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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 
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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 

6 квітня 2022 року завідувач Тарутинського бюро 
правової допомоги Марина Залізко провела захід для 
неповнолітніх клієнтів пробації Болградського районного 
сектору № 2 філії Державної установи «Центр пробації»  в 
Одеській області на тему: «Підготовка та порядок 

проходження військової служби громадянами України». 
 
9 червня 2022 року завідувач Тарутинського бюро 

правової допомоги Марина Залізко провела захід для 
неповнолітніх клієнтів пробації Болградського районного 
сектору № 2 філії Державної установи «Центр пробації»  в 
Одеській області на тему: «Надання безоплатної правової 
допомоги неповнолітнім». 

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

 
12 травня 2022 року головний юрист Арцизького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Сергій Нофенко провів вуличне 
інформування населення міста з питань отримання 
компенсації за зруйноване житло та інше майно 
внаслідок воєнного конфлікту. 

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 

1 червня 2022 року фахівець Татарбунарського 
бюро правової допомоги Інга Дмитрієва прийняла участь 
у заході для дітей, організованому Будинком дитячої та 
юнацької творчості Татарбунарської міської ради. Діткам 
детально та доступно розповіли про їх права, що 
гарантовані державою, а також про основні правила 
безпеки в надзвичайних ситуаціях та з правилами безпеки під час літніх 
розваг: на водоймах, під час керування велосипедом тощо. Наше основне 
завдання – пошук шляхів вирішення найбільш актуальних проблем, з якими 
стикаються неповнолітні в своєму середовищі та їхній захист від насильства, 
голоду та інших бід. 

 



1 червня 2022 року завідувач Тарутинського 
бюро правової допомоги Марина Залізко провела 
захід для дітей з питань захисту їх прав та свобод 
відповідно до Конвенції ООН. Захист прав та інтересів 
дитини є одним із пріоритетів діяльності системи 
надання безоплатної правової допомоги. Важливо, 
щоб діти знали свої права і вміли ними 

користуватися. Особливо це актуально, зважаючи на збройний конфлікт, який 
існує в нашій країні. Кожна дитина повинна розуміти, коли порушуються її 
права і до кого вона може звернутися за допомогою. Дітей в ігровій формі 
було ознайомлено з Конвенцією ООН про права дитини. Вони мали 
можливість на практиці приймати рішення в змодельованих життєвих 
ситуаціях, використовуючі отримані знання. Діти виявили неабияку 
ерудованість у правових питаннях, сміливо висловлювали свої думки та 
міркування. 

1 червня 2022 року фахівці 
Саратського бюро правової допомоги 
Наталія Шевченко та Любов Іскендеова 
провели захід для вихованців Саратського 
закладу дошкільної освіти, який складався з 
конкурсу малюнків на асфальті, ігор та 
правової вікторини. Діти дізналися, що таке право та правова допомога, а 
потім активно приймали участь у веселих змаганнях. Було приємно бачити 
посмішки на дитячих обличчях та щирі емоції від гри з повітряними кульками. 
Крім цього, діти із захопленням прослухали історію виникнення Міжнародного 
дня захисту дітей та розповідь про їхні основні права та обов’язки.  

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

4 травня 2022 року у волонтерському 
центрі від громадської організації «Злагода» 
відбулася нарада, в якій приймали участь 
юрист Саратського бюро правової допомоги 
Любов Іскендерова, представники Саратської 

селищної ради, Саратської селищної публічної бібліотеки та інші волонтери. 
Під час наради обговорили порядок надання гуманітарної, медичної, 
психологічної та юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам.   

20 травня 2022 року фахівець Арцизького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Марія Осауленко провела вуличне інформування населення 
з питань особливостей виїзду закордон окремими 
категоріями осіб під час воєнного стану. 



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

За ІІ 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  

 19 травня 2022 року в медіацентрі Татарбунарської 
центральної бібліотеки відбувся тренінг з питань 
відповідальності за скоєння правопорушення під впливом 
фізичного чи психічного примусу. На заході були присутні 
представники Татарбунарської міської ради, Білгород-

Дністровського РС № 2 ДУ «Центр пробації» в Одеській області, Краматорського 
РС № 4 ДУ «Центр пробації» в Донецькій області, Громадського центру 
правосуддя, працівники бібліотечної системи.  

Разом з тим, фахівець Татарбунарського бюро 
правової допомоги Інга Дмитрієва висвітлила основні 
функції бюро, категорії осіб, яким надається адвокат за 
рахунок держави, а також навела статистичні дані про 
роботу бюро, кількість клієнтів, звернень, їх розподіл за 
категоріями, а також за метою звернення в умовах 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 ІІ 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 

8 квітня 2022 року завідувач Тарутинського бюро 
правової допомоги Марина Залізко провела 
інформаційну зустріч з біженцями.Під час заходу 
обговорювали питання прав ВПО та їх облік, можливість 
працевлаштування для таких осіб, оплата житлово-
комунальних послуг в умовах воєнного стану, виплати 

щомісячної допомоги для покриття витрат на проживання, надання відпустки 
без збереження заробітної плати тощо. 

 



1.3.2 Проведення інформацій них заходів у закладах Державної служби 
зайнятості  

30 червня 2022 року завідувач Саратського 
бюро правової допомоги Наталія Шевченко 
провела захід для шукачів роботи Саратської 
районної філії Одеського обласного центру 
зайнятості на тему: «Призупинення дії трудового 
договору під час 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 

23 червня 2022 року фахівці Арцизького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Тетяна Соколова, Марія Осауленко 
та Сергій Нофенко прийняли участь в засіданні 
міждисциплінарної команди для організації 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах на території Теплицької 
територіальної громади. На засіданні були присутні діти та батьки з 
конкретних сімей, які потребують сторонньої допомоги, захисту та контролю. 
Команда фахівців, беручі до уваги кожен окремий випадок, розробили та 
узгодили наступні кроки для задоволення дитячих потреб: консультації 
педагогів, психологів та соціальних працівників щодо виховання дітей, 
сприяння в оформленні документів для отримання пільг багатодітним сім'ям, 
допомога батькам дитини у плануванні сімейного бюджету, заощадженні 
коштів, забезпечення гідних умов для нормального розвитку дітей тощо. З 
боку системи безоплатної правової допомоги таким сім'ям розповіли про 
права і обов’язки усіх членів родини, про різновиди булінгу та як з цим можуть 
злагоджено боротися представники освітнього закладу та беспосередньо 
батьки та діти. Фахівці Центру наголосили, що зможуть за потребою надати 
юридичні консультації родинам, які потрапили до складних життєвих 
обставин, а також організувати та провести заходи з профілактики 
домашнього насильства, булінгу в освітньому середовищі та кібербулінгу в 
соціальних мережах. 

1.3.4 Проведення правопросвітницьких заходів згідно проекту ППІуСГ 
 

17 червня 2022 року головний юрист 
Саратського бюро правової допомоги Любов 
Іскендерова провела виїзний прийом 
громадян із земельних питань у ЦНАПі 
Саратької селищної ради. 

 



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 та сторінках 
партнерів у соціальній мережі Facebook періодично розміщуються 
правопросвітницькі статті та інша інформація, що стосується роботи 
Арцизького МЦ. За ІІ квартал 2022 року в медіа-звіт внесено 37 записів та 19 
записів 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, зокрема напередодні державних свят 

28 чеврня 2022 року з нагоди відзначення Дня Конституції 
України,  завідувач Саратського бюро правової допомоги Наталія 
Шевченко та головний юрист бюро Любов Іскендерова провели 
вуличне інформування жителів с.м.т. Сарата на тему: «Гарантії 
реалізації конституційних прав та свобод людини і 
громадянина». 
 

[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 ІІ квартал 2022 року робочою групою місцевого центру не були 

підготовлені нові 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 ІІ кварталі 2022 року робочою 
групою проведено відповідну роботу згідно із переліком узгоджених тем та 
внесено зміни шляхом підтримання в актуальному стані 16 правових 
консультацій. 

2.3 Розвиток аналітичної спроможності центрів 

2.3.1 Аналіз звітної документації адвокатів для узагальнення кращих 
практик надання БВПД 

Громадянин Д. звернувся до Арцизького МЦ та 
розповів, що в 2001 році помер його рідний дід по 
материній лінії та після його смерті залишилися 
спадщина - права на земельну частку (пай), і що він є 
єдиним спадкоємцем за законом, інших осіб, які 
прийняли спадщину немає. З 2001 року громадянин Д. 
обробляє цю земельну ділянку.  

Під час збирання необхідних документів для 
оформлення спадщини громадянин Д. виявив 
розбіжності у правовстановлюючих документах, які 
підтверджують родинні відносини з дідом, а саме, у 
Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження матері в графі «Відомості про 
батька» вказано прізвище та по батькові діда з помилками. Внаслідок таких 
помилок громадянин Д. не може оформити спадщину. 

За таких підстав представником Арцизького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Соколовою подано до 
Арцизького районного суду Одеської області заяву про встановлення факту 
родинних відносин.  

Вказана заява обґрунтована тим, що Постановою Пленуму Верховного Суду 
України від 31.03.1995 року №5 «Про судову практику в справах про 
встановлення фактів, що мають юридичне значення» зазначено, що суд вправі 
розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт 
безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження 
такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють 
нотаріальні дії свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на 
пенсію в зв'язку із втратою годувальника, а також п.5 ч. 2 ст.293 Цивільно-
процесуального кодексу України зазначено, що суд розглядає в порядку 
окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. 

Беручи до уваги обставини справи та норми чинного законодавства, 
06.05.2022 року  Арцизький районний суд Одеської області  задовольнив заяву 
у повному обсязі та встановив факт родинних відносин між громадянином Д. та 
його дідом (доручення № 34 від 23.04.2021 року, справа № 492/1419/21). 



 

До Татарбунарського бюро правової допомоги 
звернулася громадянка В., яка потребувала 
представництва інтересів у суді у справі про визнання 
недієздатною її доньки, громадянки Б., посилаючись на 
те, що зазначена особа є інвалідом І-А групи з 
дитинства, оскільки хворіє на важке психічне 
захворювання, у зв`язку з чим перебуває на обліку у 
психіатричному кабінеті з діагнозом «Помірна 
розумова відсталість». Внаслідок психічного розладу дочка не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, потребує стороннього 
догляду та піклування.  
Довідкою до акту огляду МСЕК серії 12 ААВ № 507215 від 07.07.2021 р. 
підтверджується, що громадянка Б., є інвалідом І А групи по психічному 
здоров`ю довічно. 

Органом опіки та піклування виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 25.08.2021 р. зроблено висновок про доцільність призначення 
громадянки В. опікуном громадянкою Б.  

В інтересах клієнтки представником Татарбунарського бюро правової 
допомоги Інгою Дмитрієвою подано до суду  відповідну заяву в порядку, 
передбаченому ст.ст.39-41, 55, 60, 63 ЦК України,, керуючись ст.ст.4, 264, 293 
ЦПК України. 

Ухвалою  Татарбунарського районного суду від 23.02.2022 року  по даній 
справі призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу. 

Згідно висновку судово-психіатричних експертів № 134 від 06.04.2022 р. 
громадянка Б. дійсно страждає хронічним стійким психічним розладом у 
вигляді «Помірної розумової відсталості» , внаслідок чого вона не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 

12.06.2022 рішенням суду вказану заяву задоволено в повному обсязі 
(доручення № 123 від 29.09.2021 року, справа № 515/121/22). 
 

До Саратського бюро правової допомоги звернулася 
громадянка, якій було відмовлено в реєстрації права 
власності на житловий будинок у зв’язку із розбіжностями 
у правовстановлюючому документі. 

В інтересах клієнтки юрист Саратського бюро 
правової допомоги Любов Іскендерова подала до суду 
відповідну заяву про встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу, в порядку, передбаченому та  керуючись п.9 
ч.1 розділу XIII Перехідних положень, ст.ст. 10, 12, 90-92, 95, 263-265, 293-
294, 315, 316, 319 ЦПК України. 26.05.2021 р. рішенням суду вказану заяву 
задоволено в повному обсязі (доручення № 8 від 29.01.2022 року, справа № 
513/585/20).  
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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


 

 


