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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
В Управлінні Пенсійного фонду України Приморського району м. 
Одеси відкрито мобільний виїзний пункт консультування 
громадян. 

Значну кількість людей, бажаючих отримати юридичну допомогу, 
складають особи похилого віку, яких насамперед хвилюють питання 
пенсійного забезпечення. Найактуальніші питання стосуються 
перерахування пенсії за віком, за страховим стажем роботи, по 
інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі по 
інвалідності з дитинства), у зв’язку з втратою годувальника, у 
зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, а також 
перерахування пенсії з використанням показника середньої 
заробітної плати за відповідний рік тощо. 

Приймаючи до уваги складність пересування зазначеної категорії 
населення з однієї установи до іншої з метою вирішення, у тому числі, правових питань, а також 
для забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги, в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Другого одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Аллою Перетятко та головним спеціалістом відділу правової інформації та консультацій Центру 
Олександром Зінькевичем спільно з заступником начальника Управління Пенсійного фонду 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/druhyi-odeskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
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України в Приморському районі м. Одеси (далі – Управління) Тамарою Гортопан  досягнуто 
домовленості щодо співпраці.  

Так, 10 жовтня 2016 року фахівцями Центру в приміщенні Управління Пенсійного фонду (м. 
Одеса, вул. Рішельєвська, 60) було відкрито мобільний виїзний пункт консультування 
громадян. 

Відтепер щопонеділка, з 9.00 до 12.00 год., а також щосереди, з 14.30 до 17.30 год., у пункті  
усі бажаючі можуть отримати наступні правові послуги: 

-консультацію та правову інформацію, роз'яснення юриста зі спадкових, сімейних, 
земельних, трудових, житлових питань, питань соціального забезпечення, виконання судових 
рішень тощо; 

- складання документів непроцесуального характеру  (заяв, скарг, звернень); 
-адресну безкоштовну правова допомога за місцем проживання/перебування (для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями); 
- заповнення формуляра заяви до Європейського суду з прав людини у зв’язку з порушенням 

Російською Федерацією прав на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя, а також у південно-східних областях України; 

- доступ  до електронних сервісів  Міністерства юстиції України (отримання інформації 
щодо нерухомого майна, відомостей про банкрутство підприємства, установи, організації, 
інформації про стан розгляду справи в суді, он-лайн реєстрація актів цивільного стану тощо. 
 

Дистанційні пункти 
консультування громадян з 
правових питань створені на 
базі районних центрів 
зайнятості у всіх районах, де 
діють бюро правової допомоги 
місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги. Згідно 
підписаних Меморандумів та 
узгоджених графіків фахівцями 
проводяться правові 
роз'яснення та  

правопросвітницькі заходи для безробітних громадян. 
Протягом грудня за участі спеціалістів безоплатної правової допомоги проведені спільні 

інформаційні семінари з реалізації прав людини та легальної зайнятості населення. 
 

 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
З метою забезпечення надання якісної безоплатної правової допомоги та відповідно до 

Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги менеджером з якості 
постійно проводяться моніторинги. Так, протягом звітного періоду здійснено моніторинг якості 
роботи адвокатів у 19-ти судових засіданнях з розгляду кримінальних справ, а також 10 бесід з 
клієнтами адвокатів з приводу якості їх роботи. У жовтні-грудні 2016 року також проведено 
анонімне анкетування адвокатів з метою покращення якості роботи центрів. У цьому анкетуванні 
взяли участь 51 адвокат Одеського регіону. 

6 грудня 2016 року з робочим візитом до Котовського місцевого центру з надання БВПД з 
робочим візитом відвідали працівники відділу забезпечення якості правової допомоги та 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry
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підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Одеській області Олександр Мхітарян та Сергій Онофрійчук.  

Головна мета візиту - надання методичної допомоги в організації роботи місцевого центру 
щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах, обговорення нагальних питань діяльності.  

 
Представники Регіонального центру 

провели семінар для працівників відділу 
організації надання БВПД та роботи з 
адвокатами, надавши методичні 
рекомендації щодо порядку прийняття, 
реєстрації та перевірки актів наданих послуг 
адвокатів.  

Олександр Мхітарян та Сергій Онофрійчук 
зустрілись за «круглим» столом з 
адвокатами, які співпрацюють з Котовським 
місцевим центром.  

Головне питання, яке обговорювались під 
час зустрічі, стосувалось розвитку та 

удосконалення системи надання безоплатної правової допомоги, внесення змін та пропозицій 
до діючого законодавства.  

Представники Регіонального центру 
запропонували адвокатам долучитися до 
програми «Адвокат_майбутнього» — першої 
всеукраїнської програми професійного 
розвитку адвокатів, спрямованої на 
підвищення якості правничої допомоги, 
ефективного впровадження реформ у сфері 
правосуддя та розвитку юридичної спільноти 
в Україні. 

Цього дня Олександр Мхітарян та Сергій 
Онофрійчук побували в гостях у Балтському 
бюро правової допомоги, засвідчити якість 
надання правової допомоги працівниками 

бюро. Якраз в той час фахівці бюро Ірина Бондар та Руслан Москаленко консультували мешканку 
м. Балти з питань соціального захисту. 

 
 
 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

 
22 листопада в Одесі обговорили 
результати пілотного моніторингу 
застосування нового Кримінального 
процесуального кодексу України судами 
м. Києва. 

Начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Регіонального центру з 
надання БВПД в Одеській області Ірина 
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Чімбер взяла участь у презентації результатів моніторингу Кримінального процесуального 
кодексу України, який проводився в судах м. Києва. 

Захід відвідали адвокати, які безпосередньо надають безоплатну вторинну правову допомогу 
в кримінальних провадженнях, представники регіональних центрів, що мають свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю, представники 
міжнародних організацій. 

Присутнім розповіли про проведений пілотний проект 
«Моніторинг реалізації нового Кримінального процесуального 
кодексу України», що проходив за ініціативи Уповноваженого з прав 
людини та підтримки Ради Європи в рамках проекту «Підтримка 
реформи кримінальної юстиції в Україні», а також Програми 
реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в 
Україні Департаменту юстиції США та Програми розвитку ООН 
(ПРООН) в Україні. Учасників заходу ознайомили з методикою 
моніторингу, особливостями методів збору інформації та 
презентували основні результати моніторингу.  Правозахисники 

обговорили проблемні питання про взаємодію судової системи зі сторонами захисту та 
обвинувачення, висловили своє бачення щодо вдосконалення системи судочинства. Було 
проведено анкетування учасників, а питання анкет винесені на загальне обговорення.    

На завершення заходу учасники обговорили результати моніторингу та причини, що лежать в 
основі недоліків, виявлених в результаті моніторингу. Висновком якого є те, що на сьогодні 
повнота, об’єктивність, всебічність, тривалість судового розгляду залежить переважно від 
правозастосовної практики, а саме реалізації усіма учасниками кримінального провадження їхніх 
процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків, передбачених КПК. 

Відповідно, для забезпечення належної якості державного обвинувачення, захисту та 
правосуддя в цілому наразі планується підвищення кваліфікації прокурорів, адвокатів і суддів 
та вдосконалення організації роботи судів. 

 
 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 

 
13 жовтня 2016 року в м. Одесі у 
приміщенні бізнес-центру 
«Черьомушки» (вул. В. Терешкової, 15, 
оф. 501) відбувся семінар на тему: 
«Захист прав біженців в Україні: 
законодавство та практика». 
Організатором заходу виступила за 
підтримки УВКБ ООН Громадська 
організація «Десяте квітня». 

До розгляду проблем заходу були 
запрошені начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ірина 
Чімбер, заступник начальника відділу 
правової інформації та інформації 

Другого місцевого центру Анастасія Арцимович, головний спеціаліст відділу представництва 
Котовського місцевого центру з надання БВПД Деніс Стецюк, начальник відділу правової 
інформації та консультацій Котовського місцевого центру Тетяна Казакова та адвокати, які 
співпрацюють з центрами, Анатолій Осадчий та Руслан Фіхтман. 
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Відкрили семінар Президент ГО «Десяте квітня» Курочкіна Марина та адвокат Юрій Сиволога. 
Адвокат презентував практику оскарження в суді рішень міграційної служби щодо відмови у 
наданні міжнародного захисту, посилаючись на нормативно-правові акти. Він звернув увагу на 
дуже короткий строк на оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а саме: протягом п'яти робочих днів з 
дня отримання повідомлення (ст. 12 ЗУ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту). Юрій Сиволога також навів приклади застосування рекомендацій УВКБ 
ООН з міжнародного захисту біженців. 

Правники ГО «Десяте квітня» Катерина Гайдей, Аліна Касім та Аліна Заїм надали інформацію 
стосовно числа біженців, осіб, які підпадають під групу ризику по країнам походження з Сирії, 
Іраку та Афганістану. 

Учасники семінару обговорили проблеми захисту прав біженців, які є досить актуальними для 
багатьох держав світу, в тому числі, й для України. Визначення поняття біженця необхідно 
розмежовувати з поняттям особи, яка потребує додаткового захисту та внутрішньо переміщеної 
особи. За останні два роки Україна зіткнулася з новим явищем – переселенцями з Донбасу і 
Криму, яких в народі називають «біженцями». Проте це поняття невірне, тому що переселенці 
(внутрішньо переміщені особи) – це громадяни України, які змушені були покинути своє постійне 
місце проживання й переїхали жити в межах країни. Біженці – це іноземні громадяни, які 
унаслідок певних обставин покинули свою країну й шукають нове місце проживання. Статус 
біженця надається безстроково. Крім статусу біженця, Україна надає статус «особи, яка потребує 
додаткового захисту», він тимчасовий і може бути переглянутий. 

На завершення заходу всі учасники наголосили на важливості правового захисту біженців, 
адже особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, 
користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і 
громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією та законами України, а також 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

 
Довідково. Громадська організація «Десяте квітня», за підтримки Управління  Верховного 

комісара ООН у справах біженців, сприяє розвитку громадського суспільства та формування 
правової держави в Україні. В рамках проектів ними надається правова допомога, зокрема в 
сфері захисту прав біженців, підтримка громадських ініціатив внутрішньо переміщених осіб на 
території міста Одеси, Одеської області та міста Миколаїв, Миколаївської області. Всі види 
допомоги в рамках проектів надаються безкоштовно. 

 
19 жовтня 2016 року, начальник Головного 
територіального управління юстиції у Одеській 
області Олексій Пономарчук відвідав 
Чорноморське бюро правової допомоги, яке є 
відокремленим відділом Першого місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

На виконання Плану заходів з активізації 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги (далі — План) за результатами 

оперативної наради в Міністерстві юстиції України від 09 вересня 2016 року на четвертий квартал 
цього року було затверджено графік проведення посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції в області консультування громадян в бюро правової 
допомоги. 

З метою виконання Плану начальник Головного територіального управління юстиції у Одеській 
області Олексій Пономарчук спільно з заступником директора Регіонального центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги у Одеській області Юлією Садовською здійснили 
робочий візит до Чорноморського бюро правової допомоги. Мета цього візиту – надання 
безоплатних юридичних консультацій мешканцям Чорноморська. 

Питання, які цікавили людей, стосувалися новел в законодавстві з питань примусового 
виконання рішень суду та інших органів, які набрали чинності 5 жовтня 2016 року. Олексій 
Пономарчук особисто проінформував громадян стосовно відмежування органів державної 
виконавчої служби від приватних виконавців, які є суб’єктами незалежної професійної діяльності.   

Також було надано консультації щодо способів стягнення аліментів на утримання батьків, 
стягнення заборгованості по заробітній платі тощо. 

Адреса бюро правової допомоги у Чорноморську: вул. В. Шума (Карла Маркса), 21, каб. №5. 
Телефон: (048) 796-29-45. 

8 листопада 2016 року в Одеській обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. М.С. 
Грушевського відбувся круглий стіл, 
організований Одеською обласною 
організацією ВГО «Комітет виборців України», 
на якому говорили про історію боротьби за 
права людини в Україні і сучасні виклики в цій 
сфері.  

На заході зібралися понад 50 учасників - 
студенти, журналісти, історики, 
правозахисники, представники системи 

безоплатної правової допомоги, бібліотекарі та читачі. 
Основними спікерами виступили: Ігор Брінош – заступник голови ООО ВГО «Комітет виборців 

України»; Анатолій Бойко – голова ООО ВГО «Комітет виборців України»; Світлана Клішина – 
директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській 
області та Юлія Лісова – заступник директора Регіонального центру. 

 Ігор Брінош виступив з інформацією «Вільні люди в невільній країні»: історія створення та 
розвитку Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод». Голова 
Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко розповів про діяльність 
Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), Юлія Лісова зробила огляд основних 
сучасних проблем і викликів у сфері прав людини в Україні та Одеському регіоні. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
Одеській області Світлана Клішина представила державну систему безоплатної правової 
допомоги та її можливості в сфері захисту прав людини, результати діяльності системи. 

На заході слухачі мали змогу повернутись в минулі часи, прослухавши історію створення 
Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод 9 листопада 1976 року, 
рівно 40 років тому. Одним з досягнень створення Української Громадської Групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод стало можливість вільно зібратися і публічно обговорити ситуацію з 
правами людини 40 років потому. 

Учасники заходу обговорили також сучасні проблеми щодо захисту прав людини, зокрема у 
зв’язку з військовим конфліктом та як наслідок - окуповані території України, мешканці яких 
змушені були покинути рідні міста, села та домівки. Внаслідок цього, на сьогоднішній день гостро 
стоїть питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб, яких на території Одеської області 
близько 10 тисяч. 
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Спільне консультування громадян м. 
Біляївки провели 16 листопада працівники 
ГТУЮ та Регіонального центру з надання 
БВПД в Одеській області. 

 
Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Одеській області 
Микола Станіщук відвідав Біляївське бюро 
правової допомоги, яке є відокремленим 
відділом Першого місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

На виконання Плану заходів з активізації 
надання безоплатної первинної правової 

допомоги (далі — План) за результатами оперативної наради в Міністерстві юстиції України від 
09 вересня 2016 року на четвертий квартал цього року було затверджено графік проведення 
посадовими особами Головного територіального управління юстиції в області консультування 
громадян в бюро правової допомоги. 

З метою виконання Плану начальник Головного територіального управління юстиції у Одеській 
області Микола Станіщук спільно з директором Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Одеській області Світланою Клішиною  та заступником 
директора Регіонального центру Юлією Садовською здійснили робочий візит до Біляївського 
бюро правової допомоги. Мета цього візиту – надання безоплатних юридичних консультацій 
мешканцям Біляївки.   

Питання, яке цікавило людей, стосувалося роботи державної виконавчої служби,  а саме 
стягнення аліментів з батьків на утримання дітей. Микола Станіщук в присутності осіб, які 
звернулися за консультацією, запросив інформацію по виконавчому провадженню, пообіцяв 
розібратися у ситуації та тримати цю справу на особистому контролі. 

Також було надано консультації щодо вступу у спадщину за законом. 
Жителі Біляївки подякували фахівцям органів юстиції та Регіонального центру, які допомогли 

їм розібратися у тих непростих життєвих ситуаціях, які склалися.  
Адреса бюро правової допомоги у Біляївці: вул. Кіпенка, 6, перший поверх. Телефон:  (04852) 

2-12-22. 
 
18 листопада директор Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина та заступник 

директора центру Юлія Садовська взяли участь у селекторній нараді з питань реєстрації 
громадських організацій під головуванням заступника Міністра юстиції України Мороза П.О. 

1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій (громадських, благодійних 
організацій, всіх асоціацій, творчих спілок, інших) з перереєстрації своїх статутів.  Тому до кінця 
поточного року усі громадські організації повинні внести необхідні зміни для того, щоб не 
сплачувати податки.  

Необхідність внесення змін в статути громадських організацій пов'язана з тим , що з 1 січня 
2015 року вступили в дію зміни в Податковому Кодексі України, а 1 січня 2017 року спливає 
термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог. Тому всі 
організації, створені до 1 січня 2015-го повинні обов'язково внести зміни до своїх статутів, а 
створені пізніше - перевірити документи на відповідність податковому законодавству. 

За результатами наради Регіональний центр з надання БВПД в Одеській області надав 
пропозиції щодо удосконалення процедури оформлення документів для проведення державної 
реєстрації змін установчих документів громадських формувань, пов’язаних з приведенням їх у 
відповідальність до вимог законодавства. Враховуючи очікуване велике навантаження на 
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управління державної реєстрації щодо реєстрації змін в установчих документах громадських 
формувань Регіональний центр пропонує додатково покласти на місцеві центри та бюро 
правової допомоги функцію оформлення відповідних документів, провести відповідне навчання 
для працівників бюро та місцевих центрів щодо оформлення документів, підготувати та надати 
працівникам місцевих центрів та бюро правової допомоги типові пакети документів для 
проведення державної реєстрації по кожному виду громадських формувань. 

На селекторній нараді представниками Регіонального центру з надання БВПД повідомлено, 
що місцеві центри отримали доручення зв’язатись з кожним діючим громадським формуванням, 
зареєстрованому у відповідному районі Одеської області та проінформувати про необхідність 
проведення державної реєстрації змін установчих документів у відповідності до діючого 
законодавства та запропонувати безкоштовну допомогу. 

 
 
1 грудня 2016 року в Одесі пройшов семінар "Як громадським та благодійним організаціям 

не втратити ознаку неприбутковості". 
 

01.12.2016 року у приміщенні Impact Hub Odessa (вул. 
Грецька, 1 а) представники Регіонального центру з 
надання БВПД прийняли участь у семінарі "Як 
громадським та благодійним організаціям не втратити 
ознаку неприбутковості", який організували експерти 
Проекту USAID  «Громадяни в ідї» . 

Команда проекту USAID «Громадяни в дії» 
займається покращенням законодавства для 
громадянського суспільства України, а також навчанням 
чиновників, політиків та громадських активістів. 

Загалом захід відвідали 64 учасники, яких цікавили питання збереження статусу 
неприбутковості, підприємницької діяльність неприбуткових організацій, як часто можна робити 
зміни в статутних документах та куди в Одесі подавати документи для внесення змін. 

Завдяки присутності представників громадськості, ДФС УКраїни, Головного управління ДФС в 
Одеській області, Головного територіального управління юстиції в Одеській області та 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі учасники отримали 
відповіді на свої питання. 

Переглянути буклет "Як громадським та благодійним організаціям не втратити ознаку 
неприбутковості 1 січня 2016 року?" 

 
 
  Спільне консультування громадян м. Южного провели 07 грудня 2016 року представники 

ГТУЮ та Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області.  
 
Начальник Головного територіального управління 
юстиції у Одеській області Микола Станіщук відвідав 
Южненське бюро правової допомоги, яке є 
відокремленим відділом Третього місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
На виконання Плану заходів з активізації надання 
безоплатної первинної правової допомоги (далі — 
План) за результатами оперативної наради в 
Міністерстві юстиції України від 09 вересня 2016 року 
на четвертий квартал цього року було затверджено 

https://drive.google.com/file/d/0B8u_pYIkoApyVjRnX2hhcXJ3S2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8u_pYIkoApyVjRnX2hhcXJ3S2c/view
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графік проведення посадовими особами Головного територіального управління юстиції в області 
консультування громадян в бюро правової допомоги. 

З метою виконання Плану начальник Головного територіального управління юстиції у Одеській 
області Микола Станіщук спільно з заступником директора Регіонального центру Юлією 
Садовською здійснили робочий візит до Южненського бюро правової допомоги. Мета цього 
візиту – надання безоплатних юридичних консультацій мешканцям Южного.   

Адреса бюро правової допомоги у м. Южному: вул. Т. Шевченка, 7. Телефони: (04842) 24 – 
020, (04842) 22 - 576.       

             
14 грудня 2016 року у приміщенні 
Балтської міської ради (м. Балта, вул. 
Любомирська, 193), відбувся Другий 
земельний цивільно-правовий форум 
північного регіону Одеської області.  

 
Метою заходу визначено 

посилення спроможності та 
налагодження системної взаємодії та комунікації між органами державної влади, місцевим 
самоврядуванням, неурядовими організаціями та адвокатською спільнотою з питань 
оформлення права власності на землю. 

Обговорення проходило під головуванням директора Котовського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мерзлякова, заступника голови Одеської 
обласної організації ВГО «Комітет виборців України» Ігоря Бриноша і за участю заступника 
Балтського міського голови Едуарда Рабиновича, представників Балтської міської та районної 
рад, районної державної адміністрації, старост сіл об'єднаної територіальної громади, фахівців із 
земельних питань міської ради, адвокатів системи безоплатної правової допомоги, 
громадськості та місцевих ЗМІ. 

На заході обговорені питання земельного законодавства, успішної адвокатської практики у 
вирішенні земельних спорів, вирішення основних земельних проблем цивільно-правового 
характеру та підведені підсумки реалізації в північних районах Одеської області ініціативи 
«Подолання селянської земельної цивільно-правової прірви». 

Сергій Мерзляков, директор Котовського місцевого центру, презентував підсумки реалізації 
проекту, першим етапом якого було здійснення локального аналізу щодо виявлення основних 
проблем в сфері земельних відносин, їх обговорення з представниками органів місцевого 
самоврядування і виконавчої влади, неурядовими організаціями та фахівцями Котовського 
місцевого центру. 

Результатом цієї роботи є винайдення шляхів щодо вирішення та подолання основних 
земельних проблем цивільно-правового характеру: вироблення алгоритму дій, покрокових 
інструкцій, дорожніх карт, напрацювання рекомендацій для органів місцевого самоврядування 
та державної влади з зазначеної проблематики. 

На наступному етапі надавалась безоплатна правова допомога в сфері земельних питань, як в 
стаціонарному режимі на базі Котовського місцевого центру, так і під час проведення виїзних 
мобільних консультаційних пунктів в віддалених сільських населених пунктах північних районів.  

 
За час реалізації проекту проведено більше 30 робочих зустрічей, круглих столів, тренінгів з 

представниками органів місцевого самоврядування та виконавчої влади усіх дев’яти північних 
районів Одещини стосовно надання правової допомоги сільському населенню району  із 
земельних, договірних та цивільних правовідносин. 

За з лютого по листопад 2016 року проведено 42 виїзних прийоми в сільських населених 
пунктах. За цей час понад 700 жителів північних районів Одеської області отримали безоплатну 
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правову допомогу щодо земельних питань. У більше ніж 40 випадках надавалась допомога 
адвокатів, які співпрацюють з Котовським місцевим центром з надання БВПД (підготовка судових 
процесуальних документів, і представництво в судах). 

Задля захисту земельних прав громадян, зокрема в сільській місцевості, центром розроблені 
рекомендації з вирішення типових 
проблем з земельних питань. 

Для використання в роботі 
суб’єктами з надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Котовським центром розроблені та 
поширені в усіх північних районах 
Одещини методичні рекомендації 
на теми: “Крок за кроком: 
оформлення права власності на 
земельну ділянку у порядку 
спадкування за законом та за 

заповітом”, “Спадкування землі: актуальні аспекти з адвокатської практики”,  “Реєстрація 
права на земельну ділянку в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно”, «Крок за 
кроком: Порядок передачі земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, а також 
членам сімей загиблих учасників АТО у власність в межах норм безоплатної приватизації», 
“Безоплатна правова допомога щодо земельних питань”. 

З новаціями в земельному законодавстві та думками експертів ознайомив учасників  форуму 
начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами Сергій Кудрявцев. 

 «Аналіз практики в сфері земельних спорів показав, що більшість громадян звертаються 
за правовою допомогою  саме з питань  розірвання договору оренди земельної ділянки, 
визнання його недійсним чи неукладеним, визначення/продовження строку оренди землі», - 
зазначив фахівець центру. 

Учасники форуму обговорювали виявлені проблеми в сфері земельних правовідносин в 
сільській місцевості. Старости сіл об'єднаної Балтської громади скаржилися на незрозумілу 
затримку (з 2008 року) оформлення документів на особисте селянське господарство, яке 
проходить через Головне управління Держгеокадастру в Одеській області. У зв'язку з цією 
проблемою було запропоновано на законодавчому рівні врегулювати питання оформлення 
документів на особисте селянське господарство через місцеві органи виконавчої влади. 

Правники Котовського місцевого центру привели приклади успішної адвокатської практики у 
вирішенні земельних спорів. 

 
Довідково. 
Проект “Подолання селянської земельної цивільно-правової прірви” виконується Одеською 

обласною організацією ВГО “Комітет виборців України” спільно з Котовським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках Проекту «Доступна та 
якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти 
за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» 
Міжнародного фонду «Відродження». 

            
 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.  

 
З метою впорядження єдиних стандартів професійної діяльності, обміном досвідом 
впроваджено щотижня проведення кураторських годин працівників регіонального та місцевих 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/kotovskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/kotovskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://www.irf.ua/
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центрів. Під час кураторських годин обговорюються проблемні питання, які виникають щодня 
при виконанні функціональних обов’язків працівниками місцевих центрів. Також, єдина практика 

обговорюється та затверджується на Керівних 
радах Регіонального центру з надання БВПД. 
Так, 13 грудня 2016 року у приміщенні 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  Одеській області 
відбулось засідання Керівної ради за участі 
директорів місцевих центрів з надання БВПД під 
головуванням директора Регіонального центру 
Світлани Клішиної. Присутні на зустрічі 
узагальнили підсумки роботи, проведеної у 
цьому році, а також обговорили плани на 
наступний рік. 

Участь у засіданні взяли керівники 
структурних підрозділів Регіонального центру, зокрема, заступник директора Регіонального 
центру Юлія Садовська, головний бухгалтер Вікторія Бондаренко, начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Чімбер, начальник відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Олександр 
Мхітарян. Серед основних питань, які піднімались на нараді, були планування бюджету центрів, 
затвердження штатної чисельності, посилення відділів представництва, а також питання 
покращення рівня адміністрування бюро правової допомоги та рівного розподілу навантаження 
на них.   

Окремою темою розмови стали зміни, які відбудуться у роботі в 2017 році у зв’язку із 
децентралізацією системи безоплатної правової допомоги. 

Напередодні у Києві відбувся семінар-тренінг для головних бухгалтерів та керівників 
фінансових служб регіональних центрів та щорічна сесія стратегічного планування керівного 
складу системи БПД. Тож керівництву Регіонального центру було чим поділитись з колегами та 
спільно обговорити майбутню командну роботу. 

Директор Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області Світлана Клішина 
наголосила на важливості тісної співпраці та внутрішньої комунікації у команді центрів з надання 
безоплатної правової допомоги. 
 
 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій.  

З метою покращення результативності та ефективності діяльності регіонального та місцевих 
центрів Одеського регіону постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності 
центрів виконувати покладені на них функції, зокрема через впровадження та використання 
сучасних інформаційних та інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів та рішень 
аналізу та представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 
впровадження ІР-телефонії, впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних) та 
нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку 
системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті регіонального центру тощо.  
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД в Одеському регіоні, в тому 
числі результатів діяльності регіонального та місцевих центрів здійснюється постійна тісна 
співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення 
публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в 
мережі Інтернет, проведення прес-конференцій тощо. Так, протягом звітного періоду 

http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1895-u-stolytsi-vidbuvsia-seminar-treninh-dlia-holovnykh-bukhhalteriv-ta-kerivnykiv-finansovykh-sluzhb-rehionalnykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1895-u-stolytsi-vidbuvsia-seminar-treninh-dlia-holovnykh-bukhhalteriv-ta-kerivnykiv-finansovykh-sluzhb-rehionalnykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1892-u-kyievi-proishla-shchorichna-sesiia-stratehichnoho-planuvannia-kerivnoho-skladu-systemy-bpd
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/140-hruden-2016/1892-u-kyievi-proishla-shchorichna-sesiia-stratehichnoho-planuvannia-kerivnoho-skladu-systemy-bpd
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регіональним та місцевими центрами було розміщено 264 інформаційних матеріалів щодо 
функціонування системи БПД у регіоні. 

16 грудня 2016 року у прямому ефірі програми "Прожектор" на 7 каналі обговорили проект 
"Електронний суд", впроваджений у кількох судах Одеської області. 

Учасники заходу: директор Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області Світлана 
Клішина, начальник територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській 
області Володимир Куценко, голова Київського районного суду м. Одеси Сергій Чванкін, суддя 
Київського районного суду м. Одеси Володимир Петренко, практикуючі адвокати, судді. 

 У програмі спікери обговорювали основну суть проекту «Електронний суд», яка полягає в 
налагодженні процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими 
установами, учасниками судового процесу, а також іншими державними структурами з метою 
забезпечення справедливого та неупередженого правосуддя. 

Володимир Куценко розповів глядачам, що у три суди Одещини, а саме: Овідіопольський 
районний суд Одеської області, Київський районний суд м. Одеси та апеляційний суд Одеської 
області були визначені рішенням Ради суддів України модельними у поетапному запровадженні 
інструментів "Електронного правосуддя" та отримали оновлену технічну базу для можливості 
втілення ідеї електронного документообігу. Керівник територіального управління Державної 
судової адміністрації в Одеській області говорив про економію грошей як на державне 
утримання судової системи, так і для громадян, та економію часу.  

Як зазначив у своєму виступі голова Київського районного суду м. Одеси Сергій Чванкін, 
«…електронне судочинство – це майбутнє нашої країни, це прямий шлях вступу до 
європейської спільноти судової системи... Без прозорої незалежної проєвропейської судової 
системи цього зробити неможливо». 

Володимир Петренко розповів про досвід роботи близько 1,5 року в системі «Електронний 
суд» у Київському районному суді м. Одеси. «На сьогоднішній день близько 2,5 тис. справ було 
розглянуто в рамках проекту. З початку 2017 року проект буде впроваджений у всіх судах 
Одеської області всіх юрисдикцій, а в середині 2017 року планується його запуск по всій судовій 
системі в Україні», - зазначив він. 

Керівник Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина говорила про те, що 
внаслідок користування системою «Електронний суд» адвокатами, які співпрацюють з центром, 
підвищується якість надання ними правових послуг. 

«…Це й можливість оперативної подачі всіх процесуальних документів, і своєчасно 
ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, ведуть велику кількість справ, тому за допомогою інструментів системи 
«Електронний суд» мають можливість надавати послуги оперативно, якісно та своєчасно», - 
зазначила вона. 
 
Сюжет про спільне консультування громадян м. Чорноморська 19 жовтня 2016 року 
представниками ГТУЮ та Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області можна 
переглянути тут. 
 
18 листопада 2016 року про актуальні питання оформлення спадщини для одеситів в ефірі 
програми Одесса-ВЕСТИ Медіагрупи ГЛАС говорили директор Другого місцевого центру з 
надання БВПД Ірина Бондаренко та приватний нотаріус Лиманського районного нотаріального 
округу Одеської області Юрій Орзіх. Сюжет можна переглянути за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=RIc_n3rokbk 
 
26 листопада в ефірі 7 телеканалу програми "Вечер на 7" начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Другого одеського місцевого 
центру Наталя Митрофанова розповіла, чому громадські формування до 01 січня 2017 року 

http://7kanal.com.ua/2016/12/elektronnyiy-sud-perezagruzka-neizbezhna/
http://7kanal.com.ua/2016/12/elektronnyiy-sud-perezagruzka-neizbezhna/
https://www.youtube.com/watch?v=RpWcowLUNIo
https://www.youtube.com/watch?v=RpWcowLUNIo
https://www.youtube.com/watch?v=RIc_n3rokbk
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мають привести свої установчі документи у відповідність до вимог чинного законодавства: 
https://www.youtube.com/watch?v=MFzDECDRv-U 
 
5 грудня 2016 року в рамках всеукраїнського тижня права на базі ЗОШ №9 директор Котовського 
місцевого центру з надання БВПД Сергій Мерзляков провів бесіду зі старшокласниками 
«Відкритість правоохоронної системи – запорука довіри громадян». Переглянути сюжет. 
 
5 грудня 2016 року директор Другого місцевого центру з надання БВПД Ірина Бондаренко 
розповіла глядачам 7 каналу у програмі "Новини" про можливість для адвокатів взяти участь в 
освітній програмі "Адвокат майбутнього": https://www.youtube.com/watch?v=cbzjRxLIpu0 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 жовтня по 31 грудня 2016 року регіональним центром з 
надання БВПД в Одеській області було видано 1278 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 2  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 20 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 310 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального з-ва вважаються 
затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 667 – для здійснення захисту за призначенням;  

 224 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 9 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру;  

 17 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 1 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК; 

 28 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу виданих доручень за звітний період. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MFzDECDRv-U
https://www.youtube.com/watch?v=3dGVvYEcrok
https://www.youtube.com/watch?v=cbzjRxLIpu0
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж звітного 
періоду: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 10 бесід з клієнтами; 

 проведено одне анонімне анкетування адвокатів, в якому взяли участь 51 адвокат 
Одеського регіону. 

 
  

 

 

 


