

сприяння зайнятості Подільського міськрайонного центру 

зайнятості (смт Окни) начальниця Окнянського бюро правової 

допомоги Альона Гушкан надавала відвідувачам безоплатні 

правові консультації та роз'яснення. 

Двоє місцевих жителів, які звернулись за правовою 

допомогою, отримали консультації з питань стосовно: 

- порядку безкоштовного отримання ліків; 

- порядку укладення трудового договору. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    
11 квітня в Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Савранської 

РДА, згідно графіку, функціонував  

#дистанційний_пункт_консультування 

громадян. Головний спеціаліст Савранського бюро правової 

допомоги Олег Кравчук надавав відвідувачам та 

працівникам центру безоплатні правові консультації. По 

завершенню роботи #ДПК відбулась робоча зустріч представника бюро з працівниками 

центру, в ході якої в рамках правоосвітницького проекту #Я_маю_право_голосу! 

обговорювалися питання щодо реалізації виборчих прав в другому турі Президентських 

виборів. Детальніше>>>>> 

 

3 травня в Ананьївській районній філії Одеського обласного центру 

зайнятості вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування. Правові роз'яснення та 

консультації надавала начальниця Ананьївського бюро правовї 

допомоги Інна Майданюк.  
Пятеро місцевих жителів отримали консультації з питань щодо: 

- примусове зняття з реєстрації місця проживання ; 

- порядку розгляду звернень громадян ; 

- присвоєння почесного звання України «Мати – героїня» ; 

- черговість спадкування за законом;  

- аліменти на неповнолітню дитину; 

Безробітні в рамках реалізації право просвітницького проекту «Я маю право» отримали 

інформаційні буклети. Детальніше>>>>>  

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2644997718850077?__xts__%5b0%5d=68.ARB6AN1tkDrTcTl-i8kxs8DCug9FctPaijBxXvO-dlVwWsHYVhIe3-P7MEy4p6sRB-ykX5Plm9mYb9YvGHT0tdYval46qT77v1Q5cFi-Vdtef05ZfPo4DnnvIapYmO5RpWtgE1qKtBKcmvQ54taGFDqsCjhN6jw-vZZ2CEqs1obKu18P8M9EnuhVdJPu53jQbGBVs58cc91FJ0KGrDILzYkElzyEFTf3Sy115R3Y9Mu3emJB30ztc8zzkDwK-ryix5iI_k_ObKtuRnSiBdQvrlkGafr7ME9aRUUh4x2ChD1xuQ-UECe9UHq9IHKtdX_oiQ-L2aoL-sLw-bwr1vrQSONGWqwT&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2651202928229556?__xts__%5b0%5d=68.ARCPQF08a6_nJWB4FyW0CiGNwZdBvfSH2Y18ws7qhqFmTF2u1env-VvnPJYp3vuFly6ZP5WSyEwjtTxsyPua9sa1xUtQiqVDpbK4f-WqsNgqOOZfnAJh3a9Ztjbgb6JHJBK14F0vV6i6Ta29bxeHH50zunuxGwv9ttCRRJd_6fNmo4SSuGlcQh48EiUkRzGXJBhq0398GalOnitsep1Kl_t6JzlYjvtiuCez4JgqZ4BU2o_jb51Mru7ZVCurgOzQPVRPS4NfETJcOOWvEH_e8kosaKkdx_a12d1wbeCMz4r_K5g3HV3NolPXJz65G0L6UBwQVoqgDAyjPQoTA4PRyAM-QY6e&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2651216934894822?__xts__%5b0%5d=68.ARA91dM_xN2XjCwnkUOBMhEPqENeoFuIPrUoi4NjLivxXg9YAIb_4DFeTWCHXjqoehTEmfzVX_Gmlw-IgCtVgy7IvFSVFhMletEKC_kFoW5JRLVTVwNezagBaiNGFistz61HRfOuMAMHCEYOdXirtohgzrq2NexB-f7a7B78ITFIicLP3CaIWl2OtbXGLKDEgP1UpDU225rg6XODxupYV4A8tfvaVv-hQ-BjxjIYg4btWq-oVja1AZsnCDPbse9KcrFKcPg1y6XZRPCsEbrXaf2ccD8Fn8YGgvoz8vUbIg4_1567XGZckQIRP71y6WmHdEFQk-r5ps_nmGdQ8yQxU-_kxqKT&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2691013790915136/?type=3&theater
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7 травня в Савранській районній філії Одеського 

обласного центру зайнятості вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування. 

Правові роз’яснення та консультації надавав головний 

спеціаліст Савранського бюро правової допомоги Олег 

Кравчук. Житель Савранщини, який звернувся отримати 

консультацію з наступних питань: 

- можливості та порядок страхування свого 

здоров’я від нещасних випадків; 

- строки та порядок підписання строкових трудових 

договорів (сезонних договорів) на виконання 

певного виду робіт; 

- можливості та порядок внесення відомостей про 

стаж до трудової книжки у випадку укладення 

строкових договорів. Детальніше>>>>> 

 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян працював згідно з графіком 8 травня 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. Двоє мешканців 

Окнянського району отримали консультації з питань 

щодо порядоку та строкам спадкування за законом. 

Відвідувачам Управління працівник бюро надала буклети з інформацією з актуальних 

правових питань. Детальніше>>>>> 

 
14 травня в Миколаївському секторі Березівського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України в Одеській області 

продовжив свою роботу #дистанційний_пункт_консультування 

громадян. В.о начальника Миколаївського бюро правової 

допомоги Людмила Капустян знайомила відвідувачів ПФУ з 

системою безоплатної правової допомоги в України та 

можливістю її отримати в Миколаївському бюро, або під час 

роботи дистанційних/мобільних пунктів консультування. 

Детальніше>>>>> 

 
 

 
15 травня під час роботи дистанційного пункту консультування 

громадян у відділі сприяння зайнятості Подільського 

міськрайонного центру зайнятості (смт. Окни) правові консультації 

та роз'яснення надавала начальник Окнянського бюро правової 

допомоги Альона Гушкан. 

Місцева жителька, яка звернулась за правовою допомогою, отримала 

консультації з питань стосовно: 

- порядку реєстрації та зняття з реєстрації громадян;  

- порядку оформлення будинку побудованого до 05 серпня 

1992 року; 

- порядку спадкування за законом. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2694450603904788/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2696276403722208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2705549769461538/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2705536959462819/?type=3&theater
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15 травня в Подільському міськрайонному центрі зайнятості 

вчергове працював #дистанційний_пункт_консультування 

громадян. 

Безоплатні правові консультації та роз'яснення надавала 

головний спеціаліст відділу надання безоплатної правової 

допомоги Вікторія Карабіненко. 

На прийом за консультацією звернулась місцева 

жителька, щодо отримання безоплатної правової допомоги, та 

порядку оформлення субсидії в 2019 році. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

4 червня в Савранській ройонній філії Одеського обласного 

центру зайнятості вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування. 

Правові роз’яснення та консультації надавав головний 

спеціаліст Савранського бюро правової допомоги Олег 

Кравчук. Жителям Савранщини, які звернулися на прийом, 

були надані консультації з наступних питань: 

 

- стягнення нарахованої але невиплаченої заробітної плати; 

- порядком поновлення на роботі незаконно звільненого працівника; 

- кредитних зобов’язань та прав учасників АТО, перед банківськими установами. 

Детальніше>>>>> 

 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян працював 

згідно графіку 05 червня 2019 року 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. Мешканка Окнянського району 

отримала консультації щодо: 

-   порядку та строків спадкування за законом; 

- оформлення будинку побудованого до 05 серпня 1992 

року; 

- порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги та переліку документів, 

необхідних для її отримання. Детальніше>>>>> 

 

7 червня в Ананьївській районній філії Одеського обласного 

центру зайнятості вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування.  

Правові роз’яснення та консультації надавала начальниця 

Ананьївського бюро правової допомоги Інна Майданюк.  

Жителям Ананьївського району, які звернулись на прийом, 

отримали консультації з питань : 

- примусове зняття з реєстрації місця проживання ; 

- підстави припинення договору оренди земельної 

ділянки; 

- порядок безоплатного отримання земельної ділянки 

для ведення ОСГ, та ін.  

Детальніше>>>>> 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2705688666114315/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2741686432514538/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2742320249117823/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2751137728236075/?type=3&theater
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12 червня в Подільському міськрайонному центрі зайнятості вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування. 
Правові роз'яснення та консультації надавала 

головний спеціаліст Подільського місцевого центру з 

надання БВПД, Вікторія Карабіненко. 

Житель Подільського району, який звернувся на 

прийом, отримав консультацію щодо порядку зняття з 

реєстрації місця проживання. Також в рамках 

правопросвітницької проекту "Я маю право!", 

громадянин отримав інформаційні буклети. 

Детальніше>>>>> 

 

12 червня під час роботи дистанційного пункту консультування 

громадян у відділі сприяння зайнятості Подільського 

міськрайонного центру зайнятості (смт. Окни) правові 

консультації та роз'яснення надавала начальник Окнянського бюро 

правової допомоги Альона Гушкан. 

Житель Окнянського району, який звернувся за правовою 

допомогою, отримав консультації стосовно таких питань: 

- порядку поділу спільного майна подружжя; 

- порядку реєстрації та зняття з реєстрації громадян;  

- обов’язку дітей утримувати своїх батьків. 

Детальніше>>>>> 

 

 

12 червня в Ананьївській районній бібліотеці вчергове 

працював #дистанційний_пункт_консультування.  
Правові роз'яснення та консультації надавала головний 

спеціаліст Ананьївського бюро правової допомоги Олена 

Смоляр. Двоє місцевих жителів, які звернулись на прийом, 

отримали консультації з наступних питань: 

- поняття спільного майна багатоквартирного будинку  

- порядок виконання судових рішень. 

Детальніше>>>>> 

 

12 червня в Березівському відділі обслуговування громадян 

(сервісний центр) Управління обслуговування громадян ГУ 

ПФУ в Одеській області 

працював#дистанційний_пункт_консультування громадян. 

В.о начальника Миколаївського бюро правової допомоги 

Людмила Капустян знайомила відвідувачів ПФУ з системою 

безоплатної правової допомоги в України та можливістю її 

отримати в Миколаївському бюро або під час роботи 

дистанційних/мобільних пунктів консультування. Детальніше>>>>> 

 

26 червня поточного року продовжив свою роботу 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян в Миколаївській 

районній філії Одеського обласного центру зайнятості. 

В.о.начальника Миколаївського бюро правової допомоги 

Людмила Капустян надала двом жителям району консультації з 

питань щодо: 

- відчуження нерухомого майна; 

- оформлення права на спадщину. 

Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2755239694492545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2755258974490617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2756808797668968/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2756921804324334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791573487525832/?type=3&theater
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Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування громадян в установах 

державної пенітенціарної служби України 

 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. 

 
 

3 квітня начальниця Ананьївського бюро правової 

допомоги Інна Майданюк під час роботи 

#дистанційний_пункт_консультування в Ананьївському 

районному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Одеській 

області надавала правові консультації жителям Ананьївського 

району, які відбувають покарання, не пов'язані з 

позбавленням волі та перебувають на обліку в РВ. 

Детальніше>>>>> 

 

 

3 квітня в Подільському МРВ філії Державної установи 

"Центр пробації" в Одеській області вчергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування громадян. 

Безоплатні правові консультації та роз'яснення надавала 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Вікторія Карабіненко (Viktoria 

Karabinenko) . 

Детальніше>>>>> 

 

 

3 квітня в Окнянському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області 

функціонував #дистанційний_пункт_консультування 

громадян. Начальниця Окнянського бюро правової 

допомоги Альона Гушкан надавала відвідувачам 

безоплатні правові консультації. Детальніше>>>>> 

 

12 квітня 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 двом засудженим, які 

перебувають на обліку в пробації, консульції з питань 

щодо: 

- набувальної давності як спосіб набуття права власності; 

- спадкування за законом. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2634894313193751?__xts__%5b0%5d=68.ARC1P6VzjC85AfnSI8EnQc9UBSyGT5Mw4IvDiaji7mVxhzCvZjJU_yyxnzYvNyAn6n_7auXCX8mU3-72xCeqKifCBDVUV4QhrZ0tynCTrCRajuyWiZXIlvTn_jERHTguzUhiaZwbbCvfESPKVn1poJWY2WmMYGBePdsMZODx4a7rw0BfrTvpSCHIc302XCdrAyGgjzTIoYM9QfkbQVx6sN5DWw7fe2d5jxC5UWzma8m4bkELOskVGHa3HbCZYpzE027OJGrqbpRawCX9wsF-v9zc6UhT3Tmh-SyL2Gt3V5sPtTXLJtxFm30I2QMMs5TjvMND_LtEMEoymTpBdh8Y81B6BKe6&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2643348265681689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2643286559021193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2651180744898441/?type=3&theater
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25 квітня в Савранському районному секторі філії «Центр 

пробації» в Одеській області працював 

#дистанційний_пункт_консультування громадян.  

Спільний прийом громадян, які перебувають на обліку 

пробації, проводили головний спеціаліст Cавранського 

бюро правової допомоги Олег Кравчук та начальник 

сектору Олег Тімановський. Детальніше>>>>> 

 

 

 

10 травня продовжив свою роботу 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян в 

Миколаївському районному секторі пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській 

області.  

Детальніше>>>>> 

 

 

 

5 червня в Ананьївському районному відділі філії ДУ 

«Центр пробації» в Одеській області в чергове працював 

#дистанційний_пункт_консультування. 

Правові роз’яснення та консультації надавала головний 

спеціаліст Ананьївського бюро правової допомоги Олена 

Смоляр. 

Клієнтам пробації, які звернулися на прийом, були надані 

консультації з наступних питань: 

- представництво за довіреністю; 

- порядок укладання договору цивільно-правового 

характеру; 

- зміна істотних умов праці, підстави та правові 

наслідки їх введення. 

Детальніше>>>>> 

 

 

21 червня поточного року 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 трьом засудженим, які 

відбувають покарання в установах пенітенціарної служби 

України, консультації з питань щодо: 

- порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- оформлення права на спадщину. Детальніше>>>>> 

 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян 

працював згідно графіку 26 червня 2019 року в 

Окнянському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Одеській області. 

Правові консультації та роз'яснення надавала головний 

спеціаліст Окнянського бюро правової допомоги 

Валентина Цеховська. Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2669968443019671/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2696107500405765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2742246042458577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2780033145346533/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791276047555576/?type=3&theater
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27 червня року в приміщенні Савранського районного сектору 

філії «Центр пробації» в Одеській області працював 

#дистанційний_пункт_консультування громадян. Прийом 

громадян, які перебувають на обліку пробації, проводив 

головний спеціаліст відділу «Савранське бюро правової 

допомоги» Олег Кравчук. 

Під-час роботи пункту консультування було надано 

консультацію двом жителям Савранщини, які цікавилися 

наступними питаннями:  

- порядком оскарження дій енергопостачальної компанії щодо 

неналежного нарахування суми коштів у рахунках за 

електроенергію;  

- можливостями виїзду громадян за кордон зі судимістю;  

- умовами зміни місця голосування на фактичне місце перебування підчас проведення 

виборів. Детальніше>>>>> 

 

 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів у військоматах, військових частинах, 

профільних громадських організаціях ветеранів та учасників АТО, 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. 

 

 
 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів у судах Одеської області 

 

 Протягом 2 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. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2795243470492167?__xts__%5b0%5d=68.ARAg4qmimfgoXNf5Q6r0-Nh2I7saiVqXm4tBqbJ6w1pqxpR6qtYRcO_R1AWrkepWsz6WE4i6_3udBxyTJjYz42r_uLMKA8-fIaG6gOO3JOtH9hlal2YvKllG4ySsd8A2beFSn74wPdIvqO997HRkJFcPC-c63mOBqzgGHToK1_kTQyu4srA1Nwkz9aEJ-TtzjZ8xahprIjNKekjLJSzUVObW9ZiKfnDruBk5I6K3oyf9QFrihwCt116IFfhPPbKMCJIMIDLVlKgb37UqYI8RVKNy9_4Vci_VtHG6S_aP74vsoI1agg07NnqnSdSaAa60p9lRmRAEbNAfFwPwgAmhD1DWmm0z&__tn__=-R
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Забезпечення роботи 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. 

 

 
 

 

14 червня поточного року в службі у справах 

дітей Миколаївської районної державної адміністрації 

працював #дистанційний_пункт_консультування 

громадян. Правові консультації та роз'яснення 

надавала в.о начальника Миколаївського бюро 

правової допомоги Людмила Капустян. 

Жительці Миколаївського району, яка звернулась за 

правовою допомогою, надано консультації стосовно 

таких питань: 

- порядок надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- набувальна давність як спосіб набуття права 

власності. 

Детальніше>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2766565746693273/?type=3&theater
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Забезпечення роботи мобільних пунктів з проведення консультацій жителів 

сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих 

Конституцією Українии та законами у різних сферах життя 

 

15 квітня для жителів Топалівського старостинського 

округу Окнянської об’єднаної територіальної громади 

Окнянського району працював 

#мобільний_пункт_консультування громадян. Правові 

консультації та роз'яснення надавала начальниця 

Окнянського бюро правової допомоги Альона Гушкан. 

Безоплатну правову допомогу отримали 4 місцевих 

жителі з питань щодо: 

 
- перебування іноземців на території України; 

- права та обов’язки власників земельних ділянок; 

- порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, та ін. Детальніше>>>>> 

 

Жителі села Ананьїв Другий, Ананьївського району отримали 

безоплатну правову допомогу. 

У зв'язку з тим, що рівень доступу людей, які проживають у 

віддалених населених пунктах сільської місцевості до правової 

допомоги обмежений, одним з пріоритетних завдань працівників 

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є забезпечення роботи мобільних пунктів 

консультування з проведення консультацій жителів сільської 

місцевості. Враховуючи правові потреби жителів села Ананьїв 

Другий, Ананьївського району, 13 травня працював 

#мобільний_пункт_консультування в Ананьївській Другій сільській раді. 

Детальніше>>>>> 

 

14 травня для жителів Малаївського старостинського округу 

Окнянської об’єднаної територіальної громади Окнянського 

району працював #мобільний_пункт_консультування громадян. 

Правові консультації та роз'яснення надавала начальник 

Окнянського бюро правової допомоги Альона Гушкан. 

Безоплатну правову допомогу отримали 3 місцевих жителі з 

питань щодо: 

- порядку безоплатного отримання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства; 

- процедури оформлення права власності на присадибну 

земельну ділянку, та ін. Детальніше>>>>> 

 

 

 

16 травня для жителів Новопетрівської сільської ради 

Миколаївського району працював 

#мобільний_пункт_консультування громадян. Правові 

консультації та роз'яснення надавала в.о.начальника 

Миколаївського бюро правової допомоги Людмила 

Капустян. Безоплатну правову допомогу отримали 4 особи з 

питань щодо: 

- перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам; 

- розірвання шлюбу ; 

- початку перебігу позовної давності. Детальніше>>>>> 

 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2670079089675273?__xts__%5b0%5d=68.ARBe3QmCpvINb5vQma_IH-ZVZQ4iCL4biZNFtdTG_ULV9L4x0L7Ud5fETqu-sJ5si8f-VSKgPsgj2wz0C7SCs6ZaAuiKpslT_dmUXZkTphxbnighQQf_SAF3yc_XHJ9_75ZlfG6WCPBCYT9mgHE9rHlUWG-q_cJ7LNyHSTq_JfZUPzJU4cCoLhl4GlfyLKRB_p6EvsTD8SkQYxzX2rMDC6pVw8SpNuud_E_zLoc-PSRBwC5R8oMPdQQHll6B8rSSi7qkZw1iw46EhIujWms-YaqC7c0EdLE_c-GqoklYXH_5EM8xbIxmWnCv-r9e3MZMylI9PBB9RueN8rI0jbP6mcmh4t_k&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2701626376520544?__xts__%5b0%5d=68.ARDwzNNghvL9Oa76O3bp36DuNP56LjLYst6twQkwIDAx9mvrOH9aWndI5gC6LCdBELfzfceUJbtU3StxG-bwekS-CnltdxVnOwTQSVKNfLJrFS1cxThCu0l5X4UwrriMHizt1EpRFEAJoOmKzaFV8PK3hz1Z0u1iuniSN_Uot33EOdSojZSO9X-WwHiW7M_y6nSga4TGkfZt1JpczD6YxP9nYVFN7ynOqs_1CS6vAANyZ87EhvCUOFXusVS5U8dabQf8osToKHnHb2A8EXNyjKet2HTEjHA9AmGTglanwdnLshTCTkfF_Y0yhOy_YsbxizNOSWEPX31K08oqNguOpO880J2j&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2703670746316107?__xts__%5b0%5d=68.ARAYL_nmiMyrKwVPSI5bMutKtblPUxy6lLu1hxVYMeXY4QRBgMvQP5D7p2c_FPpMUck7hYWM4PRaoQK-h0rD_sh0RDr7ZQNRRMap9YfkalG9bv4tRLp3wYCA8x7II2ywawojf-s3dWxIFc2GngcK37N78VSJHOEvLQewjN9pjOMFnwFZNWHFy4H9eBv5TTS182zX5GQWQifAba46k9cXyYWC2oC4HHDUs4LlcabJFBOSRMaUMTAzgHwtn9ZqYNeLdsyKFs-S3WGmkBn7FNt_LoU0OrHc_GysGIp6ppk-b32vJHSS8ptXjKW_C6mBPjgKsGMcDs8DNscSspeb2wMleXFKFBdF&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2707220799294435/?type=3&theater
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21 травня згідно графіка роботи мобільних пунктів 

консультування громадян, головний спеціаліст Савранського 

бюро правової допомоги Олег Кравчук проводив прийом в с. 

Дубинове, с. Слюсарове Дубинівської сільсьської ради.  

Жителів цікавили питання: купівлі продажу земельних 

ділянок та будинків які на них розташовані, отримання 

матеріальної допомоги жителями які знаходяться у скрутному 

матеріальному становищі за рахунок обласних програм 

фінансування у випадку настання непередбачуваних обставин, 

надзвичайних ситуацій, а також обговорювалися питання 

врегулювання земельних відносин добросусідства згідно 

законодавства. Детальніше>>>>> 

 

28 травня згідно графіка роботи мобільних пунктів 

консультування громадян, заступник начальника 

відділу Балтське бюро правової допомоги Ірина 

Бондар проводила прийом на базі КЗ “Балтська 

публічна бібліотека” у м.Балта. Громадян цікавили 

питання: як правильно оформити заповіт; куди 

звернутись за оформленням земельної ділянки під 

будинком, та ін. Детальніше>>>>> 

 

5 червня згідно графіка роботи мобільних пунктів 

консультування громадян, головний спеціаліст 

Савранського бюро правової допомоги Олег Кравчук 

проводив прийом в с. Концеба, Концебівської сільсьської 

ради. Жителям були надані консультації з питань:  

- безоплатної приватизації земельних ділянок; 

- компенсування військовослужбовцям шкоди нанесеної 

їхньому здоров’ю під-час строкової служби; 

- призначення та нарахування пенсій за віком, та ін. Детальніше>>>>> 

 

10 червня 2019 року з метою спрощення доступу жителів с. 

Осички Савранського району до безоплатної правової 

допомоги, в приміщенні Осичківської сільської ради 

Савранського району Одеської області функціонував 

#мобільний_пункт_консультування громадян відділу 

«Савранське бюро правової допомоги» Подільського МЦ з 

НБВПД, роботу якого забезпечував головний спеціаліст відділу 

Олег Кравчук. 

На прийом звернулося двоє жителів с. Осички з таких питань: 

- поновлення строку на прийняття спадщини; 

- порядку спадкування майна право власності на яке за життя 

не було зареєстроване спадкодавцем, та ін. Детальніше>>>>> 

 

18 червня для жителів Антонівського старостинського 

округу Окнянської об’єднаної територіальної громади 

Окнянського району працював 

#мобільний_пункт_консультування громадян. 

Правові консультації та роз'яснення надавала 

начальник Окнянського бюро правової допомоги 

Альона Гушкан. Безоплатну правову допомогу 

отримали 4 місцевих жительки з питань щодо: 

- порядку та строків спадкування за законом; 

- укладення договору купівлі-продажу, та ін. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2715798661769982/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2732826896733825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2751081124908402/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2753338951349286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2768633463153168?__xts__%5b0%5d=68.ARD13eeoog6e1JImgZ8fkIr6vRR7dITq24Ns2dgt2doxsLrA8k3uXeY4xsOsMCmgpTIwEZdMTv9V6mj1AcOawW1TF-0hdtSw79jjEUssxQ_xu-N3qXyhwDDP882pZwBn5ieS7Fc4CQ2-X1GO2aGPakL6PUPxTV5FZT9z9_SOcANVHKqoKZ8Ujzcdm_ExItFEaQDjjMllOX0TXy3ncXGdTDTspcVXl-CMyeSPr6ttuwAcX_J3FXssn9KKA4fAXkMKR68QUHSEB8ZKtPLJgzKJBpnZIDS_QD6AbSVLID-sL8JK0pev0Fna4MHYbjCqbeLihWhwyKMN2ff-XNni5uHNBW2EAMR8&__tn__=-R
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21 червня для осіб, які відбувають покарання в Державній 

установі «Ширяївський виправний центр (№111)» працював 

#мобільний_пункт_консультування громадян. 

Правові консультації та роз’яснення надавала в.о. начальника 

відділу «Ширяївське бюро правової допомоги» Логинова 

Надія. За безоплатною правовою допомогою звернулись 2 

громадянина, які відбувають покарання та отримали правові 

консультації з таких питань: 

- порядок поновлення строку для прийняття спадщини за 

законом та ін. Детальніше>>>>> 

 

 

З метою спрощення доступу жителів с. Камяне 

Савранського району до безоплатної правової допомоги в 

приміщенні Камянської сільської ради Савранського району 

Одеської області 25 червня функціонував 

#мобільний_пункт_консультування громадян відділу 

«Савранське бюро правової допомоги» Подільського МЦ з 

НБВПД, роботу якого забезпечував головний спеціаліст 

відділу Олег Кравчук. 

На прийом звернулася жителька с. Кам’яне, яку 

цікавили питання щодо порядку спадкування, а саме 

спадкування після спливу трьох і більше років від дати смерті 

спадкодавця; порядку встановлення факту родинних відносин, 

а також прийняття спадщини у складі якої є нерухоме майно право власності на яке за 

життя не було зареєстроване спадкодавцем. Детальніше>>>>> 

 

Проведення вуличного інформування, інформаційних зустрічей з 

населенням та флеш-мобів у дні святкування державних свят  

 

З нагоди Всесвітнього Дня Вишиванки який відзначається 

щороку в третій четвер травня, з метою поширення 

інформаційних матеріалів з актуальних правових питань та 

інформування громадян щодо права осіб на безоплатну правову 

допомогу, 16 травня, начальниця Ананьївського бюро правової 

допомоги Інна Майданюк провела #вуличне_інформування 

жителів міста Ананьїв та Ананьївського району. Громадяни 

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 Ананьївському бюро правової допомоги. Детальніше>>>>> 

 

З нагоди Дня захисту дітей, 31 травня у м.Подільську на 

проспекті Шевченка з метою інформування громадян 

щодо актуальних питань сімейного права, соціального 

захисту детей та родини, а також поширення інформаціїї 

щодо права на безоплатну правову допомогу, 

працівники Подільського місцевого центру з надання 

БПД провели #Вуличне_інформування для жителів 

Подільська. Громадяни ознайомились з 

основоположними засадами захисту прав дітей, правами 

та обов'язками, порядком отримання безоплатної правової допомоги. Під-час вуличного 

інформування громадяни дізнались про загальнонаціональний проект "Я маю право!" 

та отримали інформаційні буклети на такі теми: твої права - твій надійний захист; 

аліменти на батьків та ін. Детальніше>>>>> 

https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2780383405311507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/photos/a.1149297368420127/2791115554238292/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2706983715984810?__xts__%5b0%5d=68.ARAVtInjpxKTMNh943FKlKrBAlqDUFmJI1tRwUjiXm4vli88Y-uEVan_GL1W5-10jEWJzZEKqyxLrEZEKZtZDbr1jz8ukqFocp8rkafWzUatys1HrwKgSGKlC4Ymkf2gXFp2zNC_drVqvU665_Pf_s6E9BqCnaGXkwHmxeBBgsfuabTLd2OB5LwGjRq0hgt-I1tCIClzlIRyECOQA7otO2dN3lGAp2bRfDek6TMTRRN-AmrzNzXdNyhzGeJWSmDBgqGOUEPO9pC1W7TbhbQxjyGcstQthcWUJC_hVkiVwcpHmxtf18PVH8pHqYLX49djrBXoEW1mx_KdJgYuK71SxqWowdwi&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Podolsk.Centr.Legal.Aid/posts/2733039713379210?__xts__%5b0%5d=68.ARBRtB3kXSrQjoDb5SDck4-msEbiAqWK2Em1GEJKO-1FZfx7D-GDAJyxX0HaEI2AKTCRLckmQNA4e1QGDjs8lCHzyXvOaavGJz5cq_ES_dz41czu13izhpk5GPrAFEqlwEslR5-_Sc0BK5YJXPNK9O2lHHaZF6IkFv_N9IUVhjrLr6NOdITA-hU72Hjp4WWdzqEWtKQs5u_0w1avk_W0MHNL7ypLPP0Vps8GEcK3cj3KrFjobTZ0VK9ZZ7Kuz6x-SZZdG-d8rBV6zaDRPGzMFW2RiZBz2Kup1iCVvAXSOaHaAv7MBLhurJ9YVdHjU4sURJzEHOURZsrnKTfQXPH5Os9wunXU&__tn__=-R
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з якими особи 

звертаються до Центрів та наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» 

 
Робочою групою довідково-інформаційної платформи “WikiLegalАid” 

Подільського місцевого центру протягом 2 кварталу 2019 року було розміщено 1 нову 

консультацію та відредаговано з метою підтримання в актуальному стані 16-ть 

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.]  Децентралізація системи БПД 
 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень. Забезпечення участі у засіданнях Керівної ради 

Участь спеціалістів місцевих центрів під час проведення регіональним центром 

кураторських годин за основними напрямами діяльності 

Проведення навчання, обмін досвідом між працівниками, переймання позитивного 

досвіду 

 

Задля розвитку людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевого центру 

(відділів БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання 

функції представництва працівники центру протягом ІІI кварталу 2018 року 

брали участь у семінарах та тренінгах. 

 

 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій 

 

Аналіз та узагальнення типових питань, з якими звертаються клієнти до МЦ та 

бюро 

За період з 01 квітня по 30 червня 2019 року Подільським місцевим центром з 

надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 920 звернень клієнтів, 793 особам було надано 

правову консультацію та прийнято 127  звернень про надання БВПД. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 За період з 01 липня по 30 вересня 2018 року Подільським місцевим центром з надання 

БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 924 звернення клієнтів, 778 особам було надано 

правову консультацію та прийнято 146 письмових заяв про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  145 

рішень про надання БВПД та 2 рішення про відмову в наданні БВПД. Надано 10 

доручень адвокатам та 121 - 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 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної 

правової допомоги 

165 127 38 0 

2. Відділ “Ананьївське 

бюро правової 

допомоги” 

155 141 14 0 

3. Відділ  

“Балтське бюро 

правової допомоги” 

53 44 9 0 

4. Відділ “Кодимське 

бюро правової 

допомоги” 

29 17 12 0 

5. Відділ 

“Любашівське бюро 

правової допомоги” 

69 59 10 0 

6. Відділ 

“Миколаївське 

бюро правової 

допомоги” 

85 83 2 0 

7. Відділ “Окнянське 

бюро правової 

допомоги” 

221 196 25 0 

8. Відділ “Савранське 

бюро правової 

допомоги” 

94 82 12 0 

9. Відділ “Ширяївське 

бюро правової 

допомоги” 

49 44 5 0 

 

 

 

 

Разом по МЦ 

 

 

 

920 793 127 0 
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При цьому за період з 01 квітня по 30 червня 2019 року клієнти найчастіше 

зверталися по таким категоріям  питань:  іншого цивільного 219 (23,8%), сімейного 

216 (23,5%), з інших питань 110 (12,0%), спадкового 102 (11.1%), земельного 68 

(7,4%), житлового 62 (6,7%), договірного 44 (4,8%), соціального забезпечення 43 

(4,7%), трудового 28 (3,0%),  адміністративного 16 (1,7%), з питань виконання судових 

рішень 6 (0,7%), медичного права 5 (0,5%) та неправових питань 1 (0,1%). 
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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) 

105 (78,5 %), особам з інвалідністю 11 (8,2%), ветеранам війни/учасники  бойових дій 

9 (6,7%), внутрішньо перемішені особи  3 (2,2%), особи, які постраждалі від 

домашнього  насильства 5 (3,7%) та дітям, які не належать до окремих категорій 1 

(0,7%). 
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Крім цього, Подільським місцевим центром, в тому числі бюро правової 

допомоги, за період 01 квітня по 30 червня 2019 року було: 

здійснено 11 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 93 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 

134 особи, в тому числі 29 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 105 особам  - до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

8  органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та   

1  установ - провайдерів  безоплатної правової допомоги (громадським 

організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 
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налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

опрацьовано 141 акт надання  безоплатної вторинної правової допомоги, що були 

подані адвокатами; 

проведено 72 правопросвітницьких заходів; 

розміщено у ЗМІ 121  інформаційних матеріалів з питань надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Подільського 

місцевого центру в розрізі бюро 

 

з/п 
Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунктів/осі
б, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 
надано 
методичну 
допомогу 
та установ 
- 
провайдер
ів БПД, з 
якими 
налагодже
но 
співпрацю 

Кількіст
ь 
проведе
них 
право-
просвітн
ицьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ до 
електронн
их сервісів 
МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

21/85 102/117 19/4 72 0 

2. Відділ “Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

3/10 9/24 3/0 10 0 

3. Відділ “Балтське бюро 
правової допомоги” 

1/2 11/1 1/1 8 0 

4. Відділ “Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

3/9 15/13 3/1 1 0 

5. Відділ “Любашівське 
бюро правової 
допомоги” 

4/39 21/21 3/0 10 0 

6. Відділ “Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

3/13 10/22 3/0 8 0 

7. Відділ “Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

3/8 8/11 3/0 9 0 

8. Відділ “Савранське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 7/4 0 15 0 

9. Відділ “Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

3/3 12/11 3/0 6  
0 

 


