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

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

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

[1.1.1.]   Правопросвітницькі заходи 

Одним із основних завдань системи безоплатної правової допомоги є 

правопросвітництво. 

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

норм законодавства України, надання консультацій з окремих правових питань, 

формування вмінь та навичок в складені деяких процесуальних та непроцесуальних 

документів тощо. 

Для виконання поставленого завдання, працівниками центру здійснювалася 

правопросвітницька діяльність у Великомихайлівському, Захарівському, Іванівському 

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

10 січня в приміщенні Іванівської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості відбувся круглий стіл з працівниками Іванівського бюро правової 

допомоги та центру зайнятості. В ході зустрічі обговорювали питання щодо розмірів 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2019 рік.                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qb9C 

  

http://l2u.su/qb9C
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11 січня працівниками Іванівського бюро правової допомоги з метою 

популяризації системи БПД та підвищення кількості звернень громадян до бюро було 

проведено правопросвітницьку роботу серед організацій та державних установ 

Іванівського району, а саме відвідали: Іванівський відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану, Іванівський районний сектор філії Центру пробації в Одеській 

області, Іванівський районний суд Одеської області та приватну нотаріальну контору 

Іванівського нотаріального округу. В ході роботи проведено робочі зустрічі та 

налагоджено подальшу співпрацю з цими органами, а також надано контактну 

інформацію про центр та Іванівське бюро правової допомоги. 
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14 січня на черговій 

апаратній нараді Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

директор центру Тетяна 

Кулішова розповіла про набуття 

чинності змін до Кримінального 

кодексу України. 

Більше інформації за посиланням: 

http://l2u.su/qb9F 

 

 

 

 

 

15 січня в приміщені Захарівської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості проведено семінар для осіб, старше 50 років на тему: «Зміни в 

законодавстві, щодо порядку виходу на пенсію за віком у 2019 році».  

  

http://l2u.su/qb9F
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15 січня для осіб, які засудженні до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, що знаходяться на обліку у Великомихайлівському районному відділі філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області проведено лекцію на тему: 

«Правові наслідки за вчинення домашнього насильства». 

Працівники Великомихайліського бюро правової допомоги розповіли присутнім 

про те, що 11 січня набув чинності закон, яким визнано домашнє насильство як 

злочин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше інформації за 

посиланням: 

http://l2u.su/qb9I 
  

http://l2u.su/qb9I
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17 січня начальником Великомихайлівського бюро правової допомоги Ольгою 

Вуколовою спільно з начальником Великомихайлівського міжрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області Дмитром Марценюком, для осіб, які належать до основних 

соціальних і демографічних груп населення – інвалідів та пенсіонерів проведено 

лекцію на тему: «Зміни у законодавстві України у 2019 році». 
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18 січня працівники 

Великомихайлівського бюро правової 

допомоги у приміщенні 

Великомихайлівського районного 

центру соціальних служб сім’ї, дітей 

та молоді за участі працівників 

служби у справах дітей, відділу 

освіти, районного відділу філії  

Державної установи «Центр пробації» 

в Одеській області провели круглий 

стіл на тему:  «Особливості надання 

допомоги постраждалим від 

домашнього та гендерно 

зумовленого насильства». 

 

18 січня в Роздільній на 

центральній площі відбувся третій 

районний фестиваль вертепів «З 

Різдвом Христовим!». Працівники 

центру приєдналися до заходу та 

провели флешмоб, де вітали присутніх 

та повідомляли про право кожного 

громадянина на безоплатну правову 

допомогу.  
Більше інформації за посиланням: 

http://l2u.su/qb9M   

http://l2u.su/qb9M
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18 січня для учнів 10-го класу Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. директор центру – 

Тетяна Кулішова провела лекцію про загальні положення та відповідальність щодо 

булінгу. Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qb9P   

21 січня працівниками Іванівського бюро правової допомоги проведено робочу 

зустрч з працівниками Іванівського районного суді Одеської області «Представництво 

в суді».   

http://l2u.su/qb9P
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31 січня фахівці Великомихайлівського та Іванівського бюро правової 

допомоги надали жителям громад покрокову інструкцію про порядок захисту своїх 

права у випадку травмувань через неприбраний сніг або ожеледицю. 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qb9Q  

 

 

  

http://l2u.su/qb9Q
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31 січня фахівці 

Великомихайлівського бюро правової 

допомоги організували та провели 

флешмоб та  надали жителям громади 

покрокову інструкцію про порядок 

захисту своїх права у випадку 

травмувань через неприбраний сніг 

або ожеледицю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 лютого фахівці 

Захарівського бюро правової 

допомоги спільно з 

представниками Захарівського 

районного відділу філії ДУ 

"Центр пробації" в Одеській 

області провели з суб’єктами  

пробації, що відбувають 

покарання без позбавлення 

волі бесіду на тему: «Що 

варто знати про основні 

зміни в Кримінальному та 

Кримінальному 

процесуальному кодексах 

України».  
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05 лютого начальник 

Великомихайліського бюро правової 

допомоги Ольга Вуколова 

інформувала мешканців району про 

те, які дії необхідно вчинити для 

реалізації свого права голосу за 

відсутності запрошення на вибори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 лютого фахівці 

Захарівського бюро правової 

допомоги спільно з 

представниками 

Захарівського районного 

відділу філії ДУ "Центр 

пробації" в Одеській області 

та спеціалістом служби у 

справах дітей Захарівської 

районної державної 

адміністрації провели з 

неповнолітніми суб’єктами  

пробації, що відбувають 

покарання без позбавлення 

волі лекцію на тему: «Основні 

аспекти відповідальності 

неповнолітніх».  
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07 лютого працівниками Захарівського бюро правової допомоги спільно з  

фахівцем Захарівської районної філії Одеського обласного центру зайнятості та з 

представником Захарівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області проведено 

семінар в приміщені Захарівської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості на тему: «Як тимчасово змінити місце голосування?». 

08 лютого директор центру – Тетяна Кулішова провела  лекцію для батьків 

учнів 7 класу Роздільнянської  ЗОШ І-ІІІ ст.№2 про права і обов'язки учасників 

освітнього процесу  

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcac  

 

  

http://l2u.su/qcac
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11 лютого фахівці Захарівського бюро правової допомоги спільно з працівником 

Захарівської районної філії Одеського обласного центру зайнятості провели з особами, 

що перебувають на обліку як безробітні, семінар на тему: «Пріоритети офіційного 

працевлаштування». 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaL  

19 січня 2019 року набули чинності зміни в законодавстві щодо булінгу.                    

12 лютого про нововведення директор центру – Тетяна Кулішова говорила з батьками 

учнів 8 класу Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaM   

http://l2u.su/qcaL
http://l2u.su/qcaM
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12 лютого про булінг, його ознаки та способи подолання такого явища дізналися  

учні Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної перинної правової допомоги – Олена Гун 

провела лекцію для учнів 4 класу. Під час лекції діти дізналися що таке булінг, які 

його види та ознаки, обговорили способи подолання та попередження такого явища. 

На завершення бесіди школярі дали обіцянку одне одному не допускати випадків 

цькування в своєму класі та оголосили школу територією вільною від булінгу.  

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaN  

  

http://l2u.su/qcaN
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У зв’язку з виборами Президента України та з метою уникнення непорозумінь 

як напередодні так і в день голосування, 14 лютого в Роздільнянському МЦ спільно з 

представниками Роздільнянської РДА відбувся семінар, на якому розглядалися 

основні питання виборчого процесу в Україні. 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaP   

http://l2u.su/qcaP
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15 лютого для учнів 

загальноосвітнього навчального 

закладу с. Василівка представник 

Захарівського бюро правової 

допомоги провів дискусію на тему: 

«Булінг – це прояв авторитету, чи 

слабкості?». 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лютого працівниками 

Іванівського бюро правової 

допомоги проведено вуличне 

інформування для жителів смт. 

Іванівка на тему: «Я маю право 

обирати». 
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19 лютого директор центру - Тетяна Кулішова відповіла на запитання 

представників ГО "Роздільнянська районна організація осіб з інвалідністю" щодо 

виборчого права. Одним із актуальних стало питання щодо порядку голосування 

вдома, якщо особа не має змоги дістатися до виборчої дільниці. 

Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qbYM  

 

 

 

 

20 лютого директор 

Роздільнянського МЦ Тетяна 

Кулішова спілкувалася з 

батьками учнів початкових 

класів щодо нововведень в 

законодавство України стосовно 

булінгу та відповідальності 

батьків за неналежне виконання 

ними своїх батьківських 

обов’язків. 

Більше інформації за 

посиланням: http://l2u.su/qbYN  

  

http://l2u.su/qbYM
http://l2u.su/qbYN
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21 лютого приміщенні 

Іванівського районного відділу 

філії Державної установи «Центр 

пробації» в Одеській області 

відбувся профілактичний захід 

для осіб, які перебувають на 

обліку.  

Більше інформації за посиланням: 

http://l2u.su/qcaQ  

 

 

26 лютого начальник 

Великомихайлівського 

бюро правової допомоги 

Ольга Вуколова провела 

тренінг для працівників 

Великомихайлівського 

районного суду Одеської 

області на тему: 

"Декларуй доброчесно". 

Більше інформації за 

посиланням: 

http://l2u.su/qcaS  

 

 

 

26 лютого в приміщенні Іванівського 

бюро правової допомоги проведено семінар 

на тему: «Порядок стягнення аліментів на 

утримання непрацездатних батьків» для 

пенсіонерів та інвалідів.  

  

http://l2u.su/qcaQ
http://l2u.su/qcaS
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27 лютого семінар «Відповідальність за несвоєчасне подання                          

е-декларації» проведено працівниками Іванівського бюро правової допомоги для 

суб’єктів декларування в Іванівській районній раді. 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5 березня фахівці Захарівського бюро правової допомоги спільно з 

представником Захарівського районного відділу філії ДУ "Центр пробації" в 

Одеській області провели з суб’єктами  пробації, що відбувають покарання без 

позбавлення волі, 

семінар на тему: «Як 

змінити місце 

голосування та що 

робити якщо Ви не 

включені до реєстру 

виборців?». 
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07 березня працівниками 

Захарівського бюро правової допомоги  

проведено вуличне інформування 

жителів селища Захарівка на тему: «Я 

маю право обирати», що 

здійснювалось відповідно до графіку 

проведення заходів інформаційної 

кампанії «Я маю право голосу». 

 

 

 

 

 

 

Напередодні святкування міжнародного жіночого дня працівник 

Захарівського бюро правової допомоги взяв участь у семінарі на тему: «Права 

жінок у трудовій сфері», який відбувся 7 березня у приміщені Захарівської 

районної філії Одеського обласного центру зайнятості. 
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12 березня працівниками Великомихайлівського бюро правової допомоги 

для відвідувачів бюро проведено лекцію на тему: «Права споживачів». Під час 

заходу присутні дізналися умови повернення коштів або обміну товару а також 

які товари не підлягають заміні або поверненню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 березня з метою підвищення рівня обізнаності населення та протидії 

торгівлі людьми, працівником Захарівського бюро правової допомоги спільно з 

представником Захарівської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку як безробітні 

на тему: «Протидія торгівлі людьми та захист від трудового рабства». 
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12 березня працівниками Іванівського бюро правової допомоги  проведено 

семінар для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості на тему: 

«Припинення трудових відносин» в приміщенні Іванівської  районної філії 

Одеського 

обласного 

центру 

зайнятості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прагнучі гендерної рівності та запобігання дискримінації за гендерними 

ознаками Тетяна Кулішова – директор центру 13 березня завітала до учнів 10 

класу Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з інтерактивною лекцією на тему: 

«Гендерні ролі та стереотипи та їхній вплив на нашу поведінку». 
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14 березня для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей служби у справах дітей Захарівської районної державної адміністрації 

Захарівського району Одеської області проведено лекцію на тему: «Знай та 

захищай свої права».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 березня працівниками 

Іванівського бюро правової допомоги 

проведено лекцію для учнів 9 класу 

Петрівської ЗНЗ І-ІІІ ст.№2 на тему: 

«Стоп буллінг»  
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26 березня на виконання графіку проведення заходів інформаційної 

кампанії «Я маю право обирати» працівниками Захарівського бюро правової 

допомоги проведено семінар на тему: «Дії, які необхідно вчинити за 

відсутності запрошення на вибори». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 березня проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку як 

безробітні в Захарівській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми».  
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28 березня працівниками Захарівського бюро правової допомоги 

проведено семінар для працівників Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Захарівської районної державної 

адміністрації на тему: «Порядок стягнення аліментів на утримання 

непрацездатних батьків».  
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[1.1.2.] Взаємодія зі ЗМІ 

З метою розповсюдження інформації про систему безоплатної правової 

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

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

звітного періоду здійснено 2 публікації в районних газетах та 27 публікації статей на 

інформаційних сайтах ОМС. 

Регулярно наповнюється актуальними новинами офіційна сторінка центру в 

мережі Facebook (більше інформації - 

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

У районних газетах «Вперед», «Новини Фрунзівщини», «Степові зорі», 

«Єдність» та на сайтах органів місцевого самоврядування Іванівського, 

Великомихайлівського, Захарівського (Фрунзівського) та Роздільнянського районів, 

розміщено наступну інформацію: 

1) Роз'яснення змін до ККУ - http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-

sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/; 

2) Відбулась перша в цьому році нарада з очільниками органів місцевого 

самоврядування - http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/vdbulas-

persha-v-comu-roc-narada-z-ochlnikami-organv-mscevogo-

samovryaduvannya/;    

3) Відбулося засідання "круглого столу" на тему: «Особливості надання 

допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого 

насильства» - http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/novini/vdbulosya-

zasdannya-kruglogo-stolu-na-temu-osoblivost-nadannya-dopomogi-

postrazhdalim-vd-domashnogo-ta-genderno-zumovlenogo-nasi/;  

4) Про зміни до Кримінального кодексу України - 

http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/54-pro-zmini-do-kriminalnogo-

kodeksu-ukrajini; http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/nabuli-

chinnost-zmni-do-krimnalnogo-kodeksu-ukrani/; http://ivanivka-

rda.odessa.gov.ua/ivanivka-novini/wodo-zmn-v-krimnalnomu-kodeks-

ukrani/; http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/11-schnya-2019-

roku-nabuli-chinnost-zmni-do-krimnalnogo-kodeksu-ukrani-wo-viklikalo-

neabiyakij-rezonans-u-zm-ta-socalnih-merezha/; http://v-mihailivka-

rda.odessa.gov.ua/novini/rozyasnennya-wodo-zmn-u-krimnalnomu-kodeks-

ukrani/; 

5) Як захистити свої права у випадку травмувань через неприбраний сніг 

або ожеледицю? - http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/novini/yak-

zahistiti-svo-prava-u-vipadku-travmuvan-cherez-nepribranij-sng-abo-

ozheledicyu/?fbclid=IwAR0kDqN54eVEtlnTiblgFM3_ivrGYWUqSsvJgCH

8PImH6wAPaan4Qaf21BM.  
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6) Не включені до реєстру виборців? Що робити і куди звертатись? - 

http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/56-informatsijna-stattya-vibori-rozdilna; 

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

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

centr-bpd/ne-vklyuchen-do-restru-viborcv-wo-robiti-kudi-zvertatis/; 

http://vpered.od.ua/actual/ne-vklyucheni-do-reyestru-viborciv-shho-robiti-i-kudi-

zvertatis/; http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/ne-vklyuchen-do-

restru-viborcv-wo-robiti-kudi-zvertatis/; 

http://rozdilna.odessa.gov.ua/rozdilnasovet-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-

nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/. 

7) Допомога на дітей та сім'ям, що мають дітей - 

http://rozdilna.odessa.gov.ua/files/rozdilna/files/Tsenter/52344355_194393465570

4189_8298939605529395200_n.png; http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/58-

dopomoga-na-ditej-u-2019-rotsi; http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-

rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-

dopomogi/dti-ce-majbutn-a-v-majbutn-treba-vkladati-grosh-na-yaku-dopomogu-

vd-derzhavi-mozhna-rozrahovuvati-zvazhivshis-na-ditinu-v-cj-nfo/; 

http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/; http://v-mihailivka-

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

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

bpd/dopomoga-na-dtej-ta-smyam-wo-mayut-dtej/. 

8) ЯК І КОГО КАРАТИМУТЬ ЗА ЦЬКУВАННЯ В ШКОЛІ? - http://v-

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

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

centr-bpd/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/; http://rozdilna-

rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/; 

http://vpered.od.ua/actual/yak-i-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkoli/; 

http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/yak-kogo-karatimut-za-

ckuvannya-v-shkol/; http://rozdilna.odessa.gov.ua/rozdilnasovet-rozdlnyanskij-

mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/. 

9) Навчальний тренінг з питань подання декларації -  http://rozdilna-

rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/navchalnij-trenng-z-vdpovdalnst-za-nevchasne-

abo-ne-podannya-deklarac/. 

10) Що потрібно знати про порядок виборів Президента України? 

http://vpered.od.ua/actual/shho-potribno-znati-pro-vibori-prezidenta-ukraїni/; 

http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-

nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/wo-potrbno-znati-pro-

poryadok-viborv-prezidenta-ukrani-rozpovdayut-yuristi/; http://zaharivka-

rda.odessa.gov.ua/novini-centru/hto-mozhe-progolosuvati-na-viborah-prezidenta-

ukrani/; http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/59-vibori-prezidenta-ukrajini-
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http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/dopomoga-na-dtej-ta-smyam-wo-mayut-dtej/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/dopomoga-na-dtej-ta-smyam-wo-mayut-dtej/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/dopomoga-na-dtej-ta-smyam-wo-mayut-dtej/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://vpered.od.ua/actual/yak-i-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkoli/
http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/yak-kogo-karatimut-za-ckuvannya-v-shkol/
http://rozdilna.odessa.gov.ua/rozdilnasovet-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/
http://rozdilna.odessa.gov.ua/rozdilnasovet-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/navchalnij-trenng-z-vdpovdalnst-za-nevchasne-abo-ne-podannya-deklarac/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/navchalnij-trenng-z-vdpovdalnst-za-nevchasne-abo-ne-podannya-deklarac/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-novini/navchalnij-trenng-z-vdpovdalnst-za-nevchasne-abo-ne-podannya-deklarac/
http://vpered.od.ua/actual/shho-potribno-znati-pro-vibori-prezidenta-ukraїni/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani-rozpovdayut-yuristi/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani-rozpovdayut-yuristi/
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/rozdilna-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani-rozpovdayut-yuristi/
http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/hto-mozhe-progolosuvati-na-viborah-prezidenta-ukrani/
http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/hto-mozhe-progolosuvati-na-viborah-prezidenta-ukrani/
http://zaharivka-rda.odessa.gov.ua/novini-centru/hto-mozhe-progolosuvati-na-viborah-prezidenta-ukrani/
http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/59-vibori-prezidenta-ukrajini-vazhliva-podiya-v-zhitti-krajini
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vazhliva-podiya-v-zhitti-krajini; http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-

mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-

dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-

viborv-prezidenta-ukrani/. 

 

  

http://limanskasr.gov.ua/index.php/statti/59-vibori-prezidenta-ukrajini-vazhliva-podiya-v-zhitti-krajini
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani/
http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/v-mihailivka-rozdlnyanskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/v-mihailivka-rozdlnyanskij-centr-bpd/wo-potrbno-znati-pro-poryadok-viborv-prezidenta-ukrani/
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 [1.1.2.]  Взаємодія з партнерами та ОМС 

Одним із основних завдань системи безоплатної правової допомоги є 

підвищення правової спроможності територіальних громад. З метою виконання даного 

завдання було проведено наступні заходи: 

 

27 березня працівники Захарівського бюро правової допомоги взяли 

участь у роботі президії Захарівської районної ради, на якій винесено питання 

щодо фінансування в рамках затвердженої рішенням Захарівської районної ради 

від 20 грудня 2018 року № 377-VII Програми надання безоплатної правової 

допомоги населенню Захарівського району на 2019 – 2020 роки у 2019 році в 

сумі 5 тис. грн, а також внесення змін та доповнень до  Програми. 

 

27 березня працівники Великомихайлівського бюро правової допомоги 

взяли участь у сесії Слов’яносербської сільської ради Великомихайлівського 

району Одеської області, де розповіли присутнім про систему безоплатної 

правової допомоги, порядок надання первинної та вторинної правової допомоги 

та можливості її отримання у Роздільнянському місцевому центрі надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та у Великомихайлівському бюро 

правової допомоги, а також презентували методичні матеріали, розроблені 

працівниками системи БПД з найактуальніших правових питань та інформацію 

про роботу Роздільнянського МЦ та Великомихайлівського бюро правової 

допомоги, повідомили про проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО», метою якого є підвищення рівня правової культури населення та 

надала інформаційні буклети.  

 

18 січня на зібрані голів органів місцевого самоврядування в Роздільнянській 

районній державній адміністрації директор Роздільнянського місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Тетяна 

Кулішова розповіла 

про набуття чинності 

змін до Кримінального 

кодексу України.  

Більше 

інформації за 

посиланням: 
http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-

vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-

novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8

mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5V

TUPau05_7OeF2Iwffnt8 
  

http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5VTUPau05_7OeF2Iwffnt8
http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5VTUPau05_7OeF2Iwffnt8
http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5VTUPau05_7OeF2Iwffnt8
http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5VTUPau05_7OeF2Iwffnt8
http://vpered.od.ua/actual/pro-subsidiї-vijskovu-sluzhbu-ta-pravovi-novovvedennya/?fbclid=IwAR1xAHIKD8mvWg3tJjaGBXO_0AgDpM6fHmohw5VTUPau05_7OeF2Iwffnt8
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Також, протягом кварталу підписано 2 меморандуми про співпрацю між 

Роздільнянським МЦ та громадськими організаціями, що знаходяться на території 

району: «Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» та 

«Роздільнянська районна організація осіб з інвалідністю».  

Ці документи дають змогу об’єднати зусилля сторін у подоланні правової 

необізнаності громадян та спрямовані на реалізацію права осіб на отримання 

безоплатної правової допомоги. 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qb9H  

 

  

Підписання меморандуму з Громадською організацією «Українська 

спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)». 

Підписання меморандуму з громадською організацією "Роздільнянська 

районна організація осіб з інвалідністю 

http://l2u.su/qb9H
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 

спільноти та партнерських мереж системи БПД 

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

актуальних питань, обміну досвідом та впровадження успішних практик проводяться 

робочі наради з працівниками центру та бюро правової допомоги за допомогою skype-

зв’язку. 

 

Щопонеділка проходять апаратні наради під головуванням очільника 

Роздільнянської РДА - Наталії Бараненко, в яких бере участь директор центру – 

Тетяна Кулішова. 
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[1.3.] Децентралізація системи БПД 

 

[1.3.1.] Розвиток внутрішнього потенціалу 
 

 08 лютого фахівці Роздільнянськії районної газети "Вперед" вчили 

працівників Роздільнянського та Третього одеського місцевих центрів з надання 

БВПД робити якісний інформаційний продукт, який би зацікавив читача друкованих 

ЗМІ та користувачів соціальних мереж. Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaO   

  

https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-1266616880069940/?__tn__=K-R&eid=ARDjtSWadP2ncOOvXTj7r5YT9BPqmNwtNyf5gaPp8c8WhuZZ7EMC0uyTuADz4NpEB1NMh-yYjiRrM6Nl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXJboAcwxirTZ_J_fbRh9IZJM0kWxUd4C8cDowJCDphhm_zWPPG6A-pL8smRuPbcpc7Q3k8zleG4lewMKpr4sUcmBdDrQ6QIw7Hthcly-jWlKkYeJib9WQksm8Yf-qjFP4xCsWMmo35wu7kK_8E6GIkFrSBAFUFhsSi-2GJGl1e8OsKaOGYIh9sFNqzhkfLAyp9vmsYuTbPU0lzmM7nP0M8JfwCETqOvIUtimnFOTFYNkjbxJ5x7m53QNwox6sXqkmJKR5O-WS_vHQ1m8ns93kfopDerN083lNIVMawCgXnn-H0aDtjyXNUvuyDKLfQ1icds5_u9insrglw-TMPgCwGA
https://www.facebook.com/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%92%D0%9F%D0%94-1911883015704194/?__tn__=K-R&eid=ARCWk98a-Vwsfp-xAs40JCZjZChnT15byaqJuQylnj5YTXSfO7Cj5BB2uXdfa4mZ_0n-ICHWOS8dCZBo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXJboAcwxirTZ_J_fbRh9IZJM0kWxUd4C8cDowJCDphhm_zWPPG6A-pL8smRuPbcpc7Q3k8zleG4lewMKpr4sUcmBdDrQ6QIw7Hthcly-jWlKkYeJib9WQksm8Yf-qjFP4xCsWMmo35wu7kK_8E6GIkFrSBAFUFhsSi-2GJGl1e8OsKaOGYIh9sFNqzhkfLAyp9vmsYuTbPU0lzmM7nP0M8JfwCETqOvIUtimnFOTFYNkjbxJ5x7m53QNwox6sXqkmJKR5O-WS_vHQ1m8ns93kfopDerN083lNIVMawCgXnn-H0aDtjyXNUvuyDKLfQ1icds5_u9insrglw-TMPgCwGA
https://www.facebook.com/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%92%D0%9F%D0%94-1911883015704194/?__tn__=K-R&eid=ARCWk98a-Vwsfp-xAs40JCZjZChnT15byaqJuQylnj5YTXSfO7Cj5BB2uXdfa4mZ_0n-ICHWOS8dCZBo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXJboAcwxirTZ_J_fbRh9IZJM0kWxUd4C8cDowJCDphhm_zWPPG6A-pL8smRuPbcpc7Q3k8zleG4lewMKpr4sUcmBdDrQ6QIw7Hthcly-jWlKkYeJib9WQksm8Yf-qjFP4xCsWMmo35wu7kK_8E6GIkFrSBAFUFhsSi-2GJGl1e8OsKaOGYIh9sFNqzhkfLAyp9vmsYuTbPU0lzmM7nP0M8JfwCETqOvIUtimnFOTFYNkjbxJ5x7m53QNwox6sXqkmJKR5O-WS_vHQ1m8ns93kfopDerN083lNIVMawCgXnn-H0aDtjyXNUvuyDKLfQ1icds5_u9insrglw-TMPgCwGA
http://l2u.su/qcaO
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19 лютого у приміщенні правового клубу «PRAVOKATOR» відбувся 

навчальний тренінг з виборчих прав та їх захисту, який був організований 

Регіональним центром з надання БВПД в Одеській області для працівників системи 

безоплатної правової допомоги і адвокатів, які надають БПД.  

Участь у навчанні взяли працівники центру, які забезпечували роботу 

Роздільнянського МЦ напередодні виборів, в суботу 30 березня 2019 року, та в день 

виборів Президента України, 31 березня 2019 року.  
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcaR  

 

25 лютого Катерина Кідготко – завідувач юридичного сектору апарату 

Роздільнянської районної державної адміністрації провела тренінг для працівників 

центру на тему: «Подання електронних декларацій у 2019 році».  

http://l2u.su/qcaR
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У лютому місяці начальник 

Великомихайлівського бюро правової допомоги 

успішно пройшла онлайн курси на теми: 

«Запобігання торгівлі людьми», «Декларуй 

доброчесно» та отримала сертифікати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 березня начальник Іванівського бюро приймав участь у тренінгу з 

виборчих прав та їх захисту в правовому клубі «PRAVOKATOR» 

організованому Регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги 

в Одеській області. 

06 березня 2019 року фахівці центру  взяли участь у навчальному тренінгу 

з виборчих прав та їх захисту, що проводився в м. Подільськ в приміщенні медіа-

центру Куяльницької ЦБС Подільського району. 
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23 березня головний спеціаліст Іванівського бюро правової допомги 

Оксана Яременко приймала участь у тренінгу в м. Київ на тему: «Як голосувати 

ВПО?»  
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 

інших новітніх інформаційних технологій 
 

Працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами, відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги та відділу правової 

інформації та консультацій проводиться аналіз успішних практик надання БВПД, 

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

Бюро правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.01.2019 по 29.03.2019 року (звітний період) Роздільнянським 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 698 звернень 

клієнтів, надано 628 правових консультацій, прийнято 86 письмових заяв про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 94 

рішень про надання БВПД та 3 про відмову в наданні такої допомоги. Складено 91 

наказів, що уповноважують штатних працівників на надання безоплатної вторинної 

правової допомоги клієнтам (на представництво в суді, складення процесуальних 

документів) та видано 4 доручення адвокатам.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

З/

п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

пере-

направлень 

до інших 

провайдерів 

надання 

БПД 

1 
Відділ правопросвітництва 

на дадання БПД 
206 180 26 0 

2 
Відділ «Великомихайлівське 

бюро правової допомоги» 
241 235 6 0 

3 
Відділ Захарівське бюро 

правової допомоги» 
161 133 28 0 

4 
Відділ «Іванівське бюро 

правової допомоги» 
90 80 10 0 

5 Разом по МЦ 698 628 70 0 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 42 

(20%),цивільного 67 (32%), спадкового 29 (14%), соціального забезпечення 6 (3%), 

договірного 5 (2%), житлового 18 (9%), інших питань 13 (6%), земельного 16 (8%), 

адміністративного 1 (0%), трудового 6 (3%),медичне 0 (0%), неправове питання (0%). 
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Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 

 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було 

зареєстровано від осіб з низькими доходами 37 (67%), інвалідів 14 (25%), 

постраждалих від домашнього насильства 1 (2%), ВПО 1 (2%),  дітей 2 (4%). 
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Діаграма 2. щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 

2019 року: 

 здійснено 39 виїзди до дистанційних пунктів доступу для надання безоплатної 

правової допомоги; 

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

час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 48 особи, яким надано 

90 консультації; 

 23 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 67 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 

№ з/п 
Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

та установ 

- 

провайдері

в БПД, з 

якими 

налагоджен

о 

співпрацю 

Кількість 

проведени

х право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1 Разом 0/0 31/43 23 67 0 

2 Роздільнянський 

МЦ 

0/0 5/8 3 18 0 

3 Великомихай-

лівське бюро 

0/0 6/26 4 19 0 

4 Захарівське бюро 0/0 10/13 13 15 0 

5 Іванівське бюро 0/0 7/5 3 15 0 

 

 

 


