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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:    

04 квітня в приміщенні Іванівського бюро правової допомоги проведено семінар 

на тему: «Працевлаштування осіб з інвалідністю» для інвалідів та пенсіонерів. 

Основними питаннями заходу стали: «Законодавство у сфері працевлаштування 

осіб з інвалідністю», «Де шукати роботу особі з інвалідністю?» 
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09 квітня 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 

провели  лекцію на тему: 

«Розмір, підстави та порядок 

нарахування аліментів».  
 

Більше інформації за 

посиланням: http://l2u.su/qcVx  
  

http://l2u.su/qcVx


 

 
 

5 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

10 квітня начальником 

Великомихайлівського бюро 

правової допомоги Ольгою 

Вуколовою для осіб, які належать 

до основних соціальних і 

демографічних груп населення – 

осіб з інвалідністю та пенсіонерів 

проведено лекцію на тему: 

«Працевлаштування осіб з 

інвалідністю». 
 

 

  

 

11 квітня за запрошенням вчителів Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

працівники Роздільнянського місцевого центру взяли учать у батьківських 

зборах в 5 класі. На зібрання Тетяна Кулішова – директор центру – розповіла 

присутнім про основні права та обов’язки учасників освітнього процесу. 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVA  

 

 

 

 

  

http://l2u.su/qcVA
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11 квітня Тетяна Кулішова – директор центру завітала до учнів 9 та 10 

класів Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 з висвітленням наступних 

питань:  

1) Порядок отримання паспорту громадянина України.  

2) Булінг – це правопорушення. 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 квітня в рамках Програми надання правової допомоги населенню 

Захарівського району Одеської області на 2019-2020 роки проведенно захід на 

тему: «Булінг – це прояв авторитету, чи слабкості?». 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVE   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010503647300&__tn__=K-R&eid=ARAie4t2P2oaaghOw3-VkcxkN0lS5UlM2eDznNHCf3xs7Rmm0MXRZUL0iZMqmBAf5zkcwy5WhnkScetk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC58-6i_aORCEe-Gcd9jTtQtdnmQ4_N857jSBa97hS1j83U91qb2n0a8XVSRYg9MJwxokg0Zr9UkHPd54zhoV3o7IpUjeDr6CD9XTw8Vzf4lfEe8LJtCBl2YZ_1FHTgG0ZQxvw42lBfmBokOuCiN9sAWXE2UEru7hujlSsCcQsXXcqgDXSqMjz0Gdk_4bB51cpHhFllaQHrgrzHWJE-MRxZJClpuJDg9woYRitPxD2hmljvgmpRTirKVT1Gdg__kpBQvzJDYes1GshKQPWmtIiarzSVHjXc9NIDQpSbJSAv1bPqcd3Cf2vlUmLYTQJSNP0l993dOkQBUfCcmae4GPV4w
http://l2u.su/qcVB
http://l2u.su/qcVE
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27 квітня директор Роздільнянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги – Тетяна Кулішова взяла участь у 

семінарі, що проходив для найактивнішої шкільної молоді, на якому 



 

 
 

8 

обговорювалися найважливіші проблеми суспільства м. Роздільна та шляхи їх 

подолання. 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVF  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 травня працівниками Захарівського бюро правової допомоги спільно з 

фахівцями Захарівського районного відділу філії Державної установи "Центр 

пробації" в Одеській області проведено лекцію для суб’єктів пробації на тему: 

«Обмежувальний 

та терміновий 

заборонний 

приписи засоби 

захисту від 

насильства в 

сім’ї». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l2u.su/qcVF
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07 травня працівники Захарівського бюро правової допомоги завітали до 

учнів 1-9 класів Перехрестівського навчально-виховного комплексу та провели 

для них семінар на тему: «Булінг – це прояв авторитету, чи слабкості?». 

Під час заходу діти виконали різні практичні вправи, та побачили як булінг 

може впливати на фізичний та емоційний стан дитини. Для закріплення 

матеріалу учням продемонстровано ряд навчальних відеоматеріалів.  

Більше інформації за посилання: http://l2u.su/qcVG  

http://l2u.su/qcVG
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10 травня Тетяна Кулішова на прохання учнів 10 класу Роздільнянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 провела захід, на якому обговорювали питання дискримінації 

та порушення прав людини на прикладі представників ЛГБТ спільноти. 

Більше інформації за посилання: http://l2u.su/qcVH  

10 травня з метою запобігання та протидії торгівлі людьми працівник 

Захарівського бюро правової допомоги спільно з фахівцем Захарівської районної 

філії Одеського обласного центру зайнятості проведено лекцію для осіб, що 

перебувають на обліку як безробітні на тему: «Запобігання нелегальній 

трудовій міграції, торгівлі людьми». 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAReVrn1rByRHNhatC_tNUM2iqfYFPj5z5S3vXdPz2W-rBNivb9MMgMDYjLJDQ3l0tQ8IgkPTOdR89QuqvIeB9ytcUup3T77gaF7wVUhlWOMhLnXA6DqzX7BkA8fPfTuTnqn4BVk8GnU67nWn2yxHDTln3u86kUgs4liZzGr4X1nk2v7kOhDx5OdGG6oB89buO5vKryspuN8ZSarCgLKEHWTxV5tlnK_sRDLDRPsibfmYG8O-bSCrk-18SanAISdKRJ-K2rrOtupfcAjMIq58smIrNm9J5e2TlEE2Rjryy9oMad418-ve9K2gH5pFa2niHf_QbL_7-vcdbYsTstGQu5LA&__tn__=%2ANK-R
http://l2u.su/qcVH
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13 травня  працівником Захарівського бюро правової допомоги проведено 

лекцію на тему: «Порядок отримання податкової знижки на навчання, інших 

стимулів та гарантій» та «Гендерна рівність» в приміщенні Захарівської 

районної філії Одеського обласного центру зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 травня в приміщенні Іванівської районної ради Одеської області 

працівники Іванівського бюро правової допомоги провели семінар: «Соціальна 

відпустка на дітей: порядок надання» . 

Вході заходу обговорювали такі питання: «Хто і на який строк може 

отримувати соціальну відпустку на дітей?», «Чи залишається право на відпустку, 

якщо її не використати в поточному році або декілька років поспіль?», «Чи 

підлягає компенсації додаткова відпустка на дітей у разі звільнення?» . 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVI  

http://l2u.su/qcVI
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15 травня працівниками Захарівського бюро правової допомоги в рамках 

Програми надання правової допомоги населенню Захарівського району Одеської 

області на 2019-2020 роки проведено тренінг для учнів 4,7,8 класів 

Затишанського навчально-виховного комплексу на тему: «Булінг – це прояв 

авторитету, чи слабкості?». 

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

20 травня фахівцем Захарівського бюро правової допомоги спільно з 

представником Захарівської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості проведено семінар на тему: «Порядок  виходу на пенсію», для осіб 

старше 50 років, що знаходяться на обліку як безробітні. 

Під час заходу присутніх проінформовано про умови призначення пенсії за 

віком, порядок звернення за призначенням пенсії, строки призначення та 

виплати пенсії. 

  

http://l2u.su/qcVJ
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30 травня  з нагоди Міжнародного дня захисту дітей Іванівським бюро 

правової допомоги спільно з Іванівським районним відділом філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області проведено конкурс на кращий твір 

на тему: «Мої права в моїй країні»  серед неповнолітніх суб’єктів пробації.   

Після проведення конкурсу та нагородження переможців, організовано 

екскурсію до Іванівського районного історико-краєзнавчого музею. Завідуюча 

Трандофіл Галина Мойсеївна розповіла присутнім про становлення Іванівського 

району, про видатних діячів, про побут пращурів минулих літ.      

 

31 травня працівниками Великомихайлівського бюро правової допомоги  

спільно з працівниками Великомихайлівського районного відділу реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області було організовано та проведено конкурс «Малюнок на 

асфальті» на тему: «Чарівний світ казки».  

Участь у конкурсі взяли вихованці Великомихайлівського дошкільного 

навчального закладу ясла-садок «Сонечко».  
Більше інформації  

за посиланням:  
http://l2u.su/qcVK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l2u.su/qcVK
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01 червня з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей директор 

центру взяла участь у обговорені з лідерами учнівського самоврядування 

наступні питання: «Як, від кого і для чого потрібно захищати дітей? Як 

протидіяти небезпечним явищам, що існують в суспільстві: дитячий алкоголізм, 

ігроманія, булінг? Яку роль може відіграти в цьому учнівське самоврядування?» 
Більше інформації за посиланням: https://cutt.ly/jT6Nz7  

  

https://cutt.ly/jT6Nz7
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01 червня за підтримки мерії та велоруху організували акцію «Мій друг – 

КАТАФОТ» для маленьких і дорослих велосипедистів, до якої долучилися й 

працівники Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
Більше інформації за посиланням: https://cutt.ly/KT61bT  

  

https://cutt.ly/KT61bT
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3 червня відбувся міжобласний турнір з гри «Правова монополія» серед 

учнів старших класів, який організували фахівці Червоноградський місцевий 

центр з надання БВПД (автор та ідейний розробник гри), Сарненський місцевий 

центр з надання БВПД, Роздільнянський місцевий центр з надання БВПД, 

Первомайський місцевий центр з надання БВПД та Вижницький місцевий центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Центри, на яких проводили 

апробацію гри та які долучилися до її розробки). На початку заходу учасники 

турніру за допомогою Skype-конференції, організованої Центрами, отримали 

можливість познайомитися та привітали один одного.  
Більше інформації за посиланням: https://cutt.ly/bT61Jo  

 

 

  

https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%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%94-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARBZYkZ379Ooiig2xrOZN5qCX7IKzYC1O-RruE9m5vKneu1RBToFpPGh0P5CTD4Yy7170JqrwHRrxbV6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%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%94-1621289571416502/?__tn__=KH-R&eid=ARBZYkZ379Ooiig2xrOZN5qCX7IKzYC1O-RruE9m5vKneu1RBToFpPGh0P5CTD4Yy7170JqrwHRrxbV6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARA83nh-ITgXOJkZNj01V-9IuSvk_qUK-eahicmzI2SxYBO9Pv_bMxsU3N7cJClEjQYo4pxn8ymVcXJk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/sarny.legalaid.rv.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARA83nh-ITgXOJkZNj01V-9IuSvk_qUK-eahicmzI2SxYBO9Pv_bMxsU3N7cJClEjQYo4pxn8ymVcXJk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARBGutlVwn6pO64BnDjUrFde-OXfu7iz1jQgB_RihM_iajVacqdSO41v1pp4xER5a3Gp3RnvjiA7t3C2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARBMM54iljMTa5xypdJB_eIw7HUlsHvlB6iMC-A_Q_TmmLwK7I5NwhKKOMfebk2fsrk5WiDiRxJp2HQe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/pravovadopomoga1/?__tn__=KH-R&eid=ARAhJKeqPM2dKw9MlAYEVZXnWcBmoebF_WFTdj66WDwozlqnEW_sS-XQiRtsvJmBExv10khPuiqpPbmM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://www.facebook.com/pravovadopomoga1/?__tn__=KH-R&eid=ARAhJKeqPM2dKw9MlAYEVZXnWcBmoebF_WFTdj66WDwozlqnEW_sS-XQiRtsvJmBExv10khPuiqpPbmM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaLfQMZQUdR2kZIvnhZnLvS-7pK0qlLYCqq35Hs3spO83Wd8E6OMbLYtjIQu4QrqGtAQQV0ViJczLEXWoaG9ovP-yuu0LdZmrQqVIU52oiDzSlW4T-lYUk_sZ9t4GZbaQtYuF_BOzhISOnwWCf1vjTHvTnf9xqv5z6-mn7EzwoiKBFes-0YKQXlgtKGjGriSkmbJ6nCOnTDf41Uqt4NHVoNKduxKE2DmMxVNUxFS1cyumGQMX7EjsVYTaRGDw1U7JhCwc731thQm5gezm7Wkd0QcHhZtfrpNEq7-XIDlerD-RGPFU9vtXt3RJ0r0qMuRMjXy5KwHPOLMrqSCHicx1gNe-pIyGyLVk3iONl6EtkIYqVAM0O1ZaJtBvE6b9d_k4yMiMOyiaBK11mywnYCKg2zGZuNywmKi6JxKz-FLjiIlFTAwZSIuGoELU2u8CxK0kWiKRUPtZloLF_vpvClSj_zxRtjMgInNboXrMxquLeG0cKq3nY4yULjw
https://cutt.ly/bT61Jo
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05 червня з нагоди святкуванням Дня захисту дітей працівники 

Захарівського бюро правової допомоги відвідали вихованців центру соціально-

психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Захарівської районної 

державної адміністрації де навчали дітей поважати права інших. 

Так, у формі практичних завдань діти пригадали свої права та вивчили 

відповідні обов’язки, виконали ряд цікавих завдань, завдяки яким навчилися 

знаходити зв’язок між правом та обов’язком. 
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13 червня маленькі школярі разом з працівниками центру вивчали правила 

дорожнього руху для велосипедистів.  

Під час зустрічі розглядалися такі питання, як: 

✔Де можна їздити на велосипедах❓ 

✔Чим має бути оснащений велосипед❓ 

✔Для чого потрібен шолом❓ 

✔Що заборонено робити на велосипедах по дорозі❓ 

та багато інших. 

На завершення заходу діти повторили дорожні знаки та мали змогу 

намалювати їх на асфальті біля своєї школи. 

 

14 червня для осіб з інвалідністю працівниками Захарівського бюро 

правової допомоги проведено лекцію на тему: «Працевлаштування осіб з 

інвалідністю». Під час заходу присутні дізнались про гарантії пов’язані із 

укладенням та розірванням трудового договору, а також про режим роботи та 

про відпустки осіб з інвалідністю. 
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27 червня проведено семінар для учасників бойових дій на тему: 

«Порядок та умови виділення земельних ділянок УБД».  
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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) 21 квітня 2019 - другий тур виборів Президента України - 

https://cutt.ly/BT6LxK  

2) Разова грошова допомога учасникам бойових дій - https://cutt.ly/hT6LS9; 

https://cutt.ly/rT6LBl;  

3) Обрії майбутнього. Роздільна - https://cutt.ly/JT6Zu1;  

4) Програма відновлення для неповнолітніх на Одещині: 4 успішних 

«кейси» - https://cutt.ly/iT6Zz5; https://cutt.ly/HT6Zmm; 

https://cutt.ly/2T6ZI7; https://cutt.ly/ZT6ZXF; https://cutt.ly/zT6ZMa; 

https://cutt.ly/yT6XwR; 

5) Хто має знищити амброзію? - https://cutt.ly/2T6Xhp; 

https://cutt.ly/1T6Xms; https://cutt.ly/oT6XIT; https://cutt.ly/QT6XXN;  

6) Надають фахову юридичну допомогу - https://cutt.ly/vT6X7V;  

7) Оздоровчий табір "Веселка" - https://cutt.ly/CT6Cp0.   

https://www.facebook.com/rozdilna.odesa.legalaid/?ref=br_rs
https://cutt.ly/BT6LxK
https://cutt.ly/hT6LS9
https://cutt.ly/rT6LBl
https://cutt.ly/JT6Zu1
https://cutt.ly/iT6Zz5
https://cutt.ly/HT6Zmm
https://cutt.ly/2T6ZI7
https://cutt.ly/ZT6ZXF
https://cutt.ly/zT6ZMa
https://cutt.ly/yT6XwR
https://cutt.ly/2T6Xhp
https://cutt.ly/1T6Xms
https://cutt.ly/oT6XIT
https://cutt.ly/QT6XXN
https://cutt.ly/vT6X7V
https://cutt.ly/CT6Cp0
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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: 

05 квітня начальник Захарівського бюро правової допомоги взяла участь у 

черговій сесії VII скликання Захарівської районної ради на якій винесено 

питання щодо фінансування у 2019 році, а також внесення змін та доповнень до  

Програми про надання правової допомоги населенню Захарівського району. 
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVw  

  

http://l2u.su/qcVw
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12 квітня для працівників Йосипівської сільської ради Захарівського 

району Одеської області проведено круглий стіл на тему: «Надання правової 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства».  
Більше інформації за посиланням: http://l2u.su/qcVD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 квітня за ініціативи Великомихайлівського бюро правової допомоги у 

приміщенні Великомихайлівської районної державної адміністрації проведено 

круглий стіл на тему: «Гендерна рівність». 

 

  

http://l2u.su/qcVD
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19 квітня в рамках виконання Програми надання правової допомоги 

населенню Захарівського району Одеської області на 2019-2020 роки проведено 

круглий стіл на тему: «Надання правової допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства» для працівників служби у справах дітей Захарівської 

районної державної адміністрації Одеської області.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 квітня директор центру взяла участь у роботі координаційної раді з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі 

людьми Роздільнянської РДА. 

 

02 травня в приміщенні відділу ДВС Іванівського районну 

Роздільнянського міжрайонного ВДВС ГТУЮ в Одеській області працівниками 

Іванівського бюро правової допомоги проведено семінар на тему: «Правила 

виїзду з дитиною за кордон».  
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07 травня в рамках виконання Програми надання правової допомоги 

населенню Захарівського району Одеської області на 2019-2020 роки проведено 

круглий стіл на тему: «Надання правової допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства» для працівників Перехрестівської сільської ради 

Захарівського району Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 травня відбулося засідання Одеської обласної координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 

протидії торгівлі людьми в режимі селекторного зв’язку, участь у засіданні взяли 

директор центру та керівники Великомихайлівського, Захарівського та 

Іванівського бюро правової допомоги. 

 

07 червня в рамках виконання Програми надання правової допомоги 

населенню Захарівського району Одеської області на 2019-2020 роки проведено 

бесіду з відповідальним працівником який проводить роботу з прийому та 

реєстрації заяв про вчинення насильства Затишанської  селищної ради 

Захарівського району Одеської області на тему: «Надання правової допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства». 
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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 
 

  

 25-26 квітня директор центру брала участь у навчальному тренінгу 

«Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. Кваліфіковане 

пропонування клієнту вирішити спір за допомогою медіації», який було 

проведено в рамках проекту «Забезпечення доступу вразливих груп населення до 

медіації у сімейних та спадкових спорах», що реалізується за підтримки проекту 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні». 

 
06 травня представник центру – Олена Гун пройшла курс «Протидія та 

попередження булінгу (цькування) в закладах освіти (80 годин)» та отримала 

сертифікат про успішне завершення курсу виданий викладачами через 

платформу масових відкритих онлайн курсів Prometheus. 
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14 травня директор центру взяла участь у I Всеукраїнському форумі 

«Право&Свідомість», що проходив в м. Одеса на базі правового клубу 

«PRAVOKATOR» в якості модератора однієї з груп.  

 
10-11 червня директор центру та начальник відділу правопросвітництва та 

надання БПД взяли участь у заході «Особливості та ефективність роботи з 

різними цільовими групами. Обмін кращими практиками правопросвітницької 

діяльності місцевих центрів» на базі Сарненського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.   
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18.05.2019 року директор  центру пройшла курс «Протидія та 

попередження булінгу (цькування) в закладах освіти (80 годин)» та отримала 

сертифікат про успішне завершення курсу виданий викладачами через 

платформу масових відкритих онлайн курсів Prometheus. 

 

28, 29 травня та 04, 06 червня 2019 року відбулася перевірка діяльності 

відділів центру та бюро правової допомоги. 

Протягом 19-20 червня 2019 року працівник Захарівського бюро правової 

допомоги пройшов дводенний тренінг з розвитку навичок роботи з вразливими 

групами клієнтів системи БПД. 
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21 червня 2019 року фахівець Захарівського бюро правової допомоги взяв 

участь у V Всеукраїнському форумі "Медіація і право» . 
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно – аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 

інших новітніх інформаційних технологій 
 

Працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами, відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проводиться аналіз успішних практик надання БВПД, аналіз та 

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

правової допомоги. 
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 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2019 по 27.06.2019 року (звітний період) Роздільнянським 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 709 звернень 

клієнтів, надано 650 правових консультацій, прийнято 59 письмових заяв про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 67 

рішень про надання БВПД та 2 про відмову в наданні такої допомоги. Складено 66 

наказів, що уповноважують штатних працівників на надання безоплатної вторинної 

правової допомоги клієнтам (на представництво в суді, складення процесуальних 

документів) та видано 3 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 
173 142 31 0 

2 
Відділ «Великомихайлівське 

бюро правової допомоги» 
328 320 8 0 

3 
Відділ Захарівське бюро 

правової допомоги» 
132 117 15 0 

4 
Відділ «Іванівське бюро 

правової допомоги» 
76 71 5 0 

5 Разом по МЦ 709 650 59 0 

  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 238 

(31%), цивільного 153 (20%), спадкового 116 (15%), земельного 78 (10%), 

адміністративного 49 (7%), житлового 52 (7%), соціального забезпечення 23 (3%), 

інших питань 22 (3%), трудового 20 (3%), договірного 8 (1%), податкове 2 (0%), 

пенсійне 2 (0%),  медичне 0 (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 45 (69%), інвалідів 10 (15%), інваліди 10 

(16%). 
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Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань.  
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Діаграма 2. щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 
 

 

 

 

 

[ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] чоловіки 

жінки 

До 18 років 1% 

Від 18 до 35 років 

включно 27% 

Від 35 до 60 років 

включно 49% 

Понад 60 років 23% 

Розподіл клієнтів за віком 

До 18 років 

Від 18 до 35 років 

включно 

Від 35 до 60 років 

включно 

Понад 60 років 
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Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

 

  

69% 

16% 

15% 

Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД 

Особи з низькими 
доходами 

інваліди 

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

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 57 осіб, яким надано 104 

консультації; 

 23 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 65 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 16 і нформаційних 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      40/57 23 65 0 

2 Роздільнянський 

МЦ 
0/0       10/8 3 15 0 

3 Великомихай-

лівське бюро 
0/0        9/23 4 16 0 

4 Захарівське бюро 0/0         11/21 13 24 0 

5 Іванівське бюро 0/0         10/5 3 10 0 

 

 

 

 


