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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

1.1 Проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів для громад 
та спільнот, зокрема щодо можливостей вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України 

1.1.1  Проведення узагальненого аналізу спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення 
у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами та організаціями 

За результатами проведеного аналізу спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення у їх 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами та організаціями виявлено, що найпоширенішими питаннями, 
з якими звертається населення є встановлення факту належності 
правовстановлюючого документа, встановлення родинних відносин, порядок 
розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, 
поновлення строку на прийняття спадщини, оформлення обов’язкової частки у 
спадщині, порядок оформлення субсидій, перерахунку пенсії, реєстрація права 
власності на земельну ділянку, оформлення договору оренди землі, 
оскарження дій органів державної влади та інші.  

1.1.2  Формування на основі проведеного аналізу та підтримка в 
актуальному стані «карти правових потреб» територіальної громади у 
розрізі таких потреб та аудиторій  

Відповідно до проведеного аналізу спільних правових потреб 
розроблено карту правових потреб територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Проведення правопросвітницьких заходів у відділах пробації для 
вирішення найбільш актуальних правових питань осіб, засуджених без 
позбавлення волі 

17 лютого 2022 року до відзначення Дня єднання 
для клієнтів пробації Болградського районного сектору № 
2 філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській 
області відбувся захід на тему: "Запобігання та протидія 
дискримінації за расовою ознакою". 

 
 

1.1.4  Проведення правопросвітницьких заходів  для осіб, які належать до 
основних соціальних і демографічних груп населення – інвалідів та 
пенсіонерів 

19 січня 2022 року головний спеціаліст 
Татарбунарського бюро правової допомоги Арцизького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Інга Дмитрієва спільно з 
керівником Громадського центру правосуддя 
Леонідом Семененко провели вуличне інформування 
населення міста Татарбунари. 

Питання, які розглядалися під час зустрічі з громадянами, були 
різноманітними. Перш за все, були надані роз’яснення з питань умов виходу на 
пенсію у 2022 році, потім обговорили питання безпеки та основних правил 
поведінки під час пандемії COVID-19. 

Леонід Семененко розповів учасникам заходу про основні зміни для осіб, 
які виходять на пенсію у цьому році, а Інга Дмитрієва - про доступ до 
безоплатної вторинної правової допомоги.  

1.1.5 Проведення правопросвітницьких заходів для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

17 лютого 2022 року з метою надання правових 
консультацій жінкам, які разом з малолітніми дітьми 
опинились в скрутних життєвих обставинах, фахівець 
Татарбунарського бюро правової допомоги Інга 
Дмитрієва спільно з представниками партнерських 
організацій відвідали Центр матері та дитини "Життя", 
який знаходиться та функціонує в селі Струмок на 
території Татарбунарської громади. 

Спеціалісти надали мешканкам Центру правові консультації та 
роз'яснення з деяких питань соціального захисту дітей та отримання 
державної допомоги, а також провели окрему роботу з жінками стосовно 
подальшого виховання, розвитку та матеріального забезпечення дітей.  



 

1.1.6  Проведення правопросвітницьких заходів для осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» 

30 березня 2022 року завідувач Тарутинського 
бюро правової допомоги Марина Залізко провела 
зустріч з відвідувачами та працівниками Тарутинської 
селищної бібліотеки з питань тимчасового захисту 
громадян України: яка різниця між тимчасовим 
захистом і статусом біженця, строк дії такого захисту, 

хто може скористатися тимчасовим захистом та куди звертатися, які права у 
осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, особливості тимчасового 
захисту в різних країнах тощо. 

1.1.7 Проведення правопросвітницьких заходів з учасниками АТО для 
вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії 
населення 

За І квартал 2022 року правопросвітницькі заходи з учасниками АТО не 
проводили у зв’язку з запровадженням воєнного стану. 

1.1.8  Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ  

 За І квартал 2022 року публічні презентації результатів діяльності МЦ 
разом з бюро правової допомоги не проводили у зв’язку з запровадженням 
воєнного стану. 

 
1.2  Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 

1.2.1 Надання методичної допомоги (розроблення інформаційних буклетів, 
рекомендацій, посібників)  

Протягом І кварталу 2022 року методичні рекомендації не розроблялися.  

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1  Проведення інформаційних заходів з метою запобігання безробіття 

За І квартал 2022 року інформаційні заходи з метою запобігання 
безробіття не проводили у зв’язку з запровадженням воєнного стану. 

1.3.2 Проведення інформацій них заходів у закладах Державної служби 
зайнятості  

За І квартал 2022 року інформаційні заходи у закладах Державної служби 
зайнятості не проводили у зв’язку з запровадженням воєнного стану. 

1.3.3 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 

За І квартал 2022 року інформаційні заходи спрямовані на запобігання 
домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту 
ключових реформ та змін у законодавстві у сфері соціального захисту, освіти та 
охорони здоров’я не проводили у зв’язку з запровадженням воєнного стану. 

 
1.3.4 Проведення правопросвітницьких заходів згідно проекту ППІуСГ 
 

15 лютого 2022 року для вчителів 
Малоярославецького Другого НВК «ЗОШ I-II 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Тарутинської селищної ради проведено лекцію з 
питань реалізації права на отримання 2 га землі 
для ведення особистого селянського 
господарства. 

 

1.3.5 Розміщення інформації про роботу центрів в Інтернет-виданнях 

На сторінці Facebook Арцизького МЦ регулярно висвітлюється 
інформація про роботу центру, про проведені заходи та інші новини, пов'язані 
з діяльністю Арцизького МЦ. На офіційних сайтах організацій періодично 
розміщуються правопросвітницькі статті та інша інформація, що стосується 
роботи Арцизького МЦ. За І квартал 2022 року в медіа-звіт внесено 7 записів 
та 72 записи на сторінці Facebook Арцизького МЦ.  

           1.4.  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи консультаційних пунктів БПД 

1.4.1 Забезпечення роботи консультаційних пунктів безоплатної правової 
допомоги 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Арцизької міської ради (м. 
Арциз, вул. 28 Червня, 95а) – другий вівторок місяця з 09:00 до 11:00. 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Татарбунарської міської ради 
(м. Татарбунари, вул. Центральна, 36) – другий вівторок місяця з 09:00 до 
11:00. 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Тарутинської селищної ради 
(смт. Тарутине, вул. Центральна, 122) – четвертий вівторок місяця з 09:00 до 
11:00. 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Саратської селищної ради 
(смт. Сарата, вул. Крістіана Вернера, 84) – друга середа місяця з 09:00 до 11:00. 

Арцизький районний відділ пробації (м. Арциз, вул. Соборна, 27) –  третя 
середа місяця з 09:00 до 11:00. 



Саратський районний сектор пробації (смт. Сарата, вул. Соборна, 29) – перший 
вівторок місяця з 09:00 до 11:00. 

Тарутинський районний сектор пробації (смт. Тарутине, вул. Красна, 223-а) – 
перший понеділок місяця з 09:00 до 11:00. 

Татарбунарський районний сектор пробації (м. Татарбунари, вул. Центральна, 
36) – перший понеділок місяця з 09:00 до 11:00. 

Відділ соціального захисту населення Болградської районної державної 
адміністрації (м. Арциз, вул. Будівельників, 15) – перша середа місяця з 09:00 
до 11:00. 

Відділ соціального захисту населення Тарутинської селищної ради (смт. 
Тарутине, пр. Шкільний, 2) – другий вівторок місяця з 09:00 до 11:00. 

Відділ соціального захисту населення Саратської селищної ради (смт. Сарата, 
вул. Крістіана Вернера, 84) – третя п’ятниця місяця з 09:00 до 11:00. 

Відділ соціального захисту населення Білгород-Дністровського Управління 
соціального захисту населення (м. Татарбунари. вул. Горького, 2) – третя 
п’ятниця місяця з 09:00 до 11:00. 

Великорибальський психоневрологічний будинок-інтернат (Одеська область, 
Саратський р-н, с. Великорибальське – консультаційний пункт працює за 
попередньою домовленістю, але не менше 1 разу на квартал. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Тарутинської селищної ради (смт. Тарутине, вул. Красна, 156) – 
консультаційний пункт працює за попередньою домовленістю, але не менше 1 
разу на квартал. 

Мирнопільський геріатричний будинок-інтернат (с. Мирнопілля, вул. 
Центральна, 90) – консультаційний пункт працює за попередньою 
домовленістю, але не менше 1 разу на квартал. 

Комунальний заклад «Михайлівська спеціальна школа Одеської обласної 
ради» (с. Михайлівка, вул. Чаїри, 12) – консультаційний пункт працює за 
попередньою домовленістю, але не менше 1 разу на квартал. 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей 
Болградської РДА Одеської області (смт. Тарутине, вул. Спортивна, 1а) – 
консультаційний пункт працює за попередньою домовленістю, але не менше 1 
разу на квартал. 

1.4.4  Проведення «вуличного» інформування, інформаційних зустрічей з 
населенням з населенням напередодні державних свят 

16 лютого 2022 року фахівці Арцизького місцевого 
центру та бюро правової допомоги долучилися до заходів 
на честь свята Дня єднання, а також провели вуличне 
інформування населення. 

 



 

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

2.2 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

2.2.1 Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з 

якими особи звертаються до Центрів/бюро правової допомоги 

За І квартал 2022 року робочою групою місцевого центру не були 

підготовлені правові консультації для внесення до платформи «WikiLegalAid». 

2.2.2 Редагування та підтримка у актуальному стані розміщених правових 

консультацій 

Робочі групи місцевих центрів постійно проводять моніторинг, 
редагування  та підтримання в актуальному стані розміщених у платформі 
«WikiLegalAid»   правових консультацій Так, у 1 кварталі 2022 року робочою 
групою проведено відповідну роботу згідно із переліком узгоджених тем та 
внесено зміни шляхом підтримання в актуальному стані 4 правових 
консультацій. 

 

2.3 Розвиток аналітичної спроможності центрів 

2.3.1 Аналіз звітної документації адвокатів для узагальнення кращих 
практик надання БВПД 

Громадянин К., пенсіонер за віком, звернувся в 
районний відділ  держгеокадастру щодо отримання 
кадастрового номеру на земельні ділянки, власником 
яких він є відповідно до Державних актів, та отримав 
відмову, бо в у наявних документах з помилкою 
записано його прізвище. Зіткнувшись з проблемою він 
звернувся до Тарутинського бюро за надання БВПД. 

За таких підстав, 15.12.2021 року представником 
подано заяву про  встановлення юридичного факту, що 
має значення, а саме про встановлення факту 

належності правовстановлюючих документів, відповідно до п.9 ч.1 розділу 
XIII Перехідних положень, ст.ст. 10, 12, 90-92, 95, 263-265, 293-294, 315, 316, 319 
ЦПК України. 

Вказана заява мотивована тим, що від встановлення  цього факту 
залежить виникнення права у заявника на земельні ділянки та інших питань.  

01.03.2022 р. суд ухвалив рішення, яким прийняв  позицію заявника, 
повністю задовольнивши заяву про встановлення гр. К. факту належності 
правовстановлюючих документів: державного акту на право постійного 
користування землею та державних актів на право приватної власності на 
землю (наказ 104-у/п 08 грудня  2020 р., справа № 514/1365/21). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2217/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2217
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1766/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#1766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1768/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#1768
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1856/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#1856
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1862/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#1862
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2047/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2047
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2084/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2084
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2106/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2106
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2107/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2110/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2110
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2110/ed_2017_11_14/pravo1/T041618.html?pravo=1#2110


 

 

     Громадянка О. внаслідок допущеної технічної 
помилки  позбавлена можливості реалізувати свої права 
на володіння, користування та розпорядження власним 
майном, у зв`язку з чим необхідно в судовому порядку 
встановити факт належності їй правовстановлюючого 
документа. 

За таких підстав представником подано заяву про 
встановлення факту належності правовстановлюючого 
документу. 

Представник звернув увагу суду, що згідно з пунктом 6 ч.1 ст. 315 ЦПК 
України, суд розглядає справи про встановлення факту належності 
правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час 
народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, 
по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про 
народження або в паспорті. 

02.12.2021 суд ухвалив рішення, яким заяву задовольнив, встановив факт, 
що виданий на підставі розпорядження Саратської районної державної 
адміністрації від 08 липня 2003 року № 478/А-03 державний акт на право 
власності на земельну ділянку серії ОД № 055355, площею 3,74 га, яка 
розташована на території Петропавлівської сільської ради Саратського району 
Одеської області, виданий на ім`я Копілець Олені Василівні, належить Копилець 
Олені Василівні (наказ № 124-у/п 30.09.2021, справа №: 513/1071//21). 

Навесні 2021 року у темну пору доби пані 
Галина на велосипеді потрапила в аварію, її збив 
легковий автомобіль. Водій якого, крім того, що 
збив на швидкості, та ще й покинув її лежачою зі 
значними травмами у темну пору доби у 
безлюдному місці на проїзній частині, залишив 
місце ДТП. У результаті жінка отримала тяжкі тілесні 

ушкодження. Ця трагедія негативно позначилась на її житті – вона змушена 
була постійно приймати ліки для покращення свого здоров’я, чим була 
поставлена у скрутне матеріальне становище. За правовою допомогою жінка 
звернулась до Арцизького бюро правової допомоги. 

Адвокат Віктор Кисса склав позовну заяву про стягнення матеріальної та 
моральної шкоди та представляв інтереси клієнтки у суді. Посилаючись на ч.1 
ст. 1166 та ч.1 ст.1177 ЦК України та під час судового розгляду справи він просив 
суд стягнути з відповідача по справі матеріальну шкоду у розмірі 24,3 тис та 100 
тис грн моральної шкоди. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9707/ed_2021_08_05/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9707
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9707/ed_2021_08_05/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9707


Вироком Тарутинського районного суду винуватця ДТП визнано винним у 
вчиненні злочинів та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 
на 4 роки. Також з обвинуваченого стягнуто на користь клієнтки місцевого 
центру матеріальну шкоду у розмірі 24277 грн та 50000 моральної шкоди. 

 
 

 

 

 


