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1.1. Підвищення рівня правової культури населення  

В Одеському міському центрі зайнятості провели онлайн-семінар на тему захисту 

прав потерпілих від домашнього насильства 

 

Фахівчиня Одеського бюро правової допомоги провела онлайн-семінар з протидії 

домашньому насильству для осіб, які зареєстровані в Одеського міського центру 

зайнятості. 

Під час заходу юристка бюро Катерина Булаткіна проінформувала учасників семінару про 

те, що таке поняття домашнього насильства та його види, як реагувати на випадки 

домашнього насильства, яка відповідальність настає за його вчинення, про установи та 

організації, які надають допомогу потерпілим від домашнього насильства, який порядок 

надання безоплатної правової допомоги потерпілим від домашнього насильства. 

«Насильство має безліч проявів. Воно не тільки носить фізичний характер, але й може 

бути моральним, психологічним, економічним та сексуальним. Та яким би воно не було, 

це явище завдає шкоди особі, яка його зазнає. Як правило, від домашнього насильства, 

найчастіше страждають жінки та діти», – наголосила Катерина Булаткіна. 

Особливу увагу присутніх юристка звернула на право потерпілих від домашнього 

насильства на безоплатну вторинну правову допомогу. Як зазначила юристка, в 2021 році 

до Одеського місцевого центру з надання БВПД звернулись більше 90 осіб, які мали такий 

статус. 

Ключові питання, з якими звертаються особи, які постраждали від домашнього 

насильства, за правовою допомогою переважно стосуються видачі обмежувального 

припису щодо кривдника, розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини, 

визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, поділ спільного 

сумісного майна. 

Довідково. 7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», яким було внесено зміни до Закону України «Про безоплатну 
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правову допомогу». Право на всі види правових послуг отримали особи, які постраждали 

від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, зокрема на складання 

процесуальних документів до суду та представництво інтересів в суді. 

Куди можна звернутися за допомогою у разі вчинення домашнього насильства: 

 зателефонувати в поліцію 102; 

 зателефонувати на «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства 15-47; 

 зателефонувати на Єдиний телефонний номер системи БПД 0 800 213 103; 

 звернутися в центр соціальних служб (за місцем проживання); 

 зателефонувати на національну “гарячу лінію” з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116-123 

(короткий номер із мобільного); 

 національна дитяча “гаряча лінія” 0 800 500 225 або 116-111 (для дзвінків із 

мобільного). 

Для учнів Яковлівської школи відбувся захід тему кібербулінгу та відповідальності за 

його вчинення 

Директорка Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Кулішова 

обговорила з підлітками Яковлівської школи, які дії вважаються кібербулінгом. 

«Не всі жарти в інтернеті є безневинними. Кібербулінг – «цькування онлайн» – 

передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з 

використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, 

електронної пошти, соціальних мереж, форумів, блогів, онлайн-відеоігор тощо», — 

зауважила Тетяна Кулішова. 

Вона пояснила підліткам, що за 

кібербулінг передбачена 

відповідальність — штраф, громадські 

роботи — а також розповіла, що 21 

серпня 2020 року вступила в силу вимога 

щодо взяття на профілактичний облік 

дітей в органах ювенальної превенції. 

Тепер деякі діти (всього 7 категорій), 

зокрема ті, які вчиняють булінг, мають 

братися на профілактичний облік в 

підрозділах ювенальної превенції 

Національної поліції України. 



 

Довідково. Доведений 

випадок булінгу тягне 

штраф від 850 до 1700 грн 

або громадські роботи від 

20 до 40 годин – якщо 

цькували вперше. І від 

1700 до 3400 або 

громадські роботи від 40 

до 60 годин, якщо дії 

вчинили повторно або 

знущалась група осіб. 

Видами кібербулінгу, 

зокрема, можуть бути: 

 Нападки – регулярні 

висловлювання 

образливого 

характеру на адресу 

жертви, багато смс-

повідомлень, 

постійні дзвінки. 

 Наклепи – поширення неправдивої, принизливої інформації. 

 Самозванство – використання особистих даних жертви (логіни, паролі до акаунтів в 

мережах) задля здійснення від її імені негативної комунікації. 

 Публічне розголошення особистої інформації – поширення особистої інформації, 

наприклад, шляхом публікування інтимних фотографій, фінансової інформації, роду 

діяльності з метою образи чи шантажу. 

 Хепіслепінг – реальні напади, які знімаються на відео для розміщення в Інтернеті, 

що можуть привести до летальних наслідків. 

 та інші. 

В Окнах розповіли про встановлення фактів, що мають юридичне значення 

Фахівчиня Окнянського бюро правової допомоги Ольга Мокусей провела захід для 

жителів сільської місцевості, які перебувають на обліку в Окнянському центрі зайнятості, 

на тему: «Встановлення юридичних фактів». 

Виникнення особистих і майнових прав громадян, їх зміну і припинення закон завжди 

пов’язує з настанням чи зміною певних обставин, тобто з юридичними фактами. 



 

«У більшості випадків юридичні факти підтверджуються різними свідоцтвами, 

довідками та іншими документами. Але не завжди документально можна довести, чи 

має місце такий факт – тоді потрібно звертатися до суду», – розповіла юристка 

Окнянського бюро правової допомоги. 

Перелік юридичних фактів, які встановлюються в судовому порядку, містяться у Цивільно-

процесуальному кодексі України. 

Серед них є такі факти: 

 родинних відносин між фізичними особами; 

 перебування фізичної особи на утриманні; 

 каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 

 реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; 

 проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

 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; 

 народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту народження; 

 смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту смерті; 

 смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
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Цей перелік не є вичерпним. У судовому порядку можуть бути встановлені й інші факти, 

від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав 

фізичних осіб, зокрема встановлення факту батьківства, володіння будинком на праві 

власності тощо. Дана категорія справ розглядається в порядку окремого провадження. 

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 

розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних 

фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення 

умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження 

наявності чи відсутності неоспорюваних прав. 

Про порядок призначення громадських, виправних та суспільно-корисних робіт 

говорили на заході для підоблікових пробації у Березівці 

Правопросвітницький захід для підоблікових Березівського районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» на тему «Порядок виконання адміністративних стягнень та кримінальних 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі» провела юристка Березівського бюро 

правової допомоги Катерина Луганенко. 

«Громадські, виправні та суспільно-корисні роботи є заходами впливу на осіб, які 

вчинили адміністративне правопорушення. Загальною особливістю адміністративних 

стягнень є їх виховний, каральний та превентивний характер. Вони застосовуються до 

винних у вчиненні адміністративних проступків осіб, в певних випадках громадські та 

виправні роботи можуть застосовуватись за вчинення кримінального 

правопорушення», – зазначила Катерина Луганенко. 

Під час заходу 

юристка 

проінформувала 

присутніх про 

порядок виконання 

постанови суду про 

накладення 

адміністративних 

стягнень у вигляді 

громадських, 

виправних та 

суспільно-корисних 

робіт, ким вони призначаються та на який строк, кому не призначають громадські та 

суспільно-корисні роботи, а також про громадські та виправні роботи як вид 

кримінального покарання. Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 

суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування (ст. 30-1 

КУпАП). 



Виправні роботи застосовуються на строк до 2-х місяців з відбуванням їх за місцем 

постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням 

до 20 %  її заробітку в доход держави (ст. 31 КУпАП). 

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні оплачуваних робіт, вид яких та перелік 

об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган 

місцевого самоврядування (ст. 31-1 КУпАП). Такі роботи здійснюються не на користь 

потерпілого, а в інтересах громади та мають соціальну спрямованість. 

Адміністративні стягнення призначаються районним, районним у місті, міським чи 

міськрайонним судом. 

Виконання постанов суду про накладання адміністративних стягнень регламентується 

Наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 «Про затвердження Порядку 

виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та 

суспільно корисних робіт». 

Виконання зазначеного виду покарання покладається на відповідну службу пробації. 

Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем 

проживання. Виконання покарання здійснюється у рамках єдиного механізму – 

засуджений або порушник відчуває на собі всі правообмеження, які властиві громадським 

роботам. Законодавством України визначено кому не призначаються громадські та 

суспільно-корисні роботи. Це особи з інвалідністю першої або другої групи, вагітні жінки, 

жінки старше 55 років та чоловіки старше 60 років. 

Стаття 51 Кримінального кодексу України перелічує види покарань, які можуть бути 

застосовані судом до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, в числі яких — 

громадські та виправні роботи. 

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання 

час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування та встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більш 

як 4 години на день (ст. 56 Кримінального кодексу України). 

Громадські роботи можуть бути у виді прибирання вулиць, парків, скверів, інших 

територій, роботи з благоустрою населеного пункту, ремонту будівель, комунікацій, 

вантажно-розвантажуючі роботи, догляд за хворими, сільськогосподарські роботи, роботи 

по впорядкуванню лісів та інші роботи, щo не потребують спеціальної підготовки чи певної 

кваліфікації. 

Громадські роботи є одним з видів покарань, які можуть застосовуватись до неповнолітніх 

у віці від 16 до 18 років на строк від 30 до 120 годин і полягають у виконанні неповнолітнім 

робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. 
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Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати 2 годин на день. 

Покарання у виді виправних робіт відбувається за місцем роботи засудженого і 

встановлюється на строк від 6-ти місяців до 2-х років (ст. 57 Кримінального кодексу 

України). 

Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в дохід 

держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 10-ти до 20 %. 

Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці 

по догляду за дитиною; непрацездатних; осіб, що не досягли 16 років, та тих, що досягли 

пенсійного віку; до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівників 

правоохоронних органів, нотаріусів, приватних виконавців, суддів, прокурорів, адвокатів 

державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

У Подільському соцгуртожитку дітям-сиротам розповіли, як отримати житло та 

зберегти вже належне їм на праві власності 

27 січня фахівчиня Подільського місцевого центру Тетяна Казакова взяла участь у заході 

для мешканців соціального гуртожитку – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

У заході, який був присвячений питанням захисту майнових та житлових прав дітей, взяли 

участь також представники служби у справах дітей, центру соціальних служб та 

департаменту соціальної та сімейної політики. 

«Згідно норм законодавства обов’язком держави є піклуватися про захист житлових 

прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», – 

розповіла Тетяна Казакова. 

Актуальна проблема для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

випускаються в доросле життя з інтернатних закладів, прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, є відсутність житла. 

На зустрічі дітям 

розповіли, як стати на 

квартирний облік, 

отримати соціальне 

житло, про оплату 

квартирної плати та 

комунальних послуг 

державою, 

збереження вже 



належного їм на праві власності чи на праві користування житла, порядок надання нового 

жилого приміщення. Після досягнення дітьми 18-річого віку, відповідальність за 

збереження житла та повернення його дітям несуть органи місцевого самоврядування. 

Організаційні заходи, спрямовані на реалізацію державної політики, які спрямовані на 

збереження нерухомості: 

 встановлення опіки над майном, 

 встановлення заборони на відчуження житла, 

 укладення договору про утримання й збереження житла, 

 оплата квартирної плати та комунальних послуг державою, 

 сприяння в оформленні права власності на житло та сприяння в отриманні 

спадщини. 

Після досягнення 16 років діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, за 

відсутності у них житла, мають право стати на квартирний облік та соціальний квартирний 

облік (Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). 

У такому випадку опікун 

чи піклувальник подає 

відповідну заяву 

адміністрації закладу, де 

вона проживає, або 

органу опіки та 

піклування, за місцем 

походження або 

проживання дитини. 

Після завершення перебування дитини у відповідному закладі або завершення терміну 

опіки/піклування над нею та відсутності у неї житла, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування протягом місяця забезпечують їх соціальним житлом 

до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. 

Важливо: якщо дитина перебуває на соціальному квартирному обліку, їй не вправі 

відмовити у взятті на квартирний облік або зняти з квартирного обліку. 

Заява про постановку на квартирний облік і соціальний квартирний облік може бути 

подана службою у справах дітей, опікуном/піклувальником, прийомними батьками, 

батьками-вихователями, адміністрацією установи, де проживає дитина. 

Рішення про взяття на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого 

самоврядування не пізніше 30 робочих днів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text


Після досягнення 23 років особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, не втрачають право на позачергове отримання жилого приміщення, за умови 

їх перебування у встановленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, на момент досягнення цього віку. 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/qhT5UqCjasM 

Про соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям розповідали в Ренійському центрі 

надання соціальних послуг 

3 лютого в КУ «Центр надання соціальних послуг» Ренійської міської ради юристка 

Ренійського бюро правової допомоги Анжела Пєнєва провела лекцію з теми «Соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям». Слухачами стали працівники установи та члени 

малозабезпечених сімей. 

Анжела Пєнєва нагадала, що згідно із Законом України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних 

причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї. 

«Прожитковий мінімум для сім’ї – цифра, можна сказати, індивідуальна. Це сума 

прожиткових мінімумів членів родини. Визначається для кожної сім’ї окремо, виходячи зі 

складу родини», – наголосила спікерка. 

Розмір соціальної допомоги від держави складає різницю між прожитковим мінімумом 

для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (тобто середнім доходом за 6 місяців). 

Відповідну допомогу 

призначають управління 

праці і соціального захисту 

населення, управління 

соціального захисту 

населення. Щоб її 

отримати, одному 

уповноваженому членові 

родини необхідно подати 

пакет документів ( в т.ч. 

декларацію про майновий  

стан, доходи) до управління соцзахисту за місцем реєстрації. Юристка зазначила, що 

непрацююча особа з малозабезпеченої сім’ї, яка хоче відкрити свою справу, може 

отримати на це допомогу від держави. Це передбачено Постановою Кабміну «Деякі 

питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей». 

Для цього необхідно звернутися до центру зайнятості (чи філії центру зайнятості) із заявою 

та бізнес-планом. Впродовж 30 днів має бути рішення комісії. Максимальна сума виплат – 

https://youtu.be/qhT5UqCjasM
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#Text


97 500 грн. (допомога складає до 15 мінімальних зарплат). Гроші не видаються налом, на 

них лише замовляється обладнання чи матеріали. Отримувач суми має повернути її 

впродовж 3 років. 

Анжела Пєнєва відповіла на питання присутніх, а також зазначила, що між Ренійською 

філією обласного центру зайнятості та Ренійським бюро правової допомоги налагоджена 

співпраця та існує практика перенаправлення клієнтів. 

На круглому столі в Одесі про співпрацю системи БПД з пробацією говорила 

директорка Регіонального центру Світлана Клішина 

11 лютого 2022 року з нагоди сьомої річниці прийняття Закону України «Про пробацію» на 

базі Одеського державного університету внутрішніх справ відбувся Всеукраїнськиий 

круглий стіл на тему: «Поговоримо про пробацію. Історія становлення, розвиток та 

перспективи». До участі у роботі круглого столу від системи безоплатної правової 

допомоги була запрошена директорка Регіонального центру Світлана Клішина. 

У заході взяли участь партнери Філії ДУ «Центр пробації» – представники державних та 

неурядових організацій, посадовці і волонтери пробації та інші. 

Як зазначила начальниця Філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області Ольга Боровська, 

прийняття Закону України «Про пробацію» – це крок назустріч гуманізації системи 

виконання кримінальних покарань та курс на підвищення безпеки в суспільстві. 

Система безоплатної правової 

допомоги та пробація 

Одещині вже тривалий час 

партнери – юристи центрів з 

надання БВПД надають 

безоплатної правову 

допомогу особам, які 

перебувають на обліку 

уповноважених органів з 

питань пробації, підрозділів Державної установи «Центр пробації». 

Консультативні пункти надання безоплатної правової допомоги працюють у всіх відділах 

пробації Одещини. За минулий рік юристи місцевих центрів з надання БВПД здійснили 

більше 130 виїздів в установи пробації та провели прийоми громадян. Питання, з якими 

найчастіше зверталися клієнти пробації, стосуються адміністративного, кримінального 

законодавства, а також трудового та сімейного права. 

Фахівці системи БПД проводять також різні правопросвітницькі заходи з тем, що є 

актуальними для засуджених, які відбувають покарання без позбавлення волі. У 2021 році 

було проведено 96 таких заходів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text


Ще один важливий напрям 

співпраці системи БПД та 

пробації – надання 

консультативної та 

інформаційної підтримки з 

питань обрання заходів, 

спрямованих на розвиток 

особистості та 

ресоціалізацію 

неповнолітніх, які беруть 

участь в проєкті «Програма 

відновлення для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

«Протягом двох років система безоплатної правової допомоги реалізує програму 

відновлення для неповнолітніх, які скоїли правопорушення. Одеська область у числі 

інших була пілотним регіоном у втіленні проєкту, який на даний час реалізується на 

всій території України. Наразі на Одещині є 28 кейси з медіації, 16 із яких завершились 

успішно», – зазначила у своїй доповіді директорка Регіонального центру Світлана 

Клішина.  

Вона розповіла про умови участі у програмі: наявність потерпілої сторони, якій 

спричинено майнову, фізичну або моральну шкоду; вчинення неповнолітнім вперше 

кримінального проступку або нетяжкого злочину; визнання неповнолітнім факту вчинення 

кримінального правопорушення та згода неповнолітнього та потерпілого на участь у даній 

програмі. 

Посередниками у цьому 

процесі виступають 

адвокати, які співпрацюють 

із системою БПД та успішно 

пройшли навчання з теми 

«Базові навички медіації у 

кримінальному процесі». 

Вони сприяють сторонам у 

примиренні та допомагають 

з’ясувати, якого саме 

відшкодування потребують 

сторони. 

Таким чином, медіація вже 

на ранньому етапі сприяє виведенню неповнолітніх правопорушників із кримінального 

процесу, допомагає уникнути кримінального світу. Це не означає, що порушник взагалі не 



нестиме відповідальність, адже він має відшкодувати заподіяну шкоду потерпілому. А 

далі з неповнолітнім працюватимуть спеціалісти, щоб допомогти вирішити проблеми, які 

призвели до правопорушення. 

«Ресоціалізація неповнолітніх у суспільне життя та максимально раннє виведення їх із 

кримінального процесу – це основна мета Програми. Після її проходження дитина не 

буде мати кримінального минулого, а також проблем з працевлаштуванням, у тому 

числі, у держаних установах. Це важливі речі, з якими вона далі йде у суспільство», – 

зазначила Світлана Клішина. 

Довідково: Програма впроваджується відповідно до спільного наказу Міністерства юстиції 

України та Генеральної прокуратури України «Про реалізацію пілотного проєкту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення» від 21 січня 2019 р. № 172/5/10. Цим же наказом затверджено Порядок 

реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» 

На онлайн-заході представникам територіальних громад Одеського регіону 

розповіли про кабінет медіаії та систему безоплатної правової допомоги 

10 лютого юристка 

Одеського місцевого 

центру взяла участь в 

онлайн-заході, 

організованому 

Центром соціальних 

служб Одеської міської 

ради на тему: 

«Практичні аспекти 

організації та 

впровадження 

інтегрованих соціальних 

послуг». 

До обговорення тематики долучилися представники територіальних громад Одеського 

регіону, центрів соціальних служб, комунальних установ центрів надання соціальних 

послуг, служб у справах дітей та інші соціальні партнери. 

Від системи безоплатної правової допомоги на заході з доповіддю виступила юристка 

Одеського бюро правової допомоги №3 Тетяна Дімова. 

Під час онлайн-зустрічі Тетяна розповіла, як функціонує система безоплатної правової 

допомоги, які послуги можна отримати, завітавши до будь-якого бюро правової допомоги. 



«У 2021 році до Одеського місцевого центру звернулось більше 13 тис. мешканців 

громади. Всі вони отримали правові консультації та роз’яснення. 1,8 тис осіб отримали 

захист та здійснення представництва інтересів у суді та інших державних органах», – 

зазначила юристка Третього одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова. 

Зацікавив присутніх приклад надання правової допомоги постраждалій від домашнього 

насильства: фахівчиня центру склала заяву до суду про видачу обмежувального припису 

строком на 6 місяців та в подальшому, у зв’язку з його невиконанням, допомогла відкрити 

кримінальну справу за ст. 390-1 Кримінального кодексу України. 

На зустрічі також обговорили питання щодо надання допомоги в забезпеченні доступу до 

медіації – позасудового способу вирішення спору. 

«З 2019 року на базі Одеського місцевого центру діє кабінет медіації, в якому клієнти 

системи БПД можуть скористатися послугами медіатора, у тому числі у сімейних та 

спадкових справах», – розповіла Тетяна Дімова. 

Сімейні спори – це одна з найпоширеніших категорій справ, з якими стикаються фахівці 

системи БПД. В більшості випадків за позовами про розірвання шлюбу слідує ряд інших 

позовів, такі як визначення місця проживання дитини, стягнення аліментів, про стягнення 

додаткових витрат на дитину, про позбавлення батьківських прав, поділ майна та ін. Тому 

саме у таких спорах найдоречніше пропонувати вирішити спір за допомогою третьої 

нейтральної сторони – медіатора, який допоможе сторонам прийняти вигідне та 

усвідомлене для кожного з них рішення, застосовуючи певну техніку ведення 

переговорів» – зазначила юристка бюро правової допомоги. 

Довідково. Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, 

під час якої сторони за допомогою медіатора намагаються запобігти виникненню або 

врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів (Закон України «Про медіацію», набув 

чинності 15 грудня 2021 року). 

На Одещині для дітей провели серію правових ігор на тему кібербулінгу та правил 

безпечної поведінки в Інтернеті 

У селі Марковка правові 

уроки на тему булінгу та 

безпеки в Інтернеті 

провела фахівчиня 

Роздільнянського 

місцевого центру Олена 

Петренко. У 

правопросвітницьких 

заходах за один день 

взяли участь школярі 9-ти 



класів школи (Марківська філія Яковлівського ОЗЗСО). 

Спочатку юристка центру завітала на урок до учнів 1 та 2 класу та організувала їм 

«подорож країною прав дитини»,  де діти вивчили свої права, дізналися про документ, в 

якому вони закріплені, та отримали 

свій власний паспорт прав дитини. 

Наступною зупинкою став 3-4 клас, 

для яких на прохання вчителя Олена 

Петренко підготувала інтерактивну 

лекцію щодо правил поведінки в 

Інтернеті. 

 

Діти переглянули відеоролик «Найгірший тиждень Петрика», за допомогою якого 

виокремили та запам’ятали правила поведінки в Інтернеті. 

Наприкінці уроку Олена Петренко запропонувала учням пограти в цікаву гру – «заплутане 

коло», за допомогою якої учні зрозуміли, що з кожної складної ситуації є вихід. 

«Не треба соромитися 

звертатися за допомогою до 

дорослих, до представників 

системи безоплатної 

правової допомоги та інших 

органів держави за захистом 

своїх порушених прав», – 

наголосила Олена Петренко. 

Для 5-6 класу за домовленістю 

з педагогом-організатором 



школи було проведено лекцію на тему: «Безпека в Інтернеті». На уроці діти поговорили 

про загрози, що можуть їх очікувати в соціальних мережах та на прикладі мережевої 

павутинки розібрали, яку інформацію не потрібно зазначати на загал. На завершення 

уроку діти отримали інформаційні матеріали з правилами поводження в Інтернеті. 

Учням 7, 8 та 9 класу фахівчиня центру розповіла про кібербулінг, його види та нагадала 

присутнім що за вчинення кібербулінгу також передбачена відповідальність, а саме: 

 за вчинення булінгу 

(цькування) неповнолітньої 

чи малолітньої особи 

карається штрафом від 850 

до 1700 грн або 

громадськими роботами 

від 20 до 40 годин 

 такі діяння, вчинені 

повторно протягом року, 

караються штрафом у 

розмірі від 1700 до 3400 

грн або громадськими 

роботами на строк від 40 до 60 годин. 

У випадку якщо вчиняється булінг (цькування) неповнолітніми особами до 16 років, 

відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. 

На завершення юристка Роздільнянського місцевого центру зустрілася з вчителями та 

іншими працівниками школи та відповіла на питання юридичного характеру, які їх 

цікавили. 

На Одещині з мешканцям Великодолинської громади розповіли про земельну реформу 

В приміщенні Великодолинської сільської ради для мешканців громади юрист 

Овідіопольського бюро правової допомоги Юрій Ротар провів правопросвітницький захід 

на тему: «Набуття права власності на земельну ділянку шляхом приватизації». 

«Система БПД вже 2 роки долучена до реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Юристи консультують мешканців громад у сфері 

земельних відносин, а також проводять правопросвітницьку діяльність з земельних 

питань», – розповів юрист Овідіопольського бюро правової допомоги. 

У ході зустрічі обговорили підстави набуття права на землю, безоплатну передачу 

земельних ділянок у власність громадян; одержання земельних ділянок із земель 

державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власникам земельних часток (паїв). 



«Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, 

визначених статтею 121 Земельного кодексу України, провадиться один раз по 

кожному виду цільового призначення. Тобто, кожен громадянин може одночасно 

отримати та приватизувати 6 земельних ділянок різного призначення», – зазначив 

Юрій Ротар. 

 

Довідково. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних 

ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: 

 для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), 

визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 

території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське 

господарство; 

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів; 

 для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; 

 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 

гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; 

 для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара; 

 для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара. 



Наприкінці зустрічі Ротар Юрій звернув увагу присутніх на те, що 31 березня 2020 року 

Верховна Рада України прийняла Закон № 2178-10 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 

Закон запроваджує поетапне скасування діючої заборони на відчуження земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності (мораторію). 

Встановлені строки укладення правочинів щодо продажу сільськогосподарських земель: 

 в період з 1 липня 2021 до 1 січня 2024 року – між громадянами України, 

державою, територіальними громадами; 

 з 1 січня 2024 року – за участі юридичних осіб, створених за законодавством 

України з певними обмеженнями; 

 після схвалення рішення на референдумі – за участі іноземних юридичних осіб та 

громадян. 

 

1.2 Інформування та доступність послуг системи БПД 

Реалізація медіастратегії:  

В 1 кварталі 2022 року на офіційному сайті системи БПД було опубліковано 18 статей 

(новини, успішні практики надання безоплатної правової допомоги, юридичні 

консультації). 

На сторінках Регіонального центру у соціальних мережах Facebook, Instagram, YouTube 

розміщено 83 дописи на юридичну тематику з охопленням 9  тис.осіб.  

У 1 кварталі 2022 року, за результатами роботи зі ЗМІ, було опубліковано 7 інформаційних 

матеріалів у друкованій пресі, інтернет-ЗМІ, вебсайтах партнерів. 

Протягом 1 кварталу 2022 року у населених пунктах Одеської області проведено 24 

моніторингів дотримання адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, стандартів якості надання БВПД у кримінальному, цивільному, 

адміністративному процесах під час судових проваджень у судах першої та апеляційної 

інстанцій Одеської області. 

Здійснено інтерв'ювання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, обвинувачених, 

засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі, а також клієнтів у цивільно-

адміністративному судочинстві. Під час проведеного моніторингу в судах Одеської області 

та під час інтерв’ювань клієнтів встановлено, що адвокати здійснювали захист та 

представництво клієнтів у відповідності до положень стандартів якості, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2014 №386/5.  

 

1.3 Адміністрування системи БПД 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
https://www.facebook.com/odesa.legalaid
https://www.instagram.com/odlegalaid/?fbclid=IwAR2A7eagQrg5NYuu3P4Nz4LgOyqT2Nj1oYBsoVq1eyMFFuShoDLq15d07Sc
https://youtube.com/channel/UCfHOKuHs-tMYPz4_s0g43Wg


12 січня та 23 лютого 2022 року було проведено 2 керівні ради директорів Регіонального 

та місцевих центрів з надання БВПД в Одеській області під головуванням директорки 

Регіонального центру Світлани Клішиної. 

На засіданнях керівних рад було розглянуто наступні питання: 

- Проєкт річних планів діяльності на 2022 рік регіонального та місцевих центрів; 

- Проєкт зведеного кошторису на 2022; 

- Затвердження штатного розпису місцевих центрів на 2022 рік; 

- Затвердження Порядку погодження та методику розрахунку розміру премії 

керівника місцевого центру за методикою КРІ; 

- Запровадження пілотного проєкту у вигляді формування платформи для 

спілкування клієнта та адвоката; 

- Проведення роботи з адвокатами щодо можливого укладення нових контрактів 

відповідно для задоволення потреб у призначення представників інтересів 

категорії громадян, які мають статус потерпілої особи у кримінальних 

провадженнях . 

8 лютого 2022 року було проведено засідання міжсекторальної робочої групи з питань 

запобігання домашньому насильству та насильству за ознаками статті міської 

координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми за участі 

директорки Регіонального центру Світлани Клішиної. 

Робоча група є консультативно-дорадчими органами, утвореними з метою координації 

діяльності з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі 

людьми. До складу групи  входять депутати Одеської міської та обласної ради, 

представники виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій, 

підприємств та установ.  

Регіональним центром здійснюється надання методичних рекомендацій щодо 

міжвідомчої взаємодії під час здійснення заходів з попередження насильства та надання 

допомоги постраждалим; проведення міжвідомчих спеціалізованих тренінгів, семінарів 

для спеціалістів на тематику запобігання та протидії насильству, забезпечення рівних прав 

і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми; проведення інформаційно-

просвітницьких заходів центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

щодо запобігання та протидії насильству, протидії торгівлі людьми; проведення 

інформаційних кампаній та обміну досвідом. 

Світлана Клішина звернула увагу присутніх на необхідність проведення просвітницько-

роз’яснювальної роботи  не лише із суддями, але й з адвокатським корпусом, що здійснює 

захист постраждалих осіб або представництво в суді. 

На засіданні було обговорено низку питань, зокрема: 



1. Суб'єктам взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, опрацювати рекомендацій Фонду та надати свої 

пропозиції щодо розроблення Плану спільних дій на 2022 рік до Департаменту 

праці та соціальної політики Одеської міської ради в термін до 01.03.2022. 

2. Департаменту праці та соціальної політики узагальнити пропозиції надані 

відповідно до рекомендацій Фонду та підготувати проєкт Плану спільних дій на 

2022 рік. 

3. Суб'єктам взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, надати Департаменту праці та соціальної політики 

Одеської міської ради пропозиції щодо кандидатур для включення до складу 

моніторингової групи в термін до 01.03.2022. 

 


