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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 ІV 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 IV 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. 
 

Протягом IV кварталу 2019 року Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги проводились 
наступні правопросвітницькі та інші заходи: 
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Правопросвітницькі заходи для осіб, які належать до основних соціальних та 
демографічних груп населення – людей з інвалідністю та пенсіонерів 
 

З нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю, в 
сесійній залі Ананьївської міської ради 03 грудня 2019 
року відбулось зібрання членів Ананьївської районної 
організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів України» та керівників 
району і міста за участю Ананьївського бюро правової 
допомоги, аби разом відзначити Міжнародний день 
людей з обмеженими можливостями. До присутніх 
звернулась голова районної державної адміністрації 
Ганна Карпова, яка зазначила, що відзначаючи 
Міжнародний день людей з обмеженими можливостями 
усі ми вшановуємо людей, які слугують нам прикладом 
сили духу, жаги до життя, подолання усіх труднощів. 
Детальніше>>>>> 
 

 
Проведення правопросвітницькиї заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

 
09 жовтня 2019 року в КЗ «Петровірівська Загальноосвітня 
Школа – Інтернат» І-ІІ ступенів головним спеціалістом 
відділу «Ширяївське бюро правової допомоги», для учнів 8-
го та 9-го класів було проведено лекція на тему: «Професія – 
Юрист». Лекція почалась з обговорення історичних фактів 
про те коли саме в світі та безпосередньо в Україні 
зародилась така професія як «Юрист» та наведено приклади 
коли юридичні аспекти є невід’ємною частиною нашого 
життя, розвиток цієї професії в майбутньому. 
Детальніше>>>>> 
 
 
 

 
Знати права з малечку велика перспектива в 
майбутньому!!! Працівником відділу 
«Ширяївське бюро правової допомоги» 
Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Булавицьким Олегом проведено лекцію учням 
8 – х класів Комунального закладу "Жовтнева 
загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів" 
про права дітей на отримання безоплатної 
правової допомоги, а саме: що таке безоплатна 
первинна допомога; що таке безоплатна 
вторинна правова допомога; як отримати 

правову консультацію, та за яким номером телефону або куди можливо звернутися за 
отриманням даної послуги; порядок призначення адвоката/працівника центру та в яких 
випадках вони призначаються. Детальніше>>>>> 
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Проведення правопросвітницьких заходів для дітей починаючи з дитячого садка. 

 
17 жовтня спеціаліст Балтського бюро правової 
допомоги Руслан Москаленко зустрівся з директором 
НВК Пужайківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дорошенко 
Валентиною Яківною. В ході зустрічі обговорили 
питання: щодо проведення комплексу лекцій з 
батьками та учнями на тему : “Булінг”, “Домашнє 
насилля”. Після зустрічі прийняв участь в лекції яку 
проводила спеціаліст Балтського Центру зайнятості 
Тетяна Власюк для учнів 9-11 класів. Руслан 

Москаленко нагадав учням про систему безоплатної правової допомоги в Україні, 
можливістю її отримання в Балтському бюро правової допомоги. Детальніше>>>>> 
 

06 листопада, на базі Балтського професійно-
технічного аграрного училища, Балтським бюро 
правової допомоги спільно з Балтським Пенсійним 
Фондом в рамках реалізації проекту «Академія прав 
дітей» для студентів була проведена лекція з 
трудового права на тему: «Праця неповнолітніх в 
трудових відносинах». В ході лекції студенти 
переглянули короткометражний фільм та 
презентацію, яку підготував працівник Балтського 
бюро правової допомоги Руслан Москаленко. Під час 

заходу неповнолітні дізнались про всі нюанси їхнього працевлаштування, а саме: з 
якого віку можна вступати в трудові відносини; чи застосовується випробувальний 
термін при прийнятті на роботу неповнолітнього; чи повинен неповнолітній працювати 
повний робочий день; чи має право неповнолітній на щорічні відпустки; як 
здійснюється оплата праці неповнолітніх працівників; які є пільги та гарантії для 
неповнолітніх працівників. Детальніше>>>>> 
 

13-14 листопада, за підтримки Балтської 
райдержадміністрації, Балтського районного відділу 
освіти та в рамках реалізації Програми безоплатної 
правової допомоги населенню на 2019-2010 р. головний 
спеціаліст Балтського бюро правової допомоги Руслан 
Москаленко на базі НВК «Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст.- 
ДНЗ», НВК «Чернечанська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», НВК 
«Пужайківської ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»,  Піщанської ЗОШ І-
ІІІ ст. та Новопільської ЗОШ І-ІІ ст. Балтської районної 
ради Одеської області, за участі представників Балтського 
відділу філії Центру пробації в Одеській області, 
Балтського відділу ювенальної превенції, Балтської 
районної філії Одеського обласного центру зайнятості 
провів батьківські збори та бесіди з учнями на теми: 
“Шляхи подолання домашнього насильства” та “Булінг в 

шкільному середовищі”. Під час заходу розповіли дітям про те що відноситься до 
поняття “домашнє насильство”. Надали учням поради як діяти і куди звертатись у 
випадках домашнього насильства. Нагадали значення поняття “булінг” та визначили 
його види. Учні переглянули та обговорили мультфільми: “Жив собі чорний кіт”, 
“Курка, яка несла всяку всячину”. Руслан Москаленко провів з дітьми тренінг 
“Протидія булінгу в учнівському середовищі”. Детальніше>>>>> 
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В рамках роботи Академії прав дитини, що діє 
на базі КЗ “Центр дитячої творчості” та 
реалізації Програми безоплатної правової 
допомоги населенню Балтського району на 
2019-2020 р. 26 листопада, головним 
спеціалістом Балтського бюро правової 
допомоги для дітей було організовано 
екскурсію до Балтської філії Одеського 
обласного центру зайнятості та Філії Державної 
установи “Центр пробації” в Одеській області. 
Детальніше>>>>> 
 
03 грудня, для учнів державного професійно-
технічного навчального закладу «Захарівський 
професійний ліцей» головним спеціалістом 
відділу «Окнянське бюро надання правової 
допомоги», спільно з інспектором ЮП 
Окнянського відділення поліції Подільського 
відділу поліції ГУНП в Одеській області та 
завідувачем Окнянського відділення 
державного професійно-технічного навчального 
закладу «Захарівський професійний ліцей» 
Андрієм Гірінковим, було проведено лекцію-

семінар на тему: «Торгівля людьми – глобальна проблема сучасності». 
Детальніше>>>>> 
 

05 грудня у Окнянській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів Окнянського району Одеської 
області начальником відділу «Окнянське бюро 
надання правової допомоги», спільно з 
педагогом-організатором Маргаритою 
Вербанською та вчителем географії Оленою 
Королько було проведено лекцію-семінар для 
учнів 9-А та 9-Б класів на тему: «Запобігання 
сучасним формам рабства та работоргівлі». Під 
час даного заходу було обговорено наступні 
питання: поняття «торгівля людьми», її види, 

причини виникнення та міфи, які з нею пов’язанні; відповідальність за торгівлю 
людьми та механізми протидії; продемонстровано відео з питання запобігання різним 
формам рабства та работоргівлі та ін. Детальніше>>>>> 

 
Проблема прав дітей – одна з гострих проблем 
нашого суспільства. Майже кожна шоста 
дитина взагалі не знає законів які її захищають. 
Дітям бракує обізнаності у сфері своїх прав, 
обов'язків та відповідальності в багатьох 
життєвих ситуаціях.Тому в рамках проведення 
Всеукраїнського тижня права та з метою 
ознайомлення вихованців Любашівського ДНЗ 
№1 «Сонечко» з основними документами, у 
яких зафіксовані права та обов’язки дітей, 

зануритись в історію розвитку прав дитини, а також надати конкретну інформацію, які 
саме права має дитина і як мусить поводитися в разі їх порушення 09 грудня 2019року, 
головний спеціаліст Любашівського бюро правової допомоги, провела виховний захід 
на тему: “Свої права дитино знай!!!”. Детальніше>>>>> 
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Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний день 
захисту прав людини. Саме тому, 09 грудня 2019 року, до 
Міжнародного дня захисту прав людини та в рамках 
проведення Всеукраїнського тижня права працівники 
Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з працівниками 
Подільського міськрайонного відділу філії ДУ “Центр 
пробації” в Одеській області, долучилися до проведення 
правової обізнаності населення і популяризації діяльності 
органу пробації та місцевого центру. З метою формування 
правової культури у суспільстві провели профілактичну 
бесіду із старшокласниками Загальноосвітньої школи №2 
на тему: “Права людини”. Детальніше>>>>> 
 

 
В рамках всеукраїнського Тижня права, 10 грудня 
2019 року для вихованців Любашівського відділу 
освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст 
Любашівського бюро правової допомоги провела 
інтелектуальну гру «Підліток і право». Метою 
цього заходу було зацікавити дітей до вивчення 
права, прищепити інтерес до знань і виконання 
законів, підвищити рівень правових знань та умінь 
застосовувати їх на практиці, звернути увагу на 

необхідність знань законів, без яких не може жити людина в суспільстві; розвивати 
мислення, пам'ять, увагу; вміння працювати в команді; виховувати відповідальність за 
виконання законів, дисципліну праці. В змаганні взяли участь дві команди «Жовті» та 
«Блакитні». Детальніше>>>>> 
 

10 грудня 2019 року в КУ Опорний навчальний 
заклад «Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Миколаївського району Одеської області 
проведено спільний інформаційно-
роз’яснювальний захід, приурочений до 
Міжнародного Дня захисту прав людини, який 
відзначається 10 грудня в пам'ять проголошення 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 
Загальної декларації прав людини. Захід 
проводився для учнів 8 - 11 класів за участі 
фахівців Миколаївського бюро правової допомоги, 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Миколаївському районі Одеської 
області, Миколаївського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Одеській 
області та Миколаївського РС ГУДМС України в Одеській області в присутності 
вчителів школи. Детальніше>>>>> 
 

11 грудня, в рамках Всеукраїнського тижня права, 
начальницею відділу «Любашівське бюро 
правової допомоги» Світланою Жмурко було 
організовано екскурсію до для учнів 7-А класу 
НВК ЗОШ школа – ліцей до Любашівського 
районного суду. Під час проведення заходу 
фахівець розказала про основні завдання та 
роботу системи безоплатної правової допомоги. 
Працівники суду ознайомили присутніх з роботою 
суду, залами судових засідань, порядком розгляду 

справ, фіксуванням судового процесу, роботою "Д-3". Детальніше>>>>> 
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12 грудня 2019 року начальниця відділу 
«Любашівське бюро правової допомоги» Світлана 
Жмурко розпочала інформаційний захід для учнів 
8-В класу НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів школа-гімназія 
на тему: «30 заповідей Загальної Декларації прав 
людини». Метою даного заходу було ознайомити 
учнів зі змістом Загальної Декларації прав 
людини, навчити правильно тлумачити свої права 
та права інших, виховувати в учнів поважне 
ставлення до власної особистості та інших людей, 
сприяти вихованню свідомої, вільної, 

відповідальної особистості. В даному заході також взяли участь представники 
Любашівської філії ДУ «Центр пробації в Одеській області». Детальніше>>>>> 
 

Маючи за мету дати можливість учням 
навчитися відстоювати свої права, свою 
гідність, навчитися захистити себе, відчути, що 
відчуває людина, яка зазнає насильства, 
повторити відповідальність за свої вчинки та 
доброзичливого відношення до оточуючих. Ця 
тема актуальна, тому що серед учнів дуже 

часто виникають сутички на підставі застосування насильства над іншими. В рамках 
Всеукраїнського тижня права, 16 грудня, для учнів Любашівської НВК ЗОШ I-III 
ступенів- гімназія, головний спеціаліст Любашівського бюро правової допомоги Лариса 
Будяченко, провела тренінгове заняття на тему: «Ми проти насилля!!!». 
Детальніше>>>>> 

 
16 грудня 2019 року в Балтському кінотеатрі 
"Родина" працівники Подільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в межах Мандрівного міжнародного 
фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA провели кінопоказ 
документального фільму "Булер" для студентів та 
школярів. Картина розповідає про реальні історії, 
пропонуючи інтимний, безстрашний погляд на те, 
як булінг вплинув на життя п'ятьох дітей та їхніх 

сімей. Після перегляду фільму глядачі жваво обговорювали сюжет продемонстрованої 
картини. Задавали багато актуальних питань щодо насильства та, які права 
порушуються найчастіше. Детальніше>>>>> 
 
Проведення правопросвітницьких заходів для ветеранів війни та учасників 
бойових дій, в тому числі учасників АТО та осіб, які претендують на отримання 
таких статусів для вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної 
категорії населення. 
 

В рамках посилення співпраці у забезпеченні 
дотримання прав та законних інтересів, 
учасників бойових дій відділом «Савранське 
бюро правової допомоги» та Савранським 
районним центром комплектування та 
соціальної підтримки 29 жовтня проведено 
інформаційно - роз’яснювальну зустріч, щодо 
прав та пільг військовослужбовців 

передбачених чинним законодавством. Детальніше>>>>> 
 



Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги……………………………………   Стр. 8 
 

29 жовтня, в приміщенні Миколаївського бюро 
правової допомоги проведено інформаційно-
роз’яснювальну бесіду з учасниками АТО. Мета 
заходу: проінформувати учасників АТО щодо прав 
та пільг військовослужбовців, передбачених 
чинним законодавством. Л.Капустян звернула увагу 
присутніх на те, що чинне законодавство містить 
чимало актів, якими передбачаються права та 
пільги захисників України. Детальніше>>>>> 
 
 
30 жовтня на базі Ананьївського бюро правової 
допомоги було організовано інформаційний захід 
на тему: «Пільги учасникам АТО», в заході 
прийняли участь учасники антитерористичної 
операції та працівники бюро. Начальниця 
«Ананьївське бюро правової допомоги» 
інформувала присутніх про те, що для забезпечення 
соціального захисту та допомоги учасникам 
бойових дій, які захищають незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, і 
беруть безпосередню участь в антитерористичній 

операції, законодавством передбачено ряд пільг… Детальніше>>>>> 
 
Виступи на сесіях місцевих рад, колегіях місцевих державних адміністрацій. 
Публічна презентація результатів діяльності місцевого центру разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ. 

 
22 жовтня, з метою обізнаності та 
поінформованості громадськості, привернення 
уваги громадян до глобальної проблеми торгівлі 
людьми і привернення уваги до важкого становища 
жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвою цього 
злочину, а також заохочення людей активно 
допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі 
людьми з доповіддю на черговій апаратній нараді 
для керівників структурних підрозділів та старост 
ОТГ з даної тематики виступив директор 

Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Мерзляков Сергій. Детальніше>>>>> 

 
04 грудня в приміщенні Окнянської районної ради 
Одеської області відбулося засідання постійних 
комісій Окнянської районної ради та тридцять 
шоста сесія Окнянської районної ради 7-го 
скликання. У заході прийняли участь: депутати 
Окнянської районної ради; голова Окнянської 
районної ради; заступник голови Окнянської 
районної ради; голова Окнянської об’єднаної 
територіальної громади Окнянського району; 
начальник фінансового управління Окнянської 

районної державної адміністрації; начальник відділу «Окнянське бюро правової 
допомоги»; головний спеціаліст з питань зв’язку з територіальними громадами та 
органами місцевого самоврядування організаційного відділу виконавчого апарату 
Окнянської районної ради. Детальніше>>>>> 
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Налагодження довгострокових партнерських відносин з комунальними 
установами, юридичними клініками, пара юристами, медіаторами, адвокатами 
системи pro bono та ін. 

 
Задля налагодження партнерських відносин з 
представниками органів місцевого самоврядування та 
надання їм методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними безоплатної первинної 
правової допомоги 17 жовтня, головний спеціаліст 
Балтського бюро правової допомоги Руслан 
Москаленко зустрівся з секретарем Пужайківської 
сільської ради. Під час зустрічі обговорили 
можливість надання безоплатної правової допомоги 

жителям села на базі сільської ради. Детальніше>>>>> 
 
18 жовтня, головний спеціаліст Савранського бюро правової допомоги прийняв участь у 

міжвідомчій зустрічі з нагоди відзначення 
Європейського дня боротьби з торгівлю людьми. До 
складу міжвідомчої робочої групи, що приймали участь 
у засіданні в Савранській ройонній філії Одеського 
обласного центру зайнятості увійшли: директор 
Савранської ройонної філії Одеського обласного центру 
зайнятості; старший інспектор з ювенальної превенції 
Савранського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській 
області; начальник служби у справах дітей Савранської 

районної державної адміністрації; начальник відділу освіти молоді та спорту 
Савранської РДА; начальник відділу соціально - трудових відносин та сімейної 
політики соціального захисту Савранської РДА. Детальніше>>>>> 
 

29 жовтня, головний спеціаліст Балтського бюро 
правової допомоги Руслан Москаленко в правовому 
клубі “Фіміда”, що функціонує на базі Балтської 
дитячої міської бібліотеки, провів круглий стіл з 
партнерами, де обговорили співпрацю на листопад 
поточного року. В заході взяли участь: представники 
відділу ДРАЦС, провідний спеціаліст Балтської 
районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості, заступник начальника Балтського РВ 
ДВС, старші інспектори Балтського РВ філії ДУ 

«Центр пробації»в Одеській області, психолог, представник РДА з питань сімї молоді та 
спотрту, керівник Балтського Пенсійного Фонду та старший інспектор ювенальної 
превенції. Детальніше>>>>> 
 

01 листопада в сесійній залі Ананьївської міської 
ради було проведено спільний семінар-практикум 
для опікунів, піклувальників Ананьївського району 
на тему: «Опіка, піклування: права та 
відповідальність». Мета семінару - роз’яснення 
положень чинного законодавства щодо прав та 
обов’язків осіб, які беруть на виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
підвищення рівня обізнаності 
опікунів/піклувальників щодо пільг та гарантій, 

встановлених державою для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Детальніше>>>>> 
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У четвер, 19 грудня, в Подільському місцевому 
центрі відбулась робоча зустріч з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
Розпочав засідання директор місцевого центру 
Сергій Мерзляков, який проаналізував роботу 
центру за поточний 2019 рік та ознайомив 
адвокатську спільноту з нововведеннями, які 
плануються у наступному році. Детальніше>>>>> 
 
 

 
Надання методичної допомоги партнерам (розроблення інформаційних буклетів, 
рекомендацій, посібників). 
 

Задля надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, 
виконавчої влади та громадськості, Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги розроблено 6 методичних рекомендацій на 
теми: «Обережно ожеледиця! Або хто заплатить за каліцтво на тротуарі», «Порядок 
реєстрації місця проживання іноземців в Україні», «Стягнення пені за несплату 
аліментів», «Обережно скіммінг (як вберегтися від шахраїв при використанні 
банкоматів)», «Нотаріальні послуги органів місцевого самоврядування», «Реєстрація 
місця проживання дитини без згоди одного із батьків або без згоди власника будинку». 

 
Проведення спільних нарад, семінарів, презентацій тощо з метою обміну досвідом 
та проведення аналізу, узагальнень. 
 
 

24 жовтня в приміщенні «Ананьївське бюро правової 
допомоги», відповідно до графіку проведення 
посадовими особами Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області консультувань 
в бюро правової допомоги Одеського регіону на IV 
квартал 2019 року, було проведено спільне 
консультування громадян Державним нотаріусом за 
дорученням управління з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції в Одеській 
області та начальником «Ананьївське бюро правової 

допомоги» Подільського МЦ НБВПД. Детальніше>>>>> 
 
 

25 жовтня, працівникам та відвідувачам 
Любашівської районної бібліотеки відповіла 
начальниці відділу «Любашівське бюро правової 
допомоги» - Світлана Жмурко. Під час проведення 
інформаційного заходу на тему: «Як захистити свої 
права споживачів під час купівлі товару через 
Інтернет?». Сьогодення без мережі Інтернет уявити 
важко. Адже для багатьох з нас це невід’ємна 
частина роботи чи приватного життя. Споживачі, 

замовляючи товар чи послуги на Інтернет-ресурсах, намагаються з економити час та 
гроші, при цьому маючи достатньо широкий вибір. Але не завжди покупки через 
інтернет-магазини виявляються безпечними, оскільки можуть потягнути за собою купу 
проблем, які не завжди позитивно вирішуються. Детальніше>>>>> 
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07 листопада, працівники Подільського місцевого 
центру прийняли участь у засіданні робочої групи з 
питань отримання ідентифікаційних документів та 
свідоцтв про народження усіма громадянами, що 
проживають на території Одеської області. 
Детальніше>>>>> 
 
 
 
 

 
Відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» 
долучився до обговорення проблем людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня 
поточного року на запрошення Миколаївської 
районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості в.о. начальника Миколаївського бюро 
правової допомоги взяла участь у засіданні 
«круглого столу» на тему: "Людям з особливими 
потребами – особлива турбота. Забезпечення 
інклюзії та рівності у суспільстві", приуроченого до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відмічається у світі щороку 3 грудня.  
Детальніше>>>>> 
 

10 грудня 2019 року, відзначається 
всеукраїнський день безоплатної правової 
допомоги, приурочений до Дня прав людини, 
який відзначається в пам'ять проголошення 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 
Загальної декларації прав людини. Цього дня, до 
Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
завітали журналісти з місцевого телеканалу. Під 

час бесіди обговорили низку важливих питань, а саме: захист прав людини; порядок 
надання безоплатної правової допомоги; про здобутки системи безоплатної правової 
допомоги в м.Подільськ. Також не залишили без уваги, важливі питання сьогодення: 
булінг в різних його проявах та насильство в сім'ї. Детальніше>>>>> 

 
11 грудня  для працівників та відвідувачів 
Ананьївської районної бібліотеки відбувся 
інформаційний захід на тему: "Протидія 
торгівлі людьми". Начальниця 
«Ананьївське бюро правової допомоги» 
інформувала присутніх, що торгівля 
людьми означає здійснення з метою 
експлуатації вербування, перевезення, 

передачі, приховування або одержання людей шляхом погрози силою, її застосування 
або інших форм примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою, 
вразливістю положення або шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод, для 
отримання згоди особи, що контролює іншу особу. Це злочин, жертвами якого можуть 
стати чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної 
експлуатації, нині у світі понад 21 млн. людей є жертвами примусової праці Україна є 
однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. 
Детальніше>>>>> 
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19 грудня, відповідно до графіку проведення 
посадовими особами Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області 
консультувань в бюро правової допомоги 
Одеського регіону на IV квартал 2019 року, в 
приміщенні відділу «Кодимське бюро правової 
допомоги» був проведений спільний прийом 
громадян начальником Відділу «Кодимське бюро 
правової допомоги» Спатеруком Андрієм та 
начальником Кодимського районного відділу ДВС 

ГТУЮ в Одеській області Кушніром Сергієм. Детальніше>>>>> 
 
Проведення спільних тренінгів за участю експертів зі спеціалістами центрів та 
представниками органів місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
 

21 жовтня для працівників Маяківського 
старостинського округу Окнянської об’єднаної 
територіальної громади Окнянського району 
відбувся тренінг на тему: «Відшкодування 
майнової шкоди». Під час тренінгу були 
обговорені наступні питання: види збитків та 
порядок їх стягнення; вимоги до форми та 
змісту цивільного позову та його розгляд у суді; 
приклад надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо відшкодування майнової шкоди та ін. Детальніше>>>>> 
 
Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 
 

05 грудня 2019 року в рамках Всеукраїнської акції 
«16 днів проти насильства», в приміщенні 
Ананьївського районного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» в Одеській області 
відбувся «круглий стіл» на тему: «Я – волонтер, і 
цим пишаюсь!», та проведено навчання з питання 
прав людини. В заході прийняли участь 
працівники Ананьївського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області, працівники 
Ананьївського бюро правової допомоги, волонтери пробації, з якими підписані угоди 
про співпрацю. Детальніше>>>>> 
 

 
10 грудня до Міжнародного дня прав людини, в 
рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства" в медіа-центрі районної центральної 
бібліотеки проведено круглий стіл щодо 
профілактики насильства в сім'ї за участі 
громадськості, правоохоронних органів, 
представників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та районних соціальних 
служб. Під час заходу присутні переглянули ряд 
відео-роликів в рамках проекту "Розірви коло" та 

обговорили наявний механізм взаємодії під час виявлення випадків домашнього 
насильства. Детальніше>>>>> 
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Проведення інформаційно-правопросвітницьких заходів у закладах Державної 
служби зайнятості. 
 

07 жовтня у відділі сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру зайнятості 
(смт Окни) начальник Окнянського бюро 
правової допомоги, спільно з провідним фахівцем 
з питань зайнятості відділу сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру зайнятості 
провели семінар на теми: «Легальна зайнятість» 
та «Порядок отримання податкової знижки на 

навчання». Основні питання, які обговорювалися на даному заході, стосувалися: 
порядку, строків та перелік професій, за якими особа може пройти навчання у центрі 
зайнятості; укладення трудового договору; соціальних гарантій при офіційному 
працевлаштуванні та ін. Детальніше>>>>> 

 
В Савранській районній філії Одеського 
обласного центру зайнятості головним 
спеціалістом Савранського бюро правової 
допомоги 10 жовтня було проведено семінар на 
тему: «Дискримінація на робочому місці. 
Поновлення на роботі незаконно звільненого 
працівника». Під час заходу спеціалістом було 
зазначено, що дискримінація — це будь-яке 

розходження, виняток або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. 
Детальніше>>>>> 
 

18 жовтня, заступник начальника Балтського 
бюро правової допомоги для безробітних, які 
перебувають на обліку в Балтській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості за участі 
заступника начальника Балтського районного 
відділу ДВС ГТУЮ в Одеській області провела 
інформаційну бесіду на тему: “Чесна платіжка”. 
Безробітні дізнались про: онлайн калькулятор 
розрахунку комунальних платежів; права та 
обов'язки споживачів житлово-комунальних 
послуг; види економії енергії у будинку; 

державні програми підтримки громадян “Теплі кредити” та умови їх отримання. 
Детальніше>>>>> 
 

18 жовтня в Ананьївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості, 
відбулось засідання «круглого столу» до 
Європейського дня боротьби з торгівлею 
людьми. У засіданні круглого столу взяли 
участь: голова районної ради, перший заступник 
голови райдержадміністрації, директор філії 
Одеського обласного центру зайнятості, 
спеціалісти управлінь та відділів 
райдержадміністрації, головний спеціаліст 
Ананьївського бюро правової допомоги, та 
студенти Ананьївського аграрно-економічного 

коледжу. Детальніше>>>>> 
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29 жовтня для безробітних жителів Ананьївського 
району, які перебувають на обліку в Ананьївській 
районній філії Одеського обласного центру 
зайнятості відбувся інформаційний семінар на 
тему: «Податкова знижка на навчання». Присутні 
дізнались про те, що держава зобов’язується 
відшкодувати витрачені кошти на оплату навчання 
в дошкільних, позашкільних закладах, закладах 
загальної середньої освіти, професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти, також 
було роз’яснено: хто може оформити податкову 

знижку; на які заклади освіти розповсюджуються відшкодування; розмір доходів на які 
розповсюджується податкова знижка; період за який оформляється податкова знижка; 
розмір податкової знижки. Детальніше>>>>> 

 
06 листопада у відділі сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру зайнятості 
(смт Окни) начальник Окнянського бюро 
правової допомоги спільно з провідним 
фахівцем з питань зайнятості відділу сприяння 
зайнятості Подільського міськрайонного центру 
зайнятості, провели семінар на теми: 
«Запобігання нелегальній трудовій міграції та 

торгівлі людьми» та «Розмір, підстави та порядок нарахування аліментів». 
Детальніше>>>>> 
 

19 листопада для безробітних жителів Ананьївського 
району, які перебувають на обліку в Ананьївській 
районній філії Одеського обласного центру зайнятості 
відбувся інформаційний семінар «Правила виїзду з 
дитиною за кордон». На семінарі йшлося про нові 
правила виїзду дитини за кордон, батьки якої розлучені 
або проживають окремо, відповідно до Закону України 
№2475-VІІІ, який вступив в силу 28 серпня, якщо 
дитина проживає з одним із батьків, який не 
перешкоджає другому з батьків у побаченнях і 
спілкуванні з дитиною - така дитина може виїхати за 
кордон на строк до одного місяця за умови, якщо мета 
поїздки: навчання; лікування; оздоровлення та 
відпочинок; участь у дитячих змаганнях, фестивалях, 
наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, 

екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах. 
В таких випадках, не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон 
дитини. Детальніше>>>>> 
 

20 листопада для безробітних 
жителівАнаньївського району, які перебувають на 
обліку в Ананьївській районній філії Одеського 
обласного центру зайнятості відбувся 
інформаційний семінар на тему: «Забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». На 
семінарі йшлося про те, що відповідно до Закону 
України № 1706-VII «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо 
переміщеною особою є - громадянин України, який 

постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце 
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проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 
Детальніше>>>>> 
 

21 листопада в Миколаївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості відбувся 
семінар на тему: «Запобігання нелегальній трудовій 
міграції та торгівлі людьми» для осіб, які 
перебувають на обліку в службі зайнятості. 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>>>>> 

 
22 листопада у відділі сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру 
зайнятості (смт Окни) провідним фахівцем з 
питань зайнятості відділу сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру 
зайнятості спільно з головним спеціалістом 
відділу «Окнянське бюро надання правової 
допомоги», завідуючою Окнянським сектором 
обслуговування громадян Подільського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тетяною Мойсеєвою, головним 
спеціалістом відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг Управління 
соціального захисту населення Окнянської районної державної адміністрації, головним 
спеціалістом відділу соціальної служби для сім’ї, людей та молоді, громадян похилого 
віку Окнянської об’єднаної територіальної громади з нагоди відзначення Міжнародного 
дня людей з інвалідністю проведено інформаційно-консультаційний захід на тему:  

«Ми — є❤  Ми – рівні». Детальніше>>>>> 
 

22 листопада для безробітніх, які стоять на обліку в 
Балтській філії Одеського обласного центру 
зайнятості заступником начальника відділу 
Балтське бюро правової допомоги було проведено 
інформаційну бесіду на тему: “Гендерна рівність”. 
Ірина Бондар наголосила на тому, що принцип 
рівності жінок та чоловіків закріплений в статті 3 
Конституції України. Даної норми гендерної 
рівності торкаються також ст. 21, 24, 51. 
Детальніше>>>>> 

 
26 листопада в Савранській районній філії 
Одеського ОЦЗ для безробітних які перебувають 
на обліку в центрі було проведено інформаційний 
семінар на тему: "Пошук та безоплатна передача 
земельної ділянки громадянам". На семінарі 
громадянам було роз’яснено, що відповідно до 
Земельного кодексу України кожен українець, 
якому виповнилось 18 років, може отримати 

безкоштовно землю для різних потреб. Детальніше>>>>> 
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20 грудня у відділі сприяння зайнятості 
Подільського міськрайонного центру зайнятості 
(смт Окни) начальник Окнянського бюро 
правової допомоги спільно з провідним фахівцем 
з питань зайнятості відділу сприяння зайнятості 
провели семінар на тему: «Гендерна рівність у 
законодавстві про працю». Учасники заходу 
обговорили ряд питань: проходження навчання 

за направленням центру зайнятості та як наслідок – можливість офіційного 
працевлаштування за напрямком отриманої професії; як відкрити власну справу за 
підтримки центру зайнятості; правове регулювання рівності жінок та чоловіків у 
трудових правовідносинах та інше. Детальніше>>>>> 
 

23 грудня для безробітніх, які стоять на обліку в 
Балтській філії Одеського обласного центру 
зайнятості, заступником начальника відділу 
Балтське бюро правової допомоги було 
проведено інформаційну бесіду на тему: 
“Гендерна рівність”. Ірина Бондар наголосила 
на тому, що принцип рівності жінок та 
чоловіків закріплений в статті 3 Конституції 
України. Даної норми гендерної рівності 
торкаються також ст. 21, 24, 51 Конституції. 
Детальніше>>>>> 

 
26 грудня в.о. начальника Миколаївського бюро 
правової допомоги провела інформаційно-
роз’яснювальний захід в Миколаївській 
районній філії Одеського обласного центру 
зайнятості на тему: "Укладення, зміна та 
припинення трудового договору". Людмила 
Капустян проінформувала присутніх про те, що 
згідно з Конституцією України кожна людина 
має право на працю, яку вона вільно обирає або 
на яку вільно погоджується. 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. 
 

15 жовтня для осіб, які перебувають на обліку 
як безробітні в Ананьївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості, 
відбувся семінар на тему «Протидія 
домашньому насильству». 
Захід провела начальниця Ананьївського бюро 
правової допомоги та провідний фахівець 
Ананьївської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості, в заході прийняли 
участь 6 осіб, які втратили роботу. 
Детальніше>>>>> 
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18 жовтня в Ананьївському районному відділі 
філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області 
для неповнолітніх клієнтів пробації, відбувся 
інформаційний захід на тему: «Протидія 
домашньому насильству». Захід провела 
начальниця Ананьївського бюро правової 
допомоги та начальник Ананьївського 
районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в 
Одеській області, фахівець І категорії 

Ананьївського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області. 
Детальніше>>>>> 
 

24 жовтня поточного року, начальниця 
Миколаївського бюро правової допомоги 
провела в Миколаївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості 
інформаційно - роз’яснювальний захід на тему: 
«Як запобігти домашньому насильству?». На 
заході були висвітленні наступні питання: 
поняття домашнього насильства та його форми, 
а саме: економічне насильство; психологічне 
насильство; сексуальне насильство; фізичне 
насильство. Що робити у разі домашнього 

насильства? Де і як отримати допомогу? Хто несе відповідальність за домашнє 
насильство? Також було роз’яснено, що до кривдника застосовуються спеціальні заходи 
- терміновий заборонний припис та обмежувальний припис. Детальніше>>>>> 

 
З метою, привернути увагу громадськості до 
проблеми насильства. До Міжнародного дня 
боротьби з ліквідацією насильства по 
відношенню до жінок та дівчат, 11 листопада, 
головний спеціаліст Любашівського бюро 
правової допомоги Лариса Будяченко провела 
інформаційний захід на тему: «Насильству не 
має виправдання!». Спеціаліст надав 
інформацію, щодо покарання за вчинення 
насильства, то згідно з адміністративого 
кодексу, на порушника очікують громадські 

роботи терміном до 1 місяця, адмінарешт до 5-ти діб чи штраф. Детальніше>>>>> 
 

25 листопада, в приміщенні Ширяївського 
районного відділу філії Центру пробації в 
Одеській області головним спеціалістом відділу 
«Ширяївського бюро правової допомоги» 
спільно з фахівцем з питань соціальної роботи 
із суб’єктами пробації, для суб’єктів пробації 
провели інформаційно-просвітницький захід з 
нагоди «Міжнародного Дня Боротьби з 
насильством щодо жінок». За останні три 
десятиліття набуло поширення насильство 
щодо жінок, включаючи домашнє насильство в 

зв’язку з чим під час заходу суб’єктам пробації повідомили про те, що саме для нас є 
домашнє насильством в родині, види домашнього насильства та як цьому запобігти та 
не допускати домашнє насильство в майбутньому. Детальніше>>>>> 
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Для відвідувачів Савранської районної 
бібліотеки для дітей 27 листопада в рамках 
Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства», відділом Савранське бюро 
правової допомоги були проведено 
інформаційний захід на тему: «Життя без 
насильства». В рамках заходу присутнім було 
надано інформацію та визначення поняття 
насильства, а також наведено прояви різних 

його видів. Окрему увагу учасників заходу в ігровій формі було звернуто на прояви 
насильства в учнівському середовищі та серед підлітків. Детальніше>>>>> 

 
03 грудня у приміщенні територіального 
центру соціального обслуговування Окнянської 
районної державної адміністрації старшим 
інспектором Окнянського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Одеській області та головним спеціалістом 
Окнянського бюро правової допомоги, спільно 
з головним спеціалістом служби у справах 
дітей Окнянської районної державної 

адміністрації і завідуючою сектором соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Окнянської районної державної адміністрації, проведено інформаційно-
роз’яснювальний захід з неповнолітнім громадянином, який перебуває на обліку органу 
пробації на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». 
Детальніше>>>>> 

 
09 грудня приміщенні Ананьївського аграрного 
- економічного коледжу Уманського 
національного університету садівництва за 
участю Ананьївської районного відділу філії 
ДУ «Центр пробації» в Одеській області та 
відділу «Ананьївське бюро правової допомоги», 
для студентів та викладачів проведено 
інформаційний захід на тему: «Види і форми 
домашнього насилля. Попередження 

домашнього насильства», та «Можливість отримання безоплатної правової допомоги 
громадянами відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу». 
Детальніше>>>>> 
 
Проведення правороз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, 
центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 
 

24 жовтня, Кодимським районним сектором філії 
Центру пробації в Одеській області, на базі 
Кодимського відділу «Бюро правової допомоги» 
із суб’єктами пробації проведено бесіду 
правового характеру на тему: «Що таке правова 
допомога та як її отримати?». Мета заходу: 
формування у клієнтів пробації розуміння, що 
таке безоплатна правова допомога, як діяти у 
випадках порушення їхніх прав, підвищення 
рівня правової обізнаності та правової культури 
громадян. Детальніше>>>>> 
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04 листопада, на базі Любашівського РВ філії 
ДУ Центру пробації в Одеській області було 
проведено спільний право просвітній захід для 
неповнолітніх обвинувачених та їхніх батьків на 
тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх в 
Україні». Начальник відділу Любашівського 
бюро правової допомоги, довела до відома 
присутніх, що особливості порядку 
кримінального провадження щодо 

неповнолітніх обумовлені передусім особливостями суб'єкта кримінального 
правопорушення. Детальніше>>>>> 

 
06 листопада у Окнянському районному секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Одеській області головним спеціалістом 
Окнянського бюро правової допомоги 
Валентиною Цеховською спільно з старшим 
інспектором Окнянського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Одеській області Оксаною Гордовською, для 
осіб, які засуджені до міри покарання не 
пов'язаної з позбавленням волі, проведено 
інформаціно-роз’яснювальний захід на теми: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству» та «Виїзд дитини за кордон: коли не 
потрібен дозвіл другого з батьків». Детальніше>>>>> 

 
07 листопада, в приміщенні Ширяївського 
районного відділу філії Центру пробації в 
Одеській області працівниками відділу спільно 
з в.о. начальника «Ширяївського бюро правової 
допомоги», для суб’єктів пробації провели 
інформаційно-просвітницький захід на тему: 
«Прийняття спадщини. Спадкування за законом 
і за заповітом». Під час заходу суб’єктам 
пробації повідомили про право на спадкування, 
порядок прийняття або відмови від спадщини 
спадкоємцями, куди потрібно звертатись для 

прийняття або відмови від спадщини спадкоємцям, строки для прийняття спадщини. 
Детальніше>>>>> 

 
Міжнародний день боротьби за скасування 
рабства визначається щорічно 02 грудня. 
Метою цього дня є викорінення таких сучасних 
форм рабства як торгівля людьми, сексуальна 
експлуатація, найгірші форми дитячої праці, 
шлюби з примусу, продаж наречених, передача 
у спадщину вдів та насильницьке вербування 
дітей для їх використання у збройних 
конфліктах. Саме тому, напередодні дня 
боротьби з рабством, 29 листопада працівники 
Подільського місцевого центру НБВПД спільно 

з представниками Подільського міськрайонного відділу філії ДУ “Центр пробації” в 
Одеській області провели інформаційну лекцію для клієнтів пробації. 
Детальніше>>>>> 
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05 грудня в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» напередодні Міжнародного 
дня прав людини, Кодимським районним 
сектором філії Центру пробації в Одеській 
області спільно з Кодимським відділом «Бюро 
правової допомоги» для суб’єктів пробації 
проведено інформаційно-просвітницький захід 
на тему: «Реалізація та захист прав людини». У 
ході заходу начальник відділу безоплатної 
правової допомоги Андрій Спатерук ознайомив 
присутніх з історією становлення Міжнародного 

дня прав людини. Клієнти пробації мали змогу ознайомитися з переліком національних 
та міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють за кожною людиною її 
невід’ємні права. Детальніше>>>>> 
 

05 грудня в приміщенні Ширяївського РВ філії 
ДУ «Центр пробації» в Одеській області 
начальником відділу «Ширяївське бюро 
правової допомоги», була проведена лекція для 
осіб, які відбувають покарання в установах 
пенітенціарної служби України на тему: 
«Заборгованість за кредитним договором». На 
лекції слухачі мали змогу дізнатися про 
наслідки для позичальників за кредитним 
договором у випадку ліквідації банку, а саме: 
яким чином сплачувати кошти за кредитним 

договором якщо в банку запроваджено процедуру тимчасової адміністрації; як діяти в 
разі ліквідації банку; яким чином можна оформити реструктуризацію заборгованості за 
кредитом; чи має право банк продавати заборгованість за кредитним боргом особи 
іншому банку. Детальніше>>>>> 
 
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 
 

31 жовтня, працівники Подільського місцевого 
центру з метою поширення інформації та 
підвищення рівня правової обізнаності місцевого 
населення, спільно з Ананьївським та Окнянським 
бюро правової допомоги провели 
#Вуличне_інформування громадян. 
Детальніше>>>>> 
 
06 листопада, працівники Подільського місцевого 
центру з метою поширення інформації та 
підвищення рівня правової обізнаності місцевого 
населення, спільно з Савранським бюро правової 
допомоги провели #Вуличне_інформування 
громадян. Місцеві жителі мали змогу ознайомитись 
з основними завданнями бюро, переліком кола осіб, 
які мають право на гарантовану державою 
безоплатну правову допомогу та порядком 
отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги в місцевих бюро. Детальніше>>>>> 
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З метою поширення інформаційних матеріалів з актуальних 
правових питань та інформування громадян щодо права 
осіб на безоплатну правову допомогу, 06 листопада, 
працівниками Ананьївського бюро правової допомоги було 
проведено #вуличне_інформування жителів міста Ананьїв 
та Ананьївського району. Громадяни ознайомилися 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>>>>> 
 
 
08 листопада, начальницею відділу «Любашівське бюро 
правової допомоги» Світланою Жмурко, з метою 
ознайомлення населення з роботою безоплатної правової 
допомоги, під час роботи сервісного центру МВС, котрий 
працював на базі Центру надання адміністративних послуг 
Любашівської РДА, було проведено вуличне 
консультування мешканців смт Любашівка та району. В 
ході проведення заходу Світлана Жмурко ознайомила 
громадян з поняттями «безоплатна вторинна правова 
допомога» та «безоплатна первинна правова допомога». 
Детальніше>>>>> 
 
 
 

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 
4 кварталу 2019 року про роботу центру в інтернет-виданнях розміщено 46 
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 4 квартал 2019 року було надіслано – 1 
матеріалів. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами 
сторінок центру у Facebook. За 4 квартал Подільським місцевим центром було 
підготовлено та розміщено 102 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 4 квартал вийшло 2 статті. 
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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. 
 
Інформаційно-роз’яснювальні виступи на на ТБ та реалізація соціального 
телепроекту «Правовий порадник». 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5yV6fvEDnow&t=27s  
 
Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 
доступу до БПД 

Протягом 4 кварталу 2019 року Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги продовжено функціонування діючих 
дистанційних пунктів консультування громадян у всіх районах та містах, на які 
поширюється дислокація місцевого центру: в Ананьївському, Балтському, Кодимському, 
Любашівському, Миколаївському, Окнянському, Савранському та Ширяївському 
районах, а також у містах Подільську та Балті. 
 

Забезпечення роботи 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 4 кварталу 2019 року в дистанційних пунктах консультування 

громадян, відповідно до узгоджених графіків, фахівцями проводяться правові 
роз'яснення та правопросвітницькі заходи з правових питань. Такі пункти створені на 
базі управлінь соціального захисту населення, управлінь пенсійних фондів, в закладах 
Державної служби зайнятості, лікувальних закладах, громадських організаціях, 
будинках для літніх людей, тощо. 
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01 жовтня в Савранській ройонній філії Одеського 
обласного центру зайнятості працював 
#дистанційний_пункт_консультування. Правові 
роз’яснення та консультації надавав головний спеціаліст 
Савранського бюро правової допомоги. За правовою 
допомогою звернулись жителі Савранщини яких цікавили 
питання: сумісництва із можливістю працювати у 
декількох роботодавців одночасно; можливостями та 

порядком виходу у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку 
бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною та ін. 
Детальніше>>>>> 

 
#Дистанційний_пункт_консультування громадян 
працював згідно графіку 02 жовтня 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. 
Детальніше>>>>> 

 
04 жовтня в Ананьївській районній філії Одеського 
обласного центру зайнятості в чергове працював 
дистанційний пункт консультування. Правові 
роз’яснення та консультації надавала начальниця 
Ананьївського бюро правової допомоги. Четверо 
жителів Ананьївського району, які звернулись на 
прийом, отримали консультації з питань: встановлення 
фактів, що мають юридичне значення; порядок 
спадкування за законом; договір довічного утримання 

та ін. Детальніше>>>>> 
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07 жовтня 2019 року продовжив свою 
роботу дистанційний пункт консультування 
громадян в управлінні соціального захисту 
населення Миколаївської районної 
державної адміністрації Одеської області. 
В.о.начальника Миколаївського бюро 
правової допомоги Людмила Капустян 
надала двом жителям району консультації з 
питань: встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу; 
відчуження нерухомого майна; 
позбавлення права користування житловим 

приміщенням та примусове зняття з реєстрації місця проживання. Детальніше>>>>> 
 

08 жовтня, в Березівському відділі 
обслуговування громадян (сервісний 
центр) Управління обслуговування 
громадян ГУ ПФ У 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>>>>> 
 

09 жовтня 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. 
Мешканка Окнянського району, яка 
звернулась за правовою допомогою, 

отримала консультації стосовно: отримання податкової знижки на навчання; 
оформлення право власності на житловий будинок, побудований до 05 серпня 1992 
року; укладення договору купівлі-продажу. Детальніше>>>>> 
 

09 жовтня в Ананьївській районній 
бібліотеці в чергове працював 
#дистанційний_пункт_консультування. 
Правові роз’яснення та консультації 
надавала начальниця Ананьївського бюро 
правової допомоги Інна Майданюк. Три 
жителі Ананьївського району, які 
звернулись на прийом, отримали 
консультації з питань: порядок та умови 
укладання договору оренди землі; 
укладання договору купівлі – продажу; 
розподіл меж земельних ділянок; порядок 

оформлення субсидій на житлово – комунальні послуги. Детальніше>>>>> 
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11 жовтня поточного року в службі у 
справах дітей Миколаївської районної 
державної адміністрації працював 
дистанційний пункт консультування 
громадян. В.о начальника Миколаївського 
бюро правової допомоги знайомила 
відвідувачів з системою безоплатної 
правової допомоги в України та можливістю 
її отримати в Миколаївському бюро або під 
час роботи дистанційних/мобільних пунктів 
консультування. Детальніше>>>>> 
 

 
25 жовтня згідно графіку працював 
дистанційний пункт консультування 
громадян в Миколаївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості. 
В.о.начальника Миколаївського бюро 
правової допомоги надала трьом жителям 
району консультації з наступних питань: 
спадкування за законом; оформлення права 
на спадщину; порядок встановлення факту 
належності правовстановлюючого 
документу; набувальна давність як спосіб 
набуття права власності. Детальніше>>>>> 

 
01 листопада в Ананьївській районній філії 
Одеського обласного центру зайнятості в 
чергове працював дистанційний пункт 
консультування. Правові роз’яснення та 
консультації надавала начальниця 
Ананьївського бюро правової допомоги. 
Четверо жителів Ананьївського району, які 
звернулись на прийом, отримали консультації з 
наступних питань: обчислення страхового 
стажу; порядок та умови взяття на соціальний 
квартирний облік дітей - сиріт; безоплатне 
отримання земельної ділянки для ведення ОСГ 

та інше. Детальніше>>>>> 
 

#Дистанційний_пункт_консультування громадян 
працював згідно графіку 07 листопада 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. Жителі 
селища Окни отримали консультації щодо: 
безоплатного отримання земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства; 
відновлення трудової книжки у разі її втрати; 
порядку надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Детальніше>>>>> 
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13 листопада під час роботи дистанційний 
пункт 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. Двоє 
мешканців Окнянського району, яка 
звернулась за правовою допомогою, 
отримала консультації стосовно: порядку 
отримання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям; укладення 
договору купівлі-продажу; оформлення 

право власності на житловий будинок, побудований до 05 серпня 1992 року. 
Детальніше>>>>> 

 
09 грудня 2019 року продовжив свою роботу 
дистанційний_пункт_консультування громадян 
в організації ветеранів Миколаївського району 
Одеської області. В.о.начальника 
Миколаївського бюро правової допомоги 
Людмила Капустян надала одній жительці 
району консультацію щодо встановлення факту 
належності особі правовстановлюючих 
документів. Детальніше>>>>> 
 
 
 
11 грудня 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. Мешканка Окнянського району, яка 
звернулась за правовою допомогою, отримала 
консультації стосовно: безоплатного 
отримання земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства; порядку 
та строків спадкування законом. 

Детальніше>>>>> 
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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. 

 
02 жовтня 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. Консультації отримали три 
клієнти пробації, жителі Ананьївського району, які звернулись 
на прийом з наступних питань: порядок укладання трудового 
договору; укладання договору цивільно – правового характеру; 
право учасників АТО на отримання житла. Детальніше>>>>> 
 

 
 

03 жовтня, у Окнянському районному секторі 
філії Державної установи "Центр пробації" в 
Одеській області працював дистанційний пункт 
консультування громадян. 
Правові консультації та роз'яснення надавала 
начальник Окнянського бюро правової 
допомоги. Мешканець селища Окни отримав 
консультації щодо: стягнення аліментів на 
утримання дитини; порядку проведення 
визнання батьківства. Детальніше>>>>> 
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06 листопада у Окнянському районному секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Одеській області головним спеціалістом 
Окнянського бюро правової допомоги 
Валентиною Цеховською було забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування 
громадян, під час якого звернулися 2 особи, які 
перебувають на обліку в «Центрі пробації». 
Правові консультації та роз'яснення були надані 
з наступних питань: порядку та строків 
спадкування за законом; оформлення паспорта 

замість утраченого або викраденого. Детальніше>>>>> 
 

06 листопада 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. Консультації отримали двоє клієнтів 
пробації, жителі Ананьївського району, які 
звернулись на прийом з наступних питань: 

✅ встановлення фактів, що мають юридичне 
значення; 

✅ порядок та умови примусового зняття з 
реєстрації місця проживання. 
Детальніше>>>>> 
 

 
04 грудня 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. Консультації отримали два клієнти 
пробації, жителі Ананьївського району, які 
звернулись на прийом з наступних питань: 
відповідальність боржника за несплату аліментів; 
розмір стягнення аліментів на неповнолітню дитину. 
Детальніше>>>>> 
 
 
 

 
06 грудня, на базі Балтського районного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації” в Одеській 
області для осіб, які відбувають покарання в установах 
державної пенітенціарної служби України згідно 
графіку працював дистанційний пункт консультування. 
За консультацією звернувся громадянин, якого 
цікавило питання стосовно його прав при затриманні 
при притягненні до адміністративної відповідальності 
поліцією. Детальніше>>>>> 
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Забезпечення роботи дистанційних пунктів у судах Одеської області 

 
 Протягом 4 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. 
 
 

 
 

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. 

 

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 
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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 пунктах тимчасового розміщення 
біженців, територіальних підрозділах Державної міграційної служби України в 

Одеській області 
 

Дистанційні пункти консультування громадян у територіальних підрозділах 
Державної міграційної служби України в Одеській області протягом 4 кварталу 2019 
року продовжують свою роботу задля підвищення правосвідомості та освіченості 
населення. 
 

 
 

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 
 

Жителі села Ананьїв Другий Ананьївського району 
Одеської області мали можливість отримати 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 
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пунктів консультування з проведення консультацій жителів сільської місцевості. 
Детальніше>>>>> 
 

17 жовтня, головний спеціаліст Балтського бюро 
правової допомоги Руслан Москаленко зустрівся з 
секретарем Пужайківської сільської ради. Під час 
зустрічі обговорили можливість надання 
безоплатної правової допомоги жителям села на 
базі сільської ради. Під час роботи мобільного 
пункту консультування в сільській раді Руслан 
Москаленко роздав інформаційні матеріали та надав 
консультації двом жителям села щодо порядку 
надання земельної ділянки для ОСГ. 

Детальніше>>>>> 
 

21 жовтня для працівників та жителів Маяківського 
старостинського округу Окнянської об’єднаної 
територіальної громади Окнянського району 
проведено прийом громадян, під час якого 
звернулося 4 місцевих жителі. Правові консультації 
та роз'яснення жителі отримали з наступних 
питань: розробка проектної документації на 
земельну ділянку та оформлення права власності на 

неї; оформлення права власності на житловий будинок побудований до 05 серпня 1992 
року; порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги та переліку 
документів, необхідний для її отримання та ін. Детальніше>>>>> 
 
Надання адресної правової допомоги. Організація виїздів до громадян, які 
потребують БПД та не мають можливості самостійно прибути до центру. 
 

Працівники Подільського місцевого центру забезпечують 
надання безоплатної вторинної правової допомоги всім 
громадянам, хто її потребує, незалежно від віддаленості чи 
неможливості за станом здоров'я звернутися безпосередньо 
до центру чи його підрозділів. 
Так, 23 жовтня поточного року, жителька м.Подільськ, за 
попередньою домовленістю, через те, що самостійно 
прийти до центру не має змоги, отримала адресну правову 
допомогу. 
Детальніше>>>>> 
 

 
Працівники Любашівського бюро правової допомоги 
забезпечують надання безоплатної вторинної правової 
допомоги всім громадянам, хто її потребує, незалежно від 
віддаленості чи неможливості за станом здоров'я звернутися 
безпосередньо до центру чи його підрозділів. 
07 листопада, за попередньою домовленістю, через те, що 
самостійно прийти до центру не має змоги, 70 річна мешканка 
смт Любашівка отримала адресну правову допомогу. 
Детальніше>>>>> 
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За зверненням за попередньою домовленістю 
20 листопада головний спеціаліст відділу 
Савранське бюро правової допомоги надав 
адресну правову допомогу жителю с. 
Байбузівка, Савранського району Одеської 
області за місцем його проживання, оскільки 
заявник має 1 групу інвалідності та не взмозі 
самостійно пересуватися. Детальніше>>>>> 
 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid». 

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  IV кварталу 2019 року було удосконалено 2 
правових консультації, підготовлено 1 нову правову консультацію та підтримано в 
актуальному стані 17 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. 
 

Керівниця Регіонального центру Світлана 
Клішина провела презентацію кращих і 
успішних практик діяльності у роботі місцевих 
центрів з надання БВПД, досягнення спільних 
позиції у вирішенні окремих питань, та говорила 
про застосування єдиного підходу у роботі, а 
також про плановий розвиток системи 
безоплатної правової допомоги. На засіданні 

обговорювалися фінансові питання, а також дотримання норм Правил етичної 
поведінки працівників системи БПД під час виконання своїх посадових обов’язків. На 
запрошення Громадського центру правосуддя у м.Татарбунари керівники центрів з 
надання БПД завітали до офісу партнерів, де познайомилися з історію створення та 
організацією роботи установи. Детальніше>>>>> 
 
[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 жовтня по 31 грудня 2019 року Подільським місцевим центром з 
надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1390 звернень клієнтів, 268 особам було надано 
правову інформацію, 833 осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 88 особам 
було надано практичну допомогу у складанні документів правового характеру та 
прийнято 201  звернення про надання БВПД. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року Подільським місцевим центром з 
надання БВПД та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1390 звернень клієнтів, 268 особам було надано 
правову інформацію, 833 осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 88 особам 
було надано практичну допомогу у складанні документів правового характеру та 
прийнято 201  звернення про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  200 
рішень про надання БВПД та 3 - про відмову у її наданні.  
Надано 26 доручень адвокатам та 167 - штатним працівникам (представництво клієнта в 
суді або оформлення процесуальних документів). 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

 

з/
п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількіс
ть 

зареєст
рованих 
звернен

ь 

Кількіс
ть 

наданих 
правови

х 
інформа

цій 

Кількіст
ь 

наданих 
правови

х 
роз'ясне

нь,  
консульт

ацій з 
правови
х питань 

Кількіст
ь 

складен
их   

докумен
тів 

правовог
о 

характер
у 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

Кількість 
перенаправ

лень до 
інших 

провайдері
в БПД 

1. Відділ 
правопросвітниц
тва та надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 

257 14 141 31 71 0 

2. Відділ 
“Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

199 0 184 5 10 0 

3. Відділ  
“Балтське бюро 
правової 
допомоги” 

104 0 83 7 14 0 

4. Відділ 
“Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

44 0 28 1 15 0 

5. Відділ 
“Любашівське 
бюро правової 
допомоги” 

213 164 22 1 26 0 

6. Відділ 
“Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

156 30 108 0 18 0 

7. Відділ 
“Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

206 43 117 22 24 0 

8. Відділ 
“Савранське 
бюро правової 
допомоги” 

136 0 106 16 14 0 

9. Відділ 
“Ширяївське 
бюро правової 
допомоги” 

75 17 44 5 9 0 

 
 

Разом по МЦ 
 

1390 268 833 88 201 0 
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При цьому за період з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року клієнти найчастіше 
зверталися по таким категоріям  питань:  цивільного права 281 (20,2 %), сімейного 
права 264 (19 %), з інших питань 176 (12,7%), спадкового права 153 (11%), земельного 
права 138 (9,9%), цивільного процесу 96 (6,9%), житлового права 69 (5 %), соціального 
забезпечення 49 (3,5 %),  трудового права 45 (3,2%),  адміністративного права 28 (2 %), 
кримінального процесу 22 (1,6%), пенсійного права 21 (1,5%), адміністративних 
правопорушень 19 (1,4%), з питань виконання судових рішень 14 (1 %),  податкового 
права 9 (0,7%), кримінального права 6 (0,4%). 
 

 
 
 

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) 
151 (75,5 %), особам з інвалідністю 32 (16%), ветеранам війни/учасники  бойових дій 8 
(4%), особи, які постраждалі від домашнього  насильства 6 (3%) та внутрішньо 
перемішені особи  2 (1%) та дітям, які не належать до окремих категорій 1 (0,5%). 
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Крім цього, Подільським місцевим центром, в тому числі бюро правової 

допомоги, за період 01 жовтня по 31 грудня 2019 року було: 
• здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 89 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 
пунктів склала 120 осіб, в тому числі 17 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 103 особи  - до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• 4 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та  0  установ 
- провайдерів  безоплатної правової допомоги (громадським організаціям, 
волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 88 актів надання  безоплатної вторинної правової допомоги, 
що були подані адвокатами; 

• проведено 85  правопросвітницьких заходів; 
• розміщено у ЗМІ 46 інформаційних матеріалів з питань надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 
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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 
дистанційн
их 
пунктів/осі
б, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількіст
ь ОМС, 
яким 
надано 
методич
ну 
допомог
у та 
установ 
- 
провайд
ерів 
БПД, з 
якими 
налагод
жено 
співпрац
ю 

Кількіст
ь 
проведен
их право-
просвітн
ицьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

8/17 89/103 4/0 85 2 

2. Відділ 
“Ананьївське 
бюро правової 
допомоги” 

2/7 9/24 1/0 18 0 

3. Відділ “Балтське 
бюро правової 
допомоги” 

1/2 9/4 1/0 9 0 

4. Відділ “Кодимське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 12/9 0/0 4 0 

5. Відділ 
“Любашівське 
бюро правової 
допомоги” 

1/1 10/6 0/0 14 0 

6. Відділ 
“Миколаївське 
бюро правової 
допомоги” 

0/0 13/21 1/0 9 0 

7. Відділ “Окнянське 
бюро правової 
допомоги” 

1/4 9/11 1/0 9 0 

8. Відділ 
“Савранське бюро 
правової 
допомоги” 

2/2 6/6 0/0 7 2 

9. Відділ 
“Ширяївське бюро 
правової 
допомоги” 

0/0 12/12 0/0 6  
0 
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