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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за приоритетними 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 

 
Протягом IІІ кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та бюро правової допомоги проводились наступні правопросвітницькі заходи у 
дистанційному та звичайному режимі: 
 

01 липня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький та представник Ширяївського центру пробації ознайомили 
осіб, що відбувають покарання, із поняттям приватизації земельної 
ділянки розташованої під житловим будинком. Більшість населення 
виявляють відсутність приватизації земельної ділянки під своїм 
будинком – тому постає питання необхідності приватизації. Для того щоб 
приватизувати земельну ділянку та користуватись нею необхідно 
звернутись до землевпорядної організації з сертифікованим інженером-
землевпорядником, який виготовить… Детальніше 

 
8 липня 2021 року юристка Окнянського бюро правової допомоги Ольга 
Мокусей провела захід для місцевих жителів, які перебувають на обліку 
в Окнянському центрі зайнятості на тему «Розірвання шлюбу. Поділ 
спільного майна подружжя». Процес розірвання подружнього зв’язку 
регулює Сімейний кодекс України та передбачає декілька можливих 
варіантів розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу може бути ініційовано, 
або спільно подружжям, або тільки одним із подружжя – без урахування 
бажання іншого. Крім того розірвання шлюбу може відбуватися за 
спрощеною процедурою, коли шлюб розривається… Детальніше 

 
16 липня 2021 року на базі Любашівського РС ДУ «Центр пробації» в 
Одеській області пройшов інформаційний захід для осіб, що 
перебувають на обліку, на тему: «Порядок встановлення факту, що має 
юридичне значення». Все частіше до центрів та бюро правової допомоги 
звертаються громадяни, які зіткнулись із необхідністю встановити 
юридичний факт. Юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Олена Понікаровара розповіла присутнім, що саме можна вважати 
юридичним фактом, яким чином він встановлюється і навіщо. 
Законодавством України встановлено, що судом… Детальніше 

 
16 липня 2021 року у Кодимській центральній бібліотеці керівник 
Кодимського бюро правової допомоги Андрій Спатерук провів семінар 
на тему «Права та гарантії прав захисту викривачів корупції » для 
мешканців громади. Під час заходу присутнім були висвітлені 
найпоширеніші питання, зокрема, хто такий викривач та які права він 
має. Закон України «Про запобігання корупції» визначає вимоги щодо 
віднесення особи до викривача корупції, гарантії захисту викривачів, 
забезпечення умов для здійснення повідомлення інформації про 
можливі факти корупційних… Детальніше 

 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4772544229428738/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4772860329397128/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4832130050136822/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4832239886792505/
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22 липня 2021 року юристка Ширяївського бюро правової допомоги 
Надія Логінова та представник Ширяївського центру пробації 
ознайомили громадян, які перебувають на обліку, з правами та 
обов’язками ув’язнених та засуджених до позбавлення волі осіб. На 
жаль, досить пиширеною є ситуація, коли ув’язнені та особи яких 
засуджено до позбавлення волі за різних обставин стикаються з 
порушенням власних прав. Аби протидіяти такому явищу та мати 
можливість захистити або поновити порушене право, ув’язнений або 
засуджений, насамперед, повинен знати свої права… Детальніше 

 
23 липня 2021 року юристом Савранського бюро правової допомоги 
Віталієм Гаврилюком на території Вільшанського старостинського округу 
спільно зі старостою Тамарою Козійчук було проведено 
правопросвітницький захід для землевласників на тему: «Земельний 
податок для фізичних осіб та пільги щодо сплати земельного податку». 
Всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном 
мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, 
власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний 
податок, крім випадків… Детальніше 

 
29 липня 2021 року юристка Миколаївського бюро правової допомоги 
Людмила Капустян з метою інформування громадян про їх спадкові 
права провела захід в Миколаївській районній філії Одеського обласного 
центру зайнятості для осіб, які перебувають на обліку. Фахівчиня 
розповіла про законодавче регулювання та порядок прийняття 
спадщини. Спадкування - це перехід прав та обов’язків від фізичної 
особи, яка померла до інших осіб. Спадкування здійснюється за 
заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та 
обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент… Детальніше 

 
29 липня 2021 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми юристка Балтського бюро правової допомоги 
Катерина Жигуліна у Балтській філії Одеського обласного центру 
зайнятості взяла учать в проведенні заходу на тему: «Протидія торгівлі 
людьми: правові аспекти та наслідки», який проводився для осіб, що 
перебувають у пошуку роботи. Катерина Жигуліна спільно з 
Олександром Лисогорою – директором Балтської філії ООЦЗ розповіли 
присутнім, що містить у собі поняття "торгівля людьми": "Це 
експлуатація, перевезення, передача, приховування… Детальніше 

 
29 липня 2021 року в приміщенні Савранської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості юрист Савранського бюро правової 
допомоги Віталій Гаврилюк та провідний фахівець з питань зайнятості 
Інна Сакалюк розповіли безробітнім про механізми запобігання та 
протидії домашньому насильству. "Домашнє насильство - це 
протиправні дії або бездіяльність (а також погрози їх вчинення) у формі 
фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства, що 
вчиняються у визначеному колі осіб, незалежно від місця їх 
проживання", - зазначив Віталій Гаврилюк… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4832544016762092/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4834813183201842/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4835484386468055/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4857117850971375/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4859299010753259/
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29 липня 2021 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми, відбувся круглий стіл за участю директора 
Миколаївської районної філії Одеського обласного центру зайнятості 
Наталії Борш, керівника відділення соціальної роботи ЦНСП Анни 
Войченко, фахівця із соціальної роботи ЦНСП Євгенії Толстової, юристки 
Миколаївського бюро правової допомоги Людмили Капустян, 
начальника Миколаївського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» в Одеській області Олексія Мазарака, головного 
спеціаліста відділу у справах дітей… Детальніше 

 
30 липня 2021 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми, юристка Окнянського бюро правової допомоги Ольга 
Мокусей, директорка Окнянського відділу Подільського міськрайонного 
центру зайнятості Галина Кушнір, начальник Окнянського районного 
сектору філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області 
Руслан Пасаїта та головний спеціаліст відділу соціального захисту 
населення Окнянської об'єднаної територіальної громади Євгенія Кіпера 
провели захід для осіб, які перебувають на обліку в Окнянському центрі 
зайнятості на тему… Детальніше 

 
30 липня 2021 року, з метою підвищення рівня обізнаності громадян 
щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, у 
приміщенні Миколаївської районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості за участі директора установи Наталії Борш, юристка 
Миколаївського бюро правової допомоги Людмила Капустян та 
керівниця відділення соціальної роботи Центру надання соціальних 
послуг Анна Войченко, провели семінар для осіб, які перебувають на 
обліку. Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби зайнятості - є 
попередження та профілактика… Детальніше 

 
30 липня 2021 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми, юристи Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кудрявцев та Ганна 
Ситнік спільно з представниками Департаменту соціальної, сімейної 
політики та охорони здоров’я, Подільського міського центру соціальних 
служб, служби у справах дітей Подільської міської ради, управлінням 
спорту та молодіжної політики Подільської міської ради, Подільського 
районного відділу поліції та Подільського міськрайонного відділу філії 
ДУ "Центр пробації" провели вуличну акцію під гаслом… Детальніше 

 
02 серпня 2021 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми, у приміщенні Миколаївської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості за участі директора установи Наталії Борш, 
юристка Миколаївського бюро правової допомоги Людмила Капустян та 
керівниця відділення соціальної роботи Центру надання соціальних 
послуг Анна Войченко, провели семінар для осіб, які перебувають на 
обліку, з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо 
запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. Торгівля 
людьми - це злочин, який знаходить свій прояв… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4859367407413086/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4859889344027559/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4860232087326618/
https://www.facebook.com/watch/?v=523921168842118
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4862359423780551/
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04 серпня 2021 року юристка Ширяївського бюро правової допомоги 
Надія Логінова ознайомила представниць ромської етнічної меншини, 
які мешкають на території Петровірівської об'єднаної територіальної 
громади, з їх правами та інструментами їх захисту. Згідно зі ст. 11 
Конституції України держава сприяє розвитку етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України. Відповідно до ст. 53 Конституції України громадянам, 
які належать до національних меншин, відповідно до закону 
гарантується право на навчання рідною мовою… Детальніше 

 
05 серпня 2021 року юристка Ширяївського бюро правової допомоги 
Надія Логінова, спільно з працівниками Ширяївського районного відділу 
філії Державної установи “Центр пробації” в Одеській області, 
ознайомила засуджених із поняттям адміністративного правопорушення 
у сфері громадської безпеки, а саме які види адміністративних 
правопорушень прописані законодавством та які санкції передбачені за 
вчинення адміністративних правопорушень у сфері громадської безпеки. 
Глава 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення включає 
в себе статті, що встановлюють відповідальність… Детальніше 

 
10 серпня 2021 року юристка Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар, взяла участь у семінарі Балтської філії Одеського обласного 
центру зайнятості на тему “Трудове право”, який проводився для осіб 
перебуваючих на обліку, як безробітні. З часом, безробітні, вступають у 
нові трудові відносини, а тому питання правильного та законного 
працевлаштування для них дуже актуальне. Юристка Балтського бюро 
правової допомоги розповіла присутнім: які документи потрібно мати 
при працевлаштуванні, яку інформацію запитувати роботодавець не має 
права, з якими документами нового працівника… Детальніше 

 
11 серпня 2021 року юристка Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Ситнік зустрілась із 
безробітними громадянами у Подільському центрі зайнятості населення. 
Метою такої зустрічі було знайомство осіб, що перебувають на обліку у 
центрі зайнятості, з їх трудовими правами, зокрема у випадку легального 
працевлаштування. Конституцією України визначено, що кожен 
громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі 
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
Для працівників держава гарантує... Детальніше 

 
17 серпня 2021 року в приміщенні Савранської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості юристом Савранського бюро правової 
допомоги Віталієм Гаврилюком та директором Савранської районної 
філії Одеського обласного центру зайнятості Наталією Цибулько було 
проведено захід для безробітних, які перебувають на обліку, на тему: 
«Легальне працевлаштування молоді в Україні». Найважливішою 
ланкою на ринку праці - є молодь. Для забезпечення свого майбутнього 
вони повинні вимагати від роботодавця легального оформлення 
трудових відносин. Згідно ст. 1 Закону України… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4862611527088674/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4877729862243507/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4878088955540931/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4878439632172530/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4878508758832284/
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18 серпня 2021 року, з нагоди відзначення 30–річчя Незалежності 
України, в приміщенні Миколаївської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості юристка Миколаївського бюро правової 
допомоги Людмила Капустян провела семінар для осіб, які перебувають 
на обліку, з метою ознайомлення їх із темою: "Захист прав і свобод 
людини й громадянина". Статтею 3 Конституції України визначено, що 
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст… Детальніше 

 
20 серпня 2021 року юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Світлана Жмурко у приміщенні Подільського РС №4 ДУ «Центр пробації» 
в Одеській області провела інформаційний захід для осіб, які 
перебувають на обліку, на тему: «Визнання права власності на спадкове 
майно в судовому порядку». Найпоширенішою причиною звернення 
особи до суду в справах про визнання права власності на нерухоме 
майно в порядку спадкування є неможливість спадкоємцями, які 
прийняли спадщину, оформити своє право на спадщину в нотаріальній 
конторі з причин відсутності правовстановлюючих… Детальніше 

 
З нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України та з метою 
національно-патріотичного та правового виховання громадян, юристка 
Балтського бюро правової допомоги Ірина Бондар та працівниці 
Балтської публічної бібліотеки провели вуличну акцію та вікторину "Мрія 
одна - мирна, незалежна Україна". Жителі та гості міста отримали 
можливість випробувати свої знання про історію становлення 
незалежної України, та правильно відповівши на питання виграти 
корисний чи солодкий приз. Також перехожі дізнались про гарантовану 
Конституцією України можливість для кожного… Детальніше 

 
20 серпня 2021 року, з нагоди відзначення 30-ої річниці Незалежності 
України та метою інформування населення щодо захисту прав і свобод 
людини та громадянина в приміщенні Миколаївської районної філії 
Одеського обласного центру зайнятості юристка Миколаївського бюро 
правової допомоги Людмила Капустян провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку. Юристка звернула увагу присутніх на те, що 
головний принцип політики нашої держави щодо забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина  визначено Конституцією України. Стаття 3 
Конституції України говорить про те, що людина… Детальніше 

 
20 серпня 2021 року юристка Балтського бюро правової допомоги Ірина 
Бондар спільно зі співробітниками  Подільського районного відділу №1 
філії ДУ «Центру пробації» в Одеській області до Дня Незалежності 

України 🇺🇦 провели бесіду з підобліковими клієнтами пробації на тему: 
«Моя Україна – єдина і неподільна». Під час бесіди присутні переглянули 
коротку презентацію на тему “Моя Україна – єдина і неподільна” та 
дізнались детальніше про систему безоплатної правової допомоги. 
Конституція України встановлює можливість для кожного отримати 
безоплатну первину правову допомогу… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4906608232689003/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4906764576006702/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4909418412407985&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4909477742402052/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4909550695728090/
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20 серпня 2021 року у Комунальному закладі «Центр культури і 
дозвілля» Любашівської селищної ради, було проведено інформаційний 
захід для відвідувачів Любашівської дитячої публічної бібліотеки на 
тему: «Твої права –твій надійний захист», під час якого начальниця 
Любашівського бюро правової допомоги Світлана Жмурко ознайомила 
маленьких читачів з їх правами та обов’язками. Згідно з нормами 
законодавства, дитиною вважається особа віком до 18 років. Відповідно 
до ст. 6 Сімейного кодексу України малолітньою вважається дитина до 
досягнення нею 14 років, а неповнолітньою… Детальніше 

 
26 серпня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей було проведено захід для учасників бойових дій та 
членів їх сімей, які перебувають на обліку в Окнянському центрі 
зайнятості. Темою зустрічі стало питання пільг, що передбачені для 
учасників бойових дій та шляхи їх отримання. Відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових 
завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, 
з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ… Детальніше 

 
26 серпня 2021 року в Громадській організації "Організація ветеранів 
Кодимської міської громади" юрист Кодимського бюро правової 
допомоги Андрій Спатерук провів семінар «Гарантії соціального захисту 
ветеранів». У ході заходу члени організації детально розібрали питання 
пільг, передбачених для учасників АТО щодо сплати податків, зборів і 
кредитних зобов’язань, медичне забезпечення таких осіб тощо. 
Учасники антитерористичної операції можуть мати один з декількох 
соціальних статусів, який дає право на пільги - це учасник бойових дій, 
учасник війни, особа з інвалідністю внаслідок… Детальніше 

 
27 серпня 2021 року юристом Савранського бюро правової допомоги 
Віталієм Гаврилюком у приміщені ТОВ «Савранський завод 
продовольчих товарів» разом із інженером-землевпорядником 
Дмитром Залужним було проведено правопросвітницький захід на тему: 
«Укладення та внесення змін до договору оренди землі». Договір 
оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату 
передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на 
певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну 
ділянку відповідно до умов договору… Детальніше 

 
02 вересня 2021 року в Кодимському закладі загальної середньої освіти 
№1 Кодимської міської ради юрист Кодимського бюро правової 
допомоги Андрій Спатерук провів семінар для учнів закладу на тему: 
«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». Цькування 
дітей з боку однолітків, так званий булінг, сьогодні одна з найбільш 
поширених проблем освітніх організацій, яка істотно збільшує ризик 
суїциду серед підлітків, призводить до зниження успішності, емоційним і 
психологічним проблемам. У ході заходу учням школи були були 
висвітлені та роз’яснені наступні питання… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4963141267035699/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4963313980351761/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4969629053053587/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4969716369711522/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4972012066148619/
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03 вересня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей спільно з волонтером Василем Ломаковським було 
проведено захід для землевласників на тему: «Порядок спадкування 
земельної ділянки». Процес спадкування завжди має певні індивідуальні 
особливості, у зв'язку із чим у громадян виникає багато запитань. Згідно 
з ч. 1 ст. 1225 Цивільного кодексу України, право власності на земельну 
ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах, із 
збереженням її цільового призначення. Земельним кодексом України 
передбачено що, громадяни України набувають… Детальніше 

 
06 вересня 2021 року року юристка Балтського бюро правової допомоги 
Ірина Бондар, взяла участь у семінарі Балтської філії Одеського 
обласного центру зайнятості на тему “Підприємницька діяльність”, який 
проводився для осіб перебуваючих на обліку, як безробітні. Деякі 
безробітні хочуть відкрити власну справу, а тому питання як 
зареєтруватись підприємцем  для них дуже актуальне. Юристка 
Балтського бюро правової допомоги розповіла присутнім: хто може стати 
підприємцем, які бувають системи оподаткування, які документи 
потрібно мати при реєстрації. Детальніше 

 
06 вересня 2021 року, з метою сприяння підвищенню рівня правової 
культури та правової обізнаності мешканців міста, директор Подільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Сергій Мерзляков спільно з фахівцями Подільськго районного відділу 
№2 філії Державної установи «Центр пробації » в Одеській області 
Тетяною Буженко та Іриною Іщукголовою провели робочу зустріч, 
основною метою якої стало обговорення й узгодження плану спільних 
правопросвітніх заходів та надання партнерам методичної допомоги. 
Задля посилення доступності… Детальніше 

 
08 вересня 2021 року юристка Любашівського бюро правової допомоги 
Світлана Жмурко провела інформаційний захід на тему: «Права та 
обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень» для 8 
працівників Центру культури і дозвілля Любашівської селищної ради. 
Останнім часом багато дискусій ведеться навколо процесу проведення 
вакцинації, у зв’язку із чим у громадян виникає певна дезорієнтація. 
Законодавство України говорить нам про те, що держава повинна 
створювати середу для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування. Детальніше 

 
08 вересня 2021 року в Подільському міськрайонному центрі зайнятості 
пройшов постійно діючий  семінар із загальних питань зайнятості 
населення, на який були запрошені представники Подільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Семінар розпочала фахівець Подільського МРЦЗ Наталія Мамулат, яка 
ознайомила присутніх з  послугами служби зайнятості, електронними 
сервісами служби зайнятості, перевагами легальної зайнятості. Роботу 
семінару продовжила головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання БВПД Ганна Ситнік… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4972074562809036/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4972786299404529/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4972865869396572/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4972921142724378&id=1149074018442462
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4972929032723589&id=1149074018442462
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08 вересня 2021 року, з метою підвищення рівня обізнаності громадян 
щодо запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, у 
приміщенні Миколаївської районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості за участі провідного фахівця з питань зайнятості відділу 
надання соціальних послуг Вікторії Дашкевич, юристки Миколаївського 
бюро правової допомоги Людмили Капустян та керівниці відділення 
соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Анни Войченко 
було проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку на тему: 
«Ризики нелегальної трудової міграції». Детальніше 

 
15 вересня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей було проведено захід для жителів селища, які 
перебувають на обліку в Окнянському центрі зайнятості тему: «Ризики 
нелегальної трудової міграції». Проблемою українського ринку праці є 
надмірна трудова міграція. Близько 80% трудових мігрантів працюють за 
кордоном нелегально. Для легальної роботи в більшості країн іноземці 
повинні мати дозвіл на роботу і робочу візу (або візу довгострокового 
перебування), бо кожна країна має власне законодавство у сфері 
працевлаштування іноземців, тому обов’язково… Детальніше 

 
16 вересня 2021 року юристом Савранського бюро правової допомоги 
Віталієм Гаврилюком у приміщені Савранської районної філії Одеського 
обласного центру зайнятості спільно з  провідним фахівцем з питань 
зайнятості Інною Сакалюк було проведено правопросвітницький захід 
для безробітних, які перебувають на обліку, на тему: «Розірвання 
трудового договору». Під час заходу було зазначено, що трудовий 
договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за 
якою працівник зобов’язується виконувати… Детальніше 

 
16 вересня 2021 року юристка Любашівського бюро має право правової 
допомоги Світлана Жмурко ознайомила підоблікованих Подільського РС 
№4 ДУ «Центр пробації» в Одеській області  з порядком стягнення 
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. Відповідно до статті 43 
Конституції України кожна особа має право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 
на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди 
за працю захищається законом. Але дуже часто в житті стається так, що 
заробітна плата нараховується… Детальніше 

 
17 вересня 2021 року, юристкою Окнянського бюро правової допомоги 
Ольгою Мокусей було проведено захід для жителів сільської місцевості 
які перебувають на обліку в Окнянському центрі зайнятості тему: 
«Порядок спадкування та приватизація нерухомого майна». Статтями 
1216-1232  Цивільного кодексу України визначено загальні положення 
про спадкування, а саме що спадкування це перехід прав та обов’язків 
(спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб 
(спадкоємців). Спадкування може здійснюватись за законом чи за 
заповітом. Спадкуванню підлягають всі права та обов’язки… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4972971136052712/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/4973025302713962/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5009167365766422/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5009214315761727/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5009192409097251/
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20 вересня 2021року директор Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Мерзляков та голова 
Подільської районної ради Одеської області Софія Ходюк, провели 
робочу зустріч. Основною темою для обговорення стало питання 
ефективної співпраці у напрямі правопросвітництва з земельних 
правовідносин, надання БППД та БВПД мешканцям шести районів 
півночі Одеської області. Також детально розібрано питання надання 
методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам. Особливу 
увагу приділили питанню реалізації проекту ППІуСГ… Детальніше 

 
24 вересня 2021 року юрист Ширяївського бюро правової допомоги Олег 
Булавицький  ознайомив осіб, що проживають на території 
Чогодарівської ОТГ, з порядком отримання 2 га для ведення особистого 
селянського господарства. Законодавством передбачена можливість для 
громадян України набути права власності на земельні ділянки на підставі 
безоплатної передачі із земель державної і комунальної власность. 
Відповідно до Земельного Кодексу України, громадяни мають права 
отримати земельну ділянку в розмірі 2 га. Дана тема є дуже актуальною 
серед населення, оскільки ще не всі громадяни змогли… Детальніше 

 
29 вересня 2021 року в приміщенні Чорнокутської гімназї 
Старомаяківської сільської ради керівник Ширяївського бюро правової 
допомоги Олег Булавицький провів лекцію для учнів 8-9 класів на тему: 
«Причини виникнення булінгу та домашнього насильства, їх запобігання 
та відповідальність». Експерти виділяють декілька проблем у питанні 
цькування в навчальному закладі: втрата авторитету батьків, посилення 
цінності індивідуалізму в суспільстві (який інколи витісняє інші цінності), 
розвиток інформаційних технологій, які дозволяють дітям самостійно 
отримувати будь-яку інформацію. Детальніше 

 
29 вересня 2021 року приміщенні Громадської організації «Рада 
Ветеранів та інвалідів АТО/ООС Савранщини «Щит» юристом 
Савранського бюро правової допомоги Віталієм Гаврилюком спільно з 
головою Громадської організації Володимиром Хлевнюком було 
проведено правопросвітницький захід, на тему: «Статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту, та осіб, які претендують на отримання 
таких статусів». Основним нормативно-правовим актом, який визначає 
правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов 
для їх життєзабезпечення, сприяє… Детальніше 

 
30 вересня 2021 року в Жеребківському ліцеї Ананьївської міської ради 
директор Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Сергій Мерзляков провів захід для учнів 10 
класу на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 
Кожна дитина має право на повагу своєї людської гідності, свободу 
совісті, інформації, вільне вираження власних думок і переконань. 
Досить часто ці права дитини в школі можуть бути порушені. Директор 
центру висвітлював школярам поняття «булінг», його риси та наслідки. 
Булінг – це цькування однієї дитини іншою… Детальніше 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5056075414408950/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5009338142416011/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5053686747981150&set=pcb.5053688047981020
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5053819134634578/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5053929997956825/
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30 вересня 2021 року у приміщенні НВК «Балтської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 
гімназії» Балтської міської ради керівниця Балтського бюро правової 
допомоги Ірина Бондар спільно зі старшим інспектором ювенальної 
превенції Подільського РУП ГУНП в Одеській області майором поліції 
Владиславом Андрюшковим провели виховну годину для учнів 4 класу 
на тему: «Як захистити себе від кіднепінгу». Кіднепінг — це термін, який 
використовують для опису викрадання дітей. За останні кілька років, на 
жаль, воно стало поширеним явищем. Відповідальність за викрадення 
людини закріплюється Кримінальним кодексом… Детальніше 

 
30 вересня 2021 року директор Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Мерзляков, виконуюча 
обов'язки керівника Ананьївського бюро правової допомоги Ірина 
Юраш, староста села Жеребкове та представник 3 Спеціального центру 
швидкого реагування ДСНС України села Жеребкове зустрілись у 
приміщенні Жеребківського старостату з метою налагодження співпраці 
з питань правопросвітництва та надання первинної та вторинної 
правової допомоги мешканцям села. Особливу увагу приділено питанню 
активізації спільних зусиль у напрямі реалізації… 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 2 методичні рекомендації на теми: «Досудовий порядок зняття з реєстрації місця 
проживання», «Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням у 
судовому порядку». 
 

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 
 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги було розроблено 2 та розповсюджено близько 3750 інформаційних матеріалів 
відповідно до інтересів цільвої аудиторії. 

 
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 ІІІ кварталу 2021 року розміщено 87 інформацій в інтернет-виданнях. 
 З метою удосконалення процесу обміну інформацією стосовно функціонування безоплатної 
правової допомоги, забезпечення його оперативності та системності до Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги постійно надсилаються інформаційні матеріали про проведені 
заходи для наповнення офіційного сайту Координаційного центру та інших інтернет ресурсів системи 
БПД. За ІІІ квартал 2021 року було надіслано – 12 матеріалів. 
 Також постійно проводиться наповнення інформаційними матеріалами сторінки центру у 
Facebook. За ІІІ квартал Подільським місцевим центром було розміщено 67 повідомлень та статей. 
 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5054003647949460/
https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/a.1149297368420127/5056344851048673/
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Інформаційно-роз’яснювальні виступи на ТБ та 
реалізація соціального телепроекту «Правовий порадник» 

 
30 липня 2021 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня 
боротьби з торгівлею людьми, юристи Подільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Сергій Кудрявцев та Ганна Ситнік спільно з 
представниками Департаменту соціальної, сімейної політики 
та охорони здоров’я, Подільського міського центру 
соціальних служб, служби у справах дітей Подільської 
міської ради, управлінням спорту та молодіжної політики 
Подільської міської ради, Подільського районного відділу 
поліції та Подільського міськрайонного відділу філії ДУ 
"Центр пробації" провели вуличну акцію… Детальніше 

 
 

30 липня 2021 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Казакова в 
ефірі телеканалу «Подільське ефірне телебачення» надала 
юридичне роз’яснення на тему: «Відповідальність 
споживачів за несплату комунальних послуг». Детальніше 
 
 
 
 

 
 

18 серпня 2021 року головний юрист відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ганна Ситнік в 
ефірі телеканалу «Подільське ефірне телебачення» надала 
юридичне роз’яснення на тему: «Захист від колекторів – 
законодавчі нововведення». Детальніше 
 
 
 
 

 
 

15 вересня 2021 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Подільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Казакова в 
ефірі телеканалу «Подільське ефірне телебачення» надала 
юридичне роз’яснення на тему: «Електронні паспорти 
громадян України». Детальніше 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNkV7SSdXFk
https://www.youtube.com/watch?v=L8pxmgTWTQ4
https://www.youtube.com/watch?v=q7TO8o3Bd7c
https://www.youtube.com/watch?v=erDG1h9I62Y
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[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  ІІІ кварталу 2021 року було підготовлена 1 нова правова консультація, відредаговано та 
доповнено 23 правові консультації та підтримано в актуальному стані 31 попередньо розміщена правова 
консультація 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». 
 
Підготовлена та розміщена правова консультація: 

1. Національна інвентаризація лісів. 
 

Відредаговані та доповнені правові консультації: 
1. Зонування земель у межах населених пунктів 
2. Порядок поновлення актового запису цивільного стану 
3. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин 
4. Патент на промисловий зразок 
5. Порядок отримання витягу з ДЗК на земельну ділянку для вчинення правочинів 
6. Скасування державної реєстрації земельної ділянки (скасування кадастрового номера) 
7. Сплата земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними житловими будинками 
8. Розроблення генерального плану населеного пункту та внесення до нього змін 
9. Оформлення спадкових прав на земельну ділянку, що перебуває в оренді 
10. Будівництво об'єктів на землях сільськогосподарського призначення 
11. Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою 
12. Відшкодування шкоди,завданої самовільним зайняттям земельної ділянки 
13. Підстави та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 
14. Порядок отримання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 
15. Національна інвентаризація лісів 
16. Договір оренди земельної ділянки 
17. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 
18. Покупці земель сільськогосподарського призначення 
19. Добросусідство 
20. Моніторинг землі: призначення та завдання 
21. Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру 
22. Землі запасу 
23. Припинення договору оренди землі. 

 
Підтримані в актуальному стані правові консультації: 

1. Порядок направлення осіб з інвалідністю в санаторно-курортні заклади для реабілітації; 
2. Порядок проведення державної реєстрації права власності на будинки, що побудовані до 

05.08.1992 року 
3. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману 
4. Укладення, зміна, розірвання договору 
5. Статус третіх осіб у цивільному процесі 
6. Спеціальні загальноосвітні заклади (школи-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку 
7. Умови приймання, утримання і відрахування з дитячого будинку-інтернату 
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8. Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 
9. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 
10. Гарантії трудових прав працівників, які були призвані на військову службу під час мобілізації 
11. Авансовий внесок у кримінальному провадженні 
12. Контроль за виконанням судових рішень в адміністративному провадженні 
13. Подання доказів у цивільному процесі 
14. Підстави для звільнення від доказування у цивільному процесі 
15. Спільна сумісна та часткова власність на земельну ділянку 
16. Право постійного користування земельною ділянкою 
17. Визнання розірвання шлюбу фіктивним 
18. Особливості оподаткування подарунків 
19. Порядок та умови отримання ваучера на навчання 
20. Державний аграрний реєстр 
21. Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час карантину 
22. Патент на промисловий зразок 
23. Поновлення актового запису цивільного стану 
24. Компенсація за піднойом (найм) житла військовослужбовців 
25. Умови перевезення пасажирів у громадському, залізничному транспорті та таксі під час 

карантину 
26. Технічна документація (технічний паспорт) на об'єкт нерухомості 
27. Об'єднання підприємств та його види 
28. Адміністративні правопорушення в сфері громадської безпеки 
29. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності 
30. Порядок проведення топографо-геодезичних робіт 
31. Порядок накладення заборони на вчинення реєстраційних дій з земельною ділянкою. 

 
 
 

[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 ІІІ кварталу 2021 року брали участь у семінарах та тренінгах 
 

За ІІІ квартал 2021 року працівниками Подільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було прийнято участь у 50 навчальних заходах ПК «PRAVOKATOR». 

 
5-6 серпня 2021 року в м. Київ відбувся захід, організований командою 
Ромської програми Міжнародного фонду «Відродження» та 
присвячений питанню освіти дорослого ромського населення, в тому 
числі питання ліквідації функціональної неграмотності (неписемності) в 
ромських громадах. Метою зустрічі було створення діалогового та 
ресурсного простору для ключових стейкхолдерів для формування 
кращого розуміння нагальних викликів та актуальних підходів до 
підвищення рівня функціональної грамотності серед дорослого 
ромського населення в Україні. До участі були запрошені… Детальніше 

 

https://www.facebook.com/1149074018442462/photos/pb.100064606512961.-2207520000../4877737808909379/?type=3
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[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 липня 2021 по 30 вересня  2021 року Подільським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 8 бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1378 звернень клієнтів, 301 особі було надано правову 
інформацію, 766 осіб отримали правові роз'яснення/консультації, 141 особа було надано практичну 
допомогу у складанні документів правового характеру та прийнято 170 звернень про надання БВПД. 
 
 

Липень 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок  та  умови розірвання договору оренди земельної ділянки. 
Порядок спадкування земельної ділянки. 
Порядок оформлення права власності на присадибну земельну ділянку. 

Сімейне право: 
 

Розірвання шлюбу в судовому порядку.  
Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. 
Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. 

Цивільне право та 
цивільний процес: 

Порядок визнання права власності на нерухоме майно. 
Визнання особи недієздатною та встановлення опіки над нею. 
Встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення 
факту родинних відносин. 

Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

 

Серпень 

Сімейне право: 
Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
Стягнення аліментів на утримання дітей. 
Визнання/оспорювання батьківства в судовому порядку. 

Земельне право: 
 

Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Порядок та умови дострокового розірвання договору оренди земельної 
ділянки. 
Порядок приватизації прибудинкової території. 

Спадкове право: 
Визначення додаткового строку для подачі заяви до нотаріуса про 
прийняття спадщини. 
Спадкування за законом/заповітом. 

Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

 

Вересень 

Земельне право: 
Безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
Пільги щодо сплати земельного податку. 

Сімейне право: 
 

Стягнення аліментів на утримання дітей. 
Розірвання шлюбу в судовому порядку. 
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Соціальне 
забезпечення: 

Перерахунок та виплата щорічної одноразової грошової допомоги 
ветеранам війни та особам на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 05 травня. 

Житлове право: Порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. 

Пенсійне право: Підстави та порядок перерахунку пенсії. 

 


