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1.1. Підвищення рівня правової культури населення  

В Одесі провели захід, присвячений питанню освіти в умовах воєнного стану та 

захисту прав дітей. 

Сфера освіти, як і всі сфери суспільства, зазнала значних змін в умовах воєнного стану. 

Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю через бойові дії та 

тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилася в межах України або 

закордон. Багато педагогів та здобувачів освіти все ще залишаються на тимчасово 

окупованих територіях. А деякі заклади освіти взагалі були фізично зруйновані. 

Враховуючи, актуальність даної теми, 05 липня юристка Одеського місцевого центру з 

надання БВПД Тетяна 

Дімова спільно з 

Управлінням 

державної служби 

якості освіти в 

Одеській області 

провели для освітян 

Одещини онлайн-

захід. Під час заходу 

говорили про 

організацію 

освітнього процесу в 

умовах воєнного 

стану та захист прав 

дітей. У заході 

прийняли участь близько 40 фахівців сфери освіти. 

Так, заступник начальника управління, Ольга Дума розповіла слухачам як організовувати 

освітній процес дітям у місцях їх постійного проживання та місцях евакуації, коли 

завершувати навчальний рік, як оцінювати учнів та видавати  документи про освіту, як 

здійснювати атестацію педагогічних працівників тощо. 

В свою чергу, фахівчиня Одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова розповіла про 

роботу системи безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану, зокрема: 

1. яку участь система БПД приймає у захисті прав дітей; 

2. про право дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного 

конфлікту на безоплатну вторинну правову допомогу; 

3. про найактуальніші зміни в законодавстві в сфері захисту прав дітей, які відбулись 

під час воєнного стану. 

«Система безоплатної правової допомоги готова прийти на допомогу кожній дитині. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають усі діти. Тобто вони можуть 

https://www.facebook.com/odessa2.Centre.Legalaid?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/odessa2.Centre.Legalaid?__tn__=-%5dK*F


безкоштовно отримати не лише консультації та роз’яснення з правових питань, а й 

скористатися послугами юристів та адвокатів  для представництва інтересів та 

захисту в суді. Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 

стосуються дітей, мають подаватися їхніми законними представниками. Треба 

надати свідоцтво про народження дитини, паспорт законного представника або 

посвідчення опікуна/піклувальника, рішення суду про призначення опікуна/піклувальника 

– у випадку якщо в інтересах дитини звертається опікун чи піклувальник», - зазначила 

Тетяна. 

Як дитині отримати безоплатну правову допомогу: 

1. Звернутися до одного з бюро правової допомоги (адреси та контакти за 
посиланням https://bit.ly/bpd_buro; 

2. Зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД 0 800 213 103. 
3. Скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», 

завантаживши його через Google Play чи App Store за 
посиланням https://bit.ly/3hwwgqR , або завантажити мобільний застосунок «Твоє 
право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE 

4. Національна дитяча гаряча лінія 116 111 (з мобільних телефонів) або 0 800 500 111 
(зі стаціонарних та мобільних телефонів). 

Популяризації культури безбар’єрного простору 

Фахівчинею Савранського бюро правової допомоги Оленою Шавловською в приміщені 

Інклюзивно-ресурсного центру Савранської селищної ради було організовано круглий стіл 

у якому взяли участь представники органів місцевого самоврядування під час якого 

обговорення питання популяризації культури безбар’єрного простору в територіальній 

громаді.  

Фахівчиня зазначила, що на теперішній час безбар`єрність – це не просто створення 

зручних умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями, це вже філософія 

суспільства без обмежень,  в 

якому забезпечуються рівні 

права та можливості для всіх 

людей у самореалізації, 

зайнятості, пересуванні, 

сервісах, здобутті освіти, 

спілкуванні, дозвіллі, розвитку 

тощо. 

Національна стратегія із 

створення безбар’єрного простору в Україні націлена на створення середовища, яке 

комфортне для всіх груп населення в різних сферах життєдіяльності за такими напрямами: 

 фізична;  

 інформаційна; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fbpd_buro%3Ffbclid%3DIwAR12Z6f6YxMW9rPYP7IoPs8ID9LE8Iar2LqtjOOjrhQDYIWOb5HER2jIWpM&h=AT1vNHcMZhyjUJGyQnNU2-3D2DaPycmQeZbUWZ61VwEyUvBgrWmcJTSlQKyUG9gwx2I97biFo5EzCJGBOOz3yIaXpWSITTYCafCMnVgcf7Fgpw2ACl6WKQvOHGOf4Zvu6zs&__tn__=-UK*F
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 цифрова; 

 соціально-громадянська; 

 освітня;  

 економічна безбар’єрність.   

Тож присутні обговорювали питання, що стосувалися правової допомоги, соціальної та 

психологічної підтримки, працевлаштування та перенавчання дорослого населення, 

корекційної роботи та інклюзивної освіти дітей з метою з’ясування проблемних питань, які 

стануть в основі для прийняття комплексу рішень в межах громади та будуть спрямовані 

на різні суспільні групи, зокрема, людей з інвалідністю, молодь, батьків з маленькими 

дітьми, літніх людей.  

«Кожна людина може реалізувати свій потенціал на користь особисто собі та своїй 

країні, коли їй для цього просто створюють комфортні та безбар’єрні умови», – 

наостанок зауважила Олена Шавловська. 

Під час війни кількість переглядів правових консультацій на «WIKILEGALAID» зросла 

вдвічі.  

Підготовка консультацій – це процес, до якого долучаються команди працівників 

системи надання БПД, які спільно знаходять відповіді на правові запити людей. 

«У цей період найціннішою для мене стала підтримка колег-авторів. Коли я розміщую 

нову консультацію і хтось її передивляється та робить виправлення, я можу бути 

впевнена, що разом ми нічого не пропустили і користувач платформи «WikiLegalAid» 

отримає якісну та актуальну інформацію. Це гарна практика – можливість перевіряти 

і вносити зміни в консультації один одного. Особливо зараз, коли через обстріли і 

повітряні тривоги не у всіх є можливість вчасно перевірити зміни в законодавстві і 

внести їх у консультацію», ‒ розповідає директорка Роздільнянського місцевого центру 

з надання БВПД Тетяна Кулішова. 

Оператори контактного центру системи надання БПД, які відповідають на дзвінки за 

номером 0 800 213 103, працівники бюро правової допомоги під час надання 

консультацій використовують інформацію, що розміщена на платформі «WikiLegalAid», 

адже в одному місці зібрані зразки заяв, посилання на судову практику та норми 

законодавства, а самі тексти консультацій складені доступною мовою. Попри проблеми 

воєнного часу, платформа «WikiLegalAid» постійно вдосконалюється, а тому її 

консультанти вже обговорюють плани на майбутнє. 

«Було б доцільно створити окремий розділ «Судова практика» із відповідним 

наповненням. Оскільки при підготовці процесуальних документів юристи часто 

шукають судові рішення з аналогічних справ. На теперішній час правові консультації, 



що розміщені на платформі, мають посилання на судові рішення та судову практику, 

але здійснювати їх пошук шляхом перегляду низки консультацій не завжди зручно», ‒ 

висловлюють побажання працівники Ізмаїльського, Ренійського та Болградського бюро 

правової допомоги Одеського місцевого центру з надання БВПД. 

Також у планах на майбутнє – розглянути можливість зворотного зв’язку між читачами та 

консультантами платформи «WikiLegalAid» з метою коригування першочерговості запитів 

на складення консультацій на певну тематику. 

У Ширяєво розповіли про доступність державних сервісів для осіб похилого віку 

Доступність державних сервісів і послуг для населення, це в першу чергу знання про те, 

як ними скористатися, не зважаючи на те де ви живете, в маленькому селі чи в 

обласному центрі, враховуючи це 13 липня юрист Ширяївського бюро правової 

допомоги  Олег Булавицький провів правопросвітницький захід присвячений доступності 

державних сервісів для осіб  похилого віку. 

У час цифрових технологій все більше людей літнього віку починають 

користуватися смартфонами, стають активними користувачами мережі інтернет,однак як 

здійснити відвідування державних установ у режимі онлайн поки що не знають. 

Олег Булавицький завітавши до відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду 

Україниу смт. Ширяєве роз’яснив присутнім, що за допомогою телефону чи  комп’ютера, 

який підключено до інтернету можливо здійснити візит до відділення пенсійного фонду 

не виходячи із власного будинку. 

Учасники заходу дізналися, що Уряд ухвалив рішення, яким надає доступ застрахованим 

особам до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі з 

мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів) за допомогою  мобільного застосунку 

«Пенсійний фонд».  



Здійснивши вхід до особистого кабінету кожен отримує можливість: 

1. ознайомитися із даними, що містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (анкетні 

дані, надана роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату 

(дохід, грошове забезпечення), сплачені на користь особи страхові внески, 

набутий страховий стаж); 

2. здійснювати контроль за сплатою страхувальниками страхових внесків; 

3. переглядати відомості електронної трудової книжки, листи непрацездатності; 

4. пенсіонери можуть переглянути дані електронної пенсійної справи; подати заяву 

на призначення або перерахунок пенсії, що передбачає подання документів 

виключно в електронному вигляді; оформлення пенсійного посвідчення; 

внесення змін до пенсійної справи; 

5. здійснити завантаження електронних документів з Реєстру застрахованих осіб, які 

доступні в особистому кабінеті сформованих в особистому електронному кабінеті; 

6. подати звернення (запиту, пропозиції) та переглянути стан його опрацювання; 

одержувати та переглядати повідомлення від Пенсійного фонду України. 

Гуманітарна та правова допомога: про налагодження співпраці системи БПД з 

волонтерською спільнотою говорили в Одесі 

15 липня відбулась робоча 

онлайн-зустріч за участі 

Регіонального центру, ГО 

«Зелений лист», ГО «Експертно-

аналітичне агентство «Група 2 

травня» та Одеським місцевим 

центром з надання БВПД щодо 

надання правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, 

а також щодо відкриття 

консультаційних пунктів 

безоплатної правової допомоги в 

місцях тимчасового перебування 

переселенців. 

У заході взяли участь директорка Регіонального центру Світлана Клішина, заступниця 

директорки Регіонального центру Вікторія Губко, заступниця директорки Одеського 

місцевого центру Наталія Мельник, голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський, 

координатор волонтерського центру «Гостина хата» та депутатка Одеської районної ради 

Наталія Богаченко, журналістка та голова ГО «Експертно-аналітичне агентство «Група 2 

травня» Тетяна Герасімова, адвокат Максим Попов, соціологиня Лариса Вірніна та 

журналістка Ольга Баклаженко.  



Через вторгнення країни-агресора 

багато українців втратили свої домівки 

та переїхали до більш безпечних 

областей України, зокремо до 

Одеської області. 

«Волонтерський центр «Гостина 

хата» є найбільшим в Одеській 

області та на півдні України. Щодня 

туди приходять понад 1000 людей, 

яким надають допомогу близько 

сотні волонтерів. Більшість 

переселенців, які знаходяться у 

волонтерському центрі потребують 

не тільки гуманітарної, але й 

правової допомоги»,- зазначив голова 

громадської організації Владислав 

Балінський. 

Переселенці звертаються за 

консультацією з питань  порядку 

отримання статусу ВПО, грошової допомоги на проживання, відновлення втрачених 

документів на тимчасово окупованих територіях, як отримати компенсацію за зруйноване 

війною житло, як стати на облік в центрі зайнятості і т.д. 

«Формування мережі партнерів є пріоритетним напрямком системи БПД. Без належної 

взаємодії з партнерами неможливо надавати ефективну та якісну правову допомогу. 

Для системи БПД важливо бути всередині волонтерської мережі задля допомоги 

громадянам,  які потребують її найбільше»,- підкреслила директорка Регіонального 

центру Світлана Клішина.  

Так, за період з 24 лютого до Одеського місцевого центру з надання БВПД звернулось 234 

особи, які мають статус переселенця, з них 221 звернення на отримання безоплатної 

первинної правової допомоги та 13 звернень на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

На робочій зустрічі піднімалось питання обізнаності даної категорії населення стосовно 

своїх прав, механізму їх захисту та основних змін в законодавстві України в період 

воєнного стану.  Саме тому від  24 лютого юристами Одеських бюро правової допомоги 

проведено 12 правопросвітницьких заходів для внутрішньо переміщених осіб на різні 

правові тематики, зокрема: 



1. Надання грошової допомоги на проживання від держави та міжнародних установ 

переселенцям з регіонів, де тривають бойові дії; 

2. Як отримати компенсацію та зруйноване житло; 

3. Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб; 

4. Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. 

Головною цілю зустрічі було налагодження комунікації та співпраці між центрами системи 

БПД Одещини та волонтерською спільнотою. 

Згідно домовленостям, на цьому тижні, на базі найбільшого волонтерського центру 

України «Гостина хата», запрацює консультаційний пункт системи безоплатної правової 

допомоги, де юристи Одеського центру правової допомоги будуть надавати консультації 

та правову інформацію громадянам, евакуйованим з окупованих міст та територій, де 

відбуваються військові дії. 

Також, за результати зустрічі буде підписано меморандуму про співпрацю між 

ГО «Зелений лист», ГО «Експертно-аналітичне агентство «Група 2 травня» та Одеським 

місцевим центром з надання БВПД. 

Громадські організації та Одеський місцевий центр спрямують зусилля для забезпечення 

комунікації, взаємної інформаційної підтримки та перенаправлення клієнтів. Завдяки 

роботі волонтерів, все більше відвідувачів матимуть обізнаність про систему безоплатної 

правової допомоги: при необхідності їх спрямують у центри правової допомоги для 

отримання юридичних консультацій та роз’яснень. 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/URNWOpkf6XU  

Де проходить межа між бажанням якнайшвидше розповісти новину і кримінальним 

правопорушенням? 

«В реаліях сьогодення 

інформація стала одним із 

видів зброї, яку використовує 

рф проти України. Тому ми 

знаходимо певну інформацію, 

варто бути обережним і 

вміти «фільтрувати» та 

критично ставитися до того, 

що ви читаєте», - зазначила 

директорка Роздільнянського  

місцевого центру Тетяна 

Кулішова під час благодійного 

заходу. 

https://youtu.be/URNWOpkf6XU


 

Адже країна-агресор веде війну й інформаційному просторі, намагаючись викликати 

паніку у людей, зневірити чи навіть отримати важливу інформацію, яка може бути 

використана проти наших захисників. 

Саме тому фраза «Мовчання – золото» набуває зараз особливого значення. 

Для того, аби громадяни мимоволі не стали «помічниками» та коригувальниками 

ворожого вогню необхідно знати, яку інформацію заборонено поширювати до її 

офіційного оприлюднення. Відповідні зміни до Кримінального кодексу України були 

внесені в березні 2022 року.  

Отже, заборонено 

поширювати 

відомості про 

направлення, 

переміщення 

зброї, озброєння 

та бойових 

припасів в Україну, 

у тому числі про їх 

переміщення 

територією 

України, якщо ця 

інформація не 

розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міністерством оборони, Головним 

управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Службою безпеки України або в 

офіційних джерелах відповідних структур країн-партнерів, повідомлення про їх 

розташування чи переміщення. За це передбачена кримінальна відповідальність - 

позбавлення волі від 3 до 5 років. 

За поширення відомостей про переміщення, рух, розташування  ЗСУ  чи військових 

формувань при можливості їхньої ідентифікації на місцевості  передбачено покарання  у 

вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. 

Найсуворіше покарання очікує на того, хто оприлюднить подібну інформацію з метою 

надання такої інформації країні-агресору чи з корисливих міркувань або ж за 

попередньою змовою  – це ув’язнення строком від восьми до дванадцяти років. 

Необхідно пам’ятати, що не можна оприлюднювати відео і фото з таким змістом:  

 траєкторія і місце потрапляння ракет; 

 назви вулиць, зупинки транспорту, магазинів, заводів тощо; 



 переміщення  українських військових, воєнних об’єктів; 

 робота української ППО; 

 місце обстрілу чи потрапляння снаряду; 

 адреса, інформація з візуальною прив’язкою чи координати боїв; 

 номери автомобілів, бронетехніки; 

 імена потерпілих або тих, хто загинув (окрім офіційних даних). 

Ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливість отримання 

допомоги 

Напередодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми юристами Подільського місцевого 

центру з надання БВПД 

були проведені заходи 

щодо роз’яснення 

можливих ризиків 

потрапляння в ситуацію 

торгівлі людьми. Зокрема, 

одним із найсерйозніших 

порушень прав людини в 

усьому світі є торгівля 

дітьми.  

І саме про цю проблему, 

яка загострилася під час 

війни 26 липня юрист 

Кодимського бюро правової допомоги Андрій Спатерук разом із начальницею служби у 

справах дітей Кодимської міської ради Оленою Рожко та спеціалістом Служби у справах 

дітей Подільської 

районної військової 

державної адміністрації 

Мариною Важницькою у 

приміщенні Кодимської 

публічної бібліотеки 

провели захід під час 

якого ознайомили дітей 

та їх батьків із 

основними способами 

втягнення дітей у 

торгівлю. 



Оскільки дуже важливо, щоб і батьки, і діти знали, як убезпечити себе, як треба 

поводитись, щоб не стати жертвами, куди звернутись в разі потрапляння в скрутне 

становище.  

Основним способом втягнення дітей у торгівлю людьми – є пропонування привабливих 

умов. І саме з метою наочного прикладу учасникам заходу було запропоновано до 

перегляду ролики, які демонструють загальні засади торгівлею людьми, зокрема - дітьми. 

“Торгівля людьми – є  однією з найбільш актуальних проблем сучасності і нині щороку 

жертвами цього злочину стають близько 1 млн осіб, третина з яких – діти”,- 

наголосив Андрій Спатерук. 

Також, 26 липня юрист Подільського місцевого центру Сергій Кудрявцев на апаратній 

нараді Куяльницької територіальної громади розповів про ризики потрапляння в ситуацію 

торгівлі людьми та можливості отримання допомоги. 

Першочергово 

фахівцем було 

роз’яснено, що 

торгівля людьми – 

означає здійснення з 

метою експлуатації, 

вербування, 

перевезення, 

передачі, 

приховування або 

одержання людей 

шляхом загрози силою 

або її застосування, 

або інших форм 

примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою, або уразливості 

положення, або шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, 

яка контролює іншу особу.  

Покидаючи країну задля навчання чи роботи, або ж просто подорожуючи кожен має 

подбати про власну безпеку, а от легковажність та недостатня поінформованість може 

стати причиною коли за кордоном громадяни опиняються в скрутних ситуаціях. 

Тож кожен громадянин України повинен знати 5 правил безпеки, для того аби не стати 

жертвою торгівлі людьми: 

1. не довіряйте свій паспорт та інші документи стороннім людям; 

2. будь-який документ, який ви підписуєте (трудовий договір, угода з учбовим 

закладом тощо) має бути складений зрозумілою для вас мовою та містити 



інформацію про умови (оплата, вихідні дні, понаднормова робота, медичне 

страхування), місце та час моєї майбутньої праці чи навчання; 

3. залишайте вдома детальну інформацію про місце перебування за кордоном з 

адресою та контактними телефонами, копію свого паспорту та контракту, своє фото 

та контакти людей, до яких їдете; 

4. важливо знати номери телефонів Посольства чи Консульства України в країні, до 

якої їдете, для того, щоб звернутись до них у скрутній ситуації; 

5. перш, ніж прийняти рішення про подорож або потрапивши у кризову ситуацію 

звертайтеся за консультацією на Національну «гарячу лінію» з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0 800 500 335 

або 386 (з мобільного). 

 
Адресна правова допомога від юристів системи БПД: як працює ця послуга в умовах 
воєнного стану 

Фахівець Татарбунарського бюро правової 
допомоги Інга Дмитрієва з самого початку 
війни у вільний від роботи час займається 
волонтерством та допомагає внутрішньо 
переміщеним особам і 
військовослужбовцям Збройних Сил 
України. Жінка возить гуманітарні вантажі 
з Румунії та Італії як для Лиманської, так і 
для Татарбунарської громад, а також для 
кількох бригад ЗСУ, та має посвідчення 
волонтера Татарбунарської міської ради. 
Завдяки волонтерству фахівчиня бюро має 
додаткову можливість інформування 
населення про систему БПД та її 
можливості. 

Інга Дмитрієва розповідає, що до громад 
району звертаються багато переселенців для отримання продуктових наборів. В місцях їх 
видачі людям розповідають про можливість вирішення тих чи інших правових питань з 
допомогою фахівців БПД. Люди лишають свої контактні дані, а потім юристка бюро з ними 
зв’язується. 

Однією з таких родин була родина Кімаковських, переселенців з Миколаївської області, 
що виховує дев’ять неповнолітніх дітей та онуків. Родина потребувала допомоги в 
оформленні опіки над своїми онуками, оформлення інвалідності голові родини. Для 
надання допомоги Інга Дмитрієва виїхала до села Лиман та надала адресну допомогу. 
Наразі всі питання на стадії вирішення, з родиною постійно підтримується зв’язок, 
надається правова допомога. 



Про соціальні виплати від міжнародних фондів розповіли у Любашівці 

Ранок 24 лютого, що розпочався із повномасштабного вторгнення рф на територію нашої 

країни, кардинально змінив життя мільйонів українців. У зв’язку із цим хтось втратив 

роботу, а хтось – домівку і через це будь-яка грошова допомога для українців, наразі, є 

життєвою необхідністю. 

Саме про соціальні виплати 

від міжнародних фондів 

розповідала завідувачка 

Любашівського бюро 

правововї допомоги Світлана 

Жмурко мешканцям 

територіальної громади під 

час правопросвітницького 

заходу організованого на базі 

комунального закладу 

«Центр культури і дозвілля» 

Любашівської селищної ради. 

«Багато міжнародних організацій, серед яких ООН, ЮНІСЕФ, NRC, Gate to Ukraine та інші 

надають допомогу, грошову і не тільки, оскільки розуміють ситуацію у якій опинилось 

населення країни», – повідомила юристка присутнім. 

Міжнародні допомоги в першу чергу спрямовані та орієнтовані на незахищені верстви 

населення серед яких: 

 внутрішні переселенці; 

 люди з інвалідністю; 

 пенсіонери; 

 одинокі матері; 

 багатодітні сім’ї, малозабезпечені сім’ї. 

Для того аби дізнатися, які міжнародні організації надають допомогу достатньо 

переглянути дані на платформі «єДопомога», де зібрана вся необхідна інформацію, а 

також одразу залишити заявку на фінансову підтримку від обраної вами організацій. 

 «Після оформлення заявки на отримання допомоги Мінсоцполітики проводить 

верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та 

бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу, а от рішення 

щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають 

міжнародні організації», – зауважила наостанок юристка. 

https://aid.edopomoga.gov.ua/


Безбар’єрність правової допомоги людям з інвалідністю 

Правові потреби цих людей змінилися через війну. Значно збільшилася кількість 

звернень щодо порядку оформлення надання соціальних послуг з догляду вдома. Особи 

з інвалідністю частіше цікавляться новими державними, міжнародними та 

волонтерськими видами допомоги, 

програмами підтримки та запитують про 

особливості перетину кордону під час дії 

воєнного стану.  Так, працівники 

системи БПД в Одеському регіоні 

реєструють зростання звернень від осіб 

з інвалідністю, які пов’язані з порядком 

зняття з військового обліку осіб з 

інвалідністю, отриманням відстрочки від 

призову, якщо батьки клієнта або батьки 

дружини клієнта є особами з 

інвалідністю 1 та 2 групи.  

Подільський місцевий центр з надання 

БВПД, що на Одещині, з 2016 року співпрацює з ГО «Балтська районна організація осіб з 

інвалідністю».  

Правопросвітницькі заходи, які 

проводять для членів цієї 

громадської організації спрямовані 

на забезпечення рівного доступу 

людей з інвалідністю до 

правосуддя, підвищення правової 

грамотності. 

Одеський місцевий центр з 

надання БВПД співпрацює з ГО 

«Товариство інвалідів 

«Молдованка» Малиновського 

району». До запровадження воєнного стану юристи бюро правової допомоги 

неодноразово проводили виїзні консультування та правопросвітницькі заходи з різних 

правових тематик, зокрема на теми: права та гарантії осіб з інвалідністю, особливості 

працевлаштування осіб з інвалідністю, зміни в законодавстві щодо захисту прав осіб з 

інвалідністю, право осіб з інвалідністю на БПД, в т.ч. на адвокатський супровід в суді. 

 



Конкурс на найкращі патріотичні фото у Роздільній 

Як відволікти молодь від того що відбувається 

навкруги? Саме з такого питання почалась 

розробка та проведення конкурсу патріотичних 

фото Роздільнянським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Молодіжною радою при 

Роздільнянській міській раді. 

З нагоди відзначення Дня Молоді та з 

метою підвищення патріотичного духу 

серед молоді міста працівники центру та 

представники молодіжної ради 29 липня 

оголосили фотоконкурс на тему: «Україна 

– це ми!». 

Всього у конкурсі взяли участь 19 

громадян від яких надійшло більше 40 

робіт. 

11 серпня в приміщенні центру пройшло 

засідання журі (представники – місцевого 

центру, молодіжної ради, міської ради та 

професійний фотограф), на якому було 

обрано трьох переможців конкурсу ( І, ІІ та ІІІ 

місце) та 2 учасникам призначено номінацію 

«Приз глядацьких симпатій». 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/Z3gRNCTi_wg  

В Одесі відкрито консультаційний пункт доступу до БПД в Центрі підтримки 

переселенців “Я-Маріуполь” 

Війна внесла свої корективи у життя мільйонів українців та змусила багатьох з них 

покинути свої рідні домівки та виїхати до більш безпечних регіонів України. Для надання 

підтримки тим, хто постраждав від війни в Україні, по всій країні з’являються організації, 

установи та гуманітарні штаби.  Так, з 24 лютого 2022 року в Одесі зареєстровано понад 34 

тис. внутрішньо переміщених осіб, більше 6 тис. з яких маріупольці. 

Саме для них всередині липня в Одесі відкрили Центр підтримки переселенців “Я-

Маріуполь”. Це вже дев’ятий такий центр, відкритий в Україні.  

https://youtu.be/Z3gRNCTi_wg


У Центрі маріупольці можуть отримати 

гуманітарну, психологічну, медичну, 

соціальну та юридичну допомогу, також є 

велика ігрова кімната для дітей. Проте, на 

жаль чимало з тих, хто залишив свої рідні 

домівки, мають багато юридичних питань, 

вирішення яких досить часто потребує 

звернення до суду. 

Довідково. 

Внутрішньо переміщені особи мають право 

не лише на отримання юридичних 

консультацій та роз’яснень, вони 

відповідно до пункту 21 частини 1 статті 

14 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», мають право на отримання допомоги у складенні документів 

процесуального характеру та здійснення представництва їх інтересів в суді. 

З метою забезпечення доступу осіб, які виїхали з міста Маріуполь, до безоплатної 

правової допомоги, 15 серпня між Одеським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Центром 

підтримки переселенців “Я-Маріуполь” в місті 

Одесі укладено Меморандум про співпрацю.  

В рамках співпраці 19 серпня на базі 

даного Центру підтримки за 

адресою: вулиця Пішоновська, 30а 

було відкрито консультаційний пункт, 

де бажаючі можуть отримати 

консультацію юриста та 

представництво інтересів в суді 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text


 

З нагоди Дня Незалежності України в Рені розповіли про права та свободи громадян 

В Конституції  України закріплені права і свободи людини. Ці права, нерозривно пов’язані 

з самим існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах, право на повагу 

людської гідності, на опір 

пригнобленню. 

З нагоди відзначення 31-ї річниці 

Незалежності України головна 

юристка Ренійського бюро 

правової допомоги Анжела Пєнєва 

провела інформаційний захід на 

тему «Права та свободи 

громадян». Серед запрошених учасників 

були клієнти БПД, внутрішньо переміщені 

особи, а також працівники мобільної групи 

психосоціальної підтримки, яка 

запрацювала в Ренійській громаді за 

підтримки Регіонального аналітичного 

центру та Ренійської міської ради. Відкрили 

захід гімном України та хвилиною 

мовчання за померлими у війні. 

В ході заходу були розкриті питання про те, 

що Конституція розмежовує поняття 

«права» і «свободи». Наголосили на тому, 

що у зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану – тимчасово, на період дії 

правового режиму воєнного стану, можуть 

обмежуватися 

конституційні права і 

свободи людини та 

громадянина, 

передбачені статтями 

30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 

53 Конституції України. 

Також, вводяться 

тимчасові обмеження 

прав і законних 

інтересів юридичних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text


осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою 

статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (пункт 3 Указ Президента 

України від 26 листопада 2018 року №393/2018 “Про введення воєнного стану в Україні”). 

Що потрібно знати про мобілізацію жінок розповіли на Одещині 

В Україні як у довоєнний час, так і під час війни жінки мають право отримувати бойові 

(військові) спеціальності та проходити військову службу в Збройних силах України та в 

інших військових формувань. Однак, на законодавчому рівні не було закріплено обов’язок 

жінок ставати на військовий облік. Однак, 1 жовтня 2021 року Міністерство оборони 

України видало наказ  № 313, який зобов’язує деяких жінок стати на військовий облік.  

Військовий облік жінок повинен розпочатися з 1 жовтня 2022. 

З метою роз’яснення основних змін в законодавстві щодо військового обліку жінок, 

юристи Одеських бюро правової допомоги Катерина Булаткіна та Микола Крутій провели 

для працівників Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської 

ради правопросвітницький захід на тему: «Мобілізація жінок». Захід пройшов за участю 

близько 30 працівників управління та журналіста телебачення МИГ.  

Під час заходу обговорили наступні питання: 

1. Жінки, яких спеціальностей/професій, повинні стати на військовий облік; 

2. Як визначатимуть спеціальність; 

3. Чи зможуть жінки виїжджати за кордон; 

4. Чи притягатимуть  жінок до відповідальності у випадку відмови стати на військовий 

облік. 

«З 1 жовтня 

2022 року в 

Україні усі 

жінки, у віці від 

18 до 60 років, 

які мають 

спеціальність 

та/або 

професію, спорі

днену з 

відповідною 

військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому 

Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом 

здоров’я та віком мають стати на військовий облік військовозобов’язаних.  Жодних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://www.president.gov.ua/documents/3932018-25594


виключень немає. Тобто, від військового обліку не звільняються і ті жінки, що мають 

малолітніх дітей і, навіть вагітні. Військовий облік для жінок не відрізняється від обліку 

чоловіків, оскільки наразі окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не 

встановлено. Тому до жінок будуть застосовуватись ті ж самі правила, які існують для 

чоловіків, встановлені  Порядком організації та ведення військового обліку призовників та 

військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 

грудня 2016 року № 921», – зазначив Микола. 

З Наказом, який наразі містить 14 спеціальностей і 7 споріднених з ними професій,  після 

одержання яких жінки беруться на військовий облік можна ознайомитись за 

посиланням: https://bit.ly/3pzNXvH.  

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

В межах комунікаційної кампанії «Через освіту – до нового життя» Одеський 

місцевий центр з надання БВПД уклав меморандум з Національним університетом 

«Одеська політехніка» 

В січні цього року за підтримки Міністерства освіти 

України розпочалась комунікаційна кампанія «Через 

освіту – до нового життя», спрямована на те, щоб 

мотивувати випускників шкіл з тимчасово 

окупованих територій ТОТ Донецької та Луганської 

областей, а також Криму обирати навчання в Україні.  

Вже вісім років поспіль по всій Україні працюють 

освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна», 

які передбачають спрощену процедуру вступу до 

українських ВНЗ, коледжів, технікумів, 

профтехучилищ для мешканців тимчасово 

окупованих 

територій (ТОТ) 

та прифронтових 

районів. Вступати через освітні центри мають право 

особи, які не мають  паспорта, сертифіката ЗНО (НМТ) 

або  атестата про середню освіту.  

Освітні центри створені на базі 214 закладів вищої та 

фахової передвищої освіти, які підпорядковуються 

Міністерству освіти і науки України, Міністерству 

охорони здоров’я, Міністерству культури та 

інформаційної політики України, Міністерству 

внутрішніх справ України.  

Один з таких освітніх центрів діє на базі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text
https://bit.ly/3pzNXvH
https://youtu.be/gLpiJZxsUGw
https://youtube.com/playlist?list=PLFVSJgZgf7h8Nl4pzpH--gmWCqx5Hp_LD
https://youtube.com/playlist?list=PLFVSJgZgf7h8Nl4pzpH--gmWCqx5Hp_LD


Національного університету «Одеська політехніка». 

З метою забезпечення доступу до БПД для вступників з тимчасово окупованих територій 

Донецької, Луганської областей та Криму, 23 серпня Одеський місцевий центр з надання 

БВПД та Національний університет 

«Одеська політехніка» уклали 

Меморандум про співпрацю, метою 

якого є консолідація зусиль, 

спрямованих на захист прав студентів, 

постраждалих від військової агресії рф. 

Визначили напрямки співпраці для 

недопущення порушення прав та 

свобод студентів та ефективної 

реалізації їх права на безоплатну 

правову допомогу та налагодження 

системи перенаправлення.  

Одещина: проведено цикл заходів стосовно відповідальності за вчинення злочину під 

примусом 

Працівники Подільського місцевого центру з надання БВПД провели цикл 

правопросвітницьких заходів стосовно відповідальності осіб за вчинення ними 

небезпечних діянь під впливом фізичного чи психологічного примусу. 

Випадки, коли 

людина під дією 

фізичного чи 

психологічного 

примусу 

вимушена вчиняти 

злочини 

зумовлені 

повномасштабним 

вторгнення рф на 

територію України 

та порушенням російськими окупаційними військами всіх законів, а також 

примушуванням мирного населення до дій, що суперечать їх волі. 

Завідувач Кодимського бюро правової допомоги Андрій Спатерук завітавши до 

Подільського районного сектору № 2 філії Центру пробації в Одеській області 

поінформував її підоблікових, що чинне українське законодавство, а саме стаття 

40 Кримінально кодексу України, передбачає можливість звільнення особи від покарання 

за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо такі дії (бездіяльність) були 

вчинені під впливом фізичного або психічного примусу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text


Крім того, юрист надав визначення фізичного та психічного примусу та навів приклади 

вчинення кримінального правопорушення, за вчинення якого людина звільняється від 

кримінальної відповідальності. 

«Застосування фізичного примусу повністю виключає можливість діяти на власний 

розсуд, тому кримінальна відповідальність людини за заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам повністю виключається. Наприклад, особа внаслідок 

тортур розголосила відомості, що містять державну таємницю. Оскільки вона 

вчинила це всупереч власній волі, її не може бути притягнуто до кримінальної 

відповідальності», – зауважив Андрій Спатерук. 

Також, для безробітних Миколаївської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості фахівчинею Миколаївського бюро правової допомоги Людмилою Капустян 

було проведено правопросвітницький захід та акцентовано увагу на тому, що в умовах 

російської військової агресії, громадяни України, які не мали змоги або не встигли 

евакуюватися та на теперішній час знаходяться на тимчасово окупованих територіях 

можуть зазнавати примусу щодо вчинення протиправних дій, тому вкрай важливо 

розуміти зміст статті 40 Кримінального кодексу України. 

В Одесі юристка системи БПД та “IT-бабусі” провели захід для осіб похилого віку  

Особи похилого віку – одна з 

найменш захищених верств 

населення, у порівнянні з 

людьми інших вікових 

категорій, оскільки вони 

найменш обізнані у своїх 

правах. Тому правова допомога 

людям поважного віку – один з 

пріоритетів системи БПД. 

6 вересня, юристка Одеського 

бюро правової допомоги Тетяна Дімова спільно з Одеською обласною універсальною 

науковою бібліотекою ім. М.С. 

Грушевського та Громадською 

організацією «Всеукраїнська 

спілка активного довголіття 

«ІТ-бабусі» організували захід 

для людей похилого віку на 

тему: «Доступ до правового 

захисту людей поважного віку 

«Без віку». 

Під час заходу керівниця 

Громадської організації «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» Ольга 



Філіппова розповіла присутнім про доступність державних сервісів для осіб похилого віку 

в сфері пенсійного забезпечення, зокрема як користуватись порталом електронних послуг 

Пенсійного фонду України, веб-порталом Дія та іншими електронними сервісами. 

Юристка Одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова проінформувала присутніх 

про діяльність системи безоплатної 

правової допомоги, зокрема про 

право людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю на безоплатну 

первинну та вторинну правову 

допомогу. 

«Кожен третій клієнт системи 

БПД – особа похилого віку. Тому 

правова допомога людям 

поважного віку – один з 

пріоритетних напрямків роботи 

системи БПД. Найчастіше дана категорія людей звертається до одеських бюро 

правової допомоги з питань пенсійного забезпечення – перерахунку, доплати до пенсії 

тощо. Також велика частка звернень надходить з питань – як правильно оформити 

спадщину, розірвати договір дарування, довічного утримання. Доволі часто 

доводиться допомагати літнім людям у справах, які стосуються стягнення аліментів 

на утримання непрацездатних батьків», – зазначила Тетяна. 

На Одещині розповіли про стягнення заборгованості за кредитним договором в 

період воєнного стану 

Агресія рф по відношенню до України лишила близько 53 % українців без роботи та, 

відповідно, без фінансової стабільності. Дана ситуація безпосередньо вплинула і на 

кредитні зобов’язання, оскільки позичальники не мають можливості у повному обсязі 

виконувати свої зобов’язання за кредитними договорами. 

Тож, як бути та що роботи у ситуаціях коли «ростуть» борги, розповідала завідувачка 

Любашівського бюро правововї допомоги Світлана Жмурко для підоблікових та 

співробітників Подільського районного сектору № 4 Центру пробації в Одеській області, та 

членів громадської організації «Рука допомоги». 

Кредитування – доволі поширена послуга в Україні, проте виникають ситуації коли 

позичальники не можуть або не бажають повертати раніше отримані кошти. У таких 

випадках стягнення боргів перетворюється на проблемну процедуру, як для позикодавців 

так і для позичальників, і доводиться навіть звертатися до суду, щоб отримати гроші від 

боржників. 



У таких випадках, а тим паче під час воєнного стану, держава шукає підходи щодо 

врегулювання проблемних питань виважено та збалансовано. Однією з перших 

законодавчих ініціатив у сфері врегулювання кредитних правовідносини відображено 

в Законі України № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”, яким змінено 

чимало правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема тих, що 

надають послуги з кредитування. 

 «Досить важливим є і те, 

що для забезпечення 

здійснення розрахунків 

населення в умовах 

воєнного стану Кабінет 

Міністрів України у своєму 

розпорядженні № 198-р 

дозволив фізичним особам 

здійснювати видаткові 

операції з рахунків, на які 

накладено арешт органами 

державної виконавчої 

служби, приватними 

виконавцями, без 

урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом 

щодо такої особи не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень. Тож боржники з 

відкритими виконавчими провадженнями мають змогу користуватись своїми 

рахунками та отримувати допомогу від держави. І діятиме дана норма до припинення 

чи скасування воєнного стану в Україні», – на останок зауважила Світлана Жмурко. 

На Одещині юристи системи БПД провели заходи для школярів і студентів з протидії 

булінгу та кібербулінгу 

В Україні розпочався новий навчальний рік. В багатьох школах навчання відбувається в 

дистанційному режимі. Однак відсутність школярів за партами в шкільних кабінетах не 

скасувало проблему булінгу в освітньому середовищі, адже як відомо булінг має й інші 

форми крім фізичного. Саме тому юристи системи БПД провели в онлайн і офлайн 

форматах цикл заходів для школярів і студентів з протидії булінгу та кібербулінгу.  

Завідувачка Савранського бюро правової допомоги Подільського місцевого центру Олена 

Шавловська разом із головною спеціалісткою служби у справах дітей Подільської 

військової адміністрації Ніною Січкар завітали до учнів Савранского опорного закладу 

загальної середньої освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text
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Спеціалісти під час заходу, 

який проходив під гаслом 

«Подолаємо булінг разом», 

спробували привернути увагу 

школярів до проблеми 

булінгу, з метою подальшого 

поступового формування у 

них нетерпимість до цього 

явища. 

Адже у цей непростий час для 

країни – час війни, діти є 

найбільш вразливою 

категорією населення, а 

особливо діти із внутрішньо переміщених сімей, стикаються з багатьма проблемами. 

Однією з таких проблем може стати цькування дитини, яка змушена була переїхати із зони 

активних бойових дій та потрапила в новий учнівський колектив. Тому існує ризик того, що 

така дитина, а особливо, якщо вона якимось чином вирізняється серед інших однолітків, 

може стати потенційною жертвою булінгу. 

Під час заходу фахівчині особливу увагу зупиняли на відмінностях булінгу від конфліктів чи 

сварок, оскільки дитина, яка знає та розуміє, що таке булінг та як його розпізнати матиме 

розуміння того, як йому запобігти та протидіяти. 

«Саме групові заняття з учнівськими колективами можуть допомогти запобігти 

такому явищу, як булінг серед дітей та формування в суспільстві нульової 

толерантності до булінгу», – на останок зазначила Олена Шавловська. 

Студентам Ізмаїльського державного гуманітарного університету головна фахівчиня зі 

зв’язків з громадськістю та пресою Ізмаїльського місцевого центру Анастасія Каплієнко 

розповіла про види булінгу. 

«Булінг – прояв агресії з 

подальшим залякуванням 

особистості, цькування та 

погрози, моральне 

приниження. Із цим явищем, 

на жаль, стикається 

більшість дітей та 

підлітків. За дослідженнями 

ЮНІСЕФ, з фактами булінгу в Україні мали справу 67% дітей у віці від 11-17 років», – 

повідомила фахівчиня. 



Також, для старшокласників опорного закладу “Ренійський заклад загальної середньої 

освіти №6” Ренійської міської ради юристка Ренійського бюро правової допомоги 

Ізмаїльського місцевого 

центру Анжела Пєнєва 

провела лекцію «Протидія 

булінгу та кібербулінгу». 

Фахівчиня наголосила на 

адміністративній та 

кримінальній відповідальності 

за булінг, а також необхідності 

повідомлення про випадки 

булінгу педагогічними 

працівниками. 

Юристка Захарівського бюро 

правової допомоги 

Роздільнянського місцевого 

центру Наталія Заболотна розповіла учням Захарівського ліцею про кібербулінг. 

Розмову провели у формі гри, в якій діти обговорили основні форми кібербулінгу та його 

ознаки. Потім перейшли до визначення сторін булінгу, де кожен присутній 

охарактеризував особу потенційного «агресора», «жертви» та «спостерігачів». Діти також 

називали методи протидії «агресору» та способи поведінки із «жертвою» для її захисту. 

В Одесі пройшла робоча зустріч з представниками прокуратури з питань захисту 

інтересів дітей 

В умовах дії воєнного стану та збройної агресії рф одним із головних пріоритетів роботи 

системи безоплатної правової допомоги є захист прав осіб, зокрема дітей, які 

постраждали від воєнних злочинів, а також неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення та спрощення їх доступу до правових послуг та надання 

якісної правової допомоги. 

14 вересня пройшла робоча зустріч за участі Регіонального центру та керівників 

правоохоронних та спеціально уповноважених органів з питань захисту інтересів дітей з 

метою визначення шляхів взаємодії щодо проблемних питань захисту неповнолітніх у 

кримінальних провадженнях. 

У заході взяли участь директорка Регіонального центру Світлана Клішина, заступник 

керівника Одеської обласної прокуратури Юрій Шарнін, начальник відділу захисту 

інтересів дітей та протидії насильству Одеської обласної прокуратури Олексій Каширін та 

прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Одеської обласної 

прокуратури Ія Чернишова. 



Під час зустрічі учасники обговорили стан протидії дитячої злочинності, захист прав та 

інтересів дітей, які стали жертвами воєнних злочинів, ефективність взаємодії 

правоохоронних та державних органів із зазначених питань, а також формування системи 

правосуддя, дружнього до дитини. 

«Прокуратура дуже відповідально ставиться до ініціативи системи БПД про посилення 

ефективності заходів спрямованих на захист прав дітей у кримінальних провадженнях, 

зокрема постраждалих від збройної агресії та готова долучитися до розробки 

алгоритму інформування законних представників дітей у кримінальних 

провадженнях»,- розповідає Юрій Шарнін. 

Зокрема під час зустрічі обговорили на якій стадії кримінального провадження було б 

доречно інформувати законних представників дитини про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги. 

Також учасники заходу визначили коло осіб, які обов’язково повинні бути залучені до 

розробки алгоритму інформування законних представників дітей у кримінальних 

провадженнях. Серед них Служба безпеки України, яка на сьогоднішній день контролює 

розслідування воєнних злочинів, слідче управління ГУНП в Одеській області, оскільки вони 

визначають законного представника дитини у кримінальному проваджені,  органи 

дізнання, які залучені до кримінального провадження по кримінальним проступкам,  

Державне бюро розслідувань України, тому що вони розслідують частину справ за участю 

неповнолітніх, а також безпосередньо представники соціальних служб міста та області, 

оскільки часто саме вони виступають законними представниками дитини у кримінальних 

провадженнях. 

«Важливо донести законним представникам дітей, які постраждали від воєнних 

злочинів, про можливість отримання безоплатної правової допомоги, а також 

допомагати такій категорії осіб ще на ранніх етапах провадження», – наголосила 

Світлана Клішина. 

За результатами зустрічі було вирішено питання залучення осіб вищезазначених установ. 

Згідно домовленостям, з представниками цих установ протягом 10 днів буде проведено 

зустріч на базі Правового клубу «Правокатор», та розроблено механізм обміну 

інформацією зі всіма суб’єктами які залученні до цього процесу. Також будуть розроблені 

буклети, з адресами та контактами всіх офісів, куди можуть звернутися законні 

представники дитини. 

 

На Одещині провели заходи, присвячені змінам законодавства у сфері спадкування під 

час воєнного стану 

На жаль, реалії сьогодення є такими, що ми живемо в умовах воєнного стану, але це не 

відміняє потреб громадян, у тому числі це стосується спадкових правовідносин. 

https://pravokator.club/


15 вересня фахівці Ізмаїльського місцевого центру з надання БВПД спільно з мобільною 

бригадою психосоціальної допомоги ГО «Регіональний аналітичний центр» здійснили 

виїзд до сіл з метою надання допомоги ВПО. 

У цих селах Саф’янівської громади 

проживають переселенці з 

Миколаєва, Запоріжжя, інших 

міст, що постраждали внаслідок 

повномасштабної агресії 

російської федерації. У селі Стара 

Некрасівка фахівчиня зі зв’язків з 

громадськістю та пресою 

Анастасія Каплієнко та начальник 

відділу надання безоплатної 

правової допомоги Олексій 

Лисаков провели консультування 

щодо доступу до БПД та з теми 

«Прийняття спадщини в умовах воєнного стану». 

Фахівці розповіли, що Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року  № 

719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та 

державної реєстрації в умовах воєнного стану» визначено, що перебіг строку для 

прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, 

але не більше ніж на 4 місяці.  

Також, про 

особливості 

спадкування та 

вчинення 

нотаріальних дій 

в умовах 

воєнного стану 

розповіла 

юристка 

Окнянського 

бюро правової 

допомоги 

Подільського 

місцевого центру 

з надання БВПД Ольга Мокусей для відвідувачів центру зайнятості в смт Окни. 

Згідно внесених змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 

296/5 встановлено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа 
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заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від 

встановленого статтею 1221 ЦК України місця відкриття спадщини. Тобто у разі, якщо 

спадщина відкрилася в місці, до якого складно або неможливо дістатися, для прийняття 

спадщини спадкоємець може звернутися до нотаріуса за місцем свого проживання чи 

перебування. 

«Однак незважаючи на зміни, введені Постановою Кабінетом Міністрів України та 

Наказом Мін’юсту, після завершення воєнного стану, спадкові справи, що відкриті не за 

місцем відкриття спадщини, повинні будуть передаватись нотаріусам за місцем 

останнього проживання спадкодавця для видачі свідоцтв про право на спадщину», – 

наостанок зауважила Ольга Мокусей 

Про роботу системи БПД в умовах воєнного стану розповіла директорка 

Регіонального центру Світлана Клішина в ефірі телеканалу “Перший міський” 

21 вересня в ефірі телеканалу “Перший міський” про роботу системи БПД в умовах 
воєнного стану говорила 
директорка Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
в Одеській області Світлана 
Клішина. 

Вона розповіла про те, які 
правові питання зараз 
найактуальніші та потребують 
швидкого вирішення. Серед 
них: 

 Порядок перетину 
державного кордону в умовах 
воєнного стану; 

 Сплата комунальних платежів та кредитні канікули під час воєнного стану; 

 Отримання статусу внутрішньо-переміщеної особи та соціальні виплати від 
держави; 

 Отримання тимчасового захисту або статусу біженця в країнах ЄС; 

 Трудові права та гарантії в умовах воєнного стану; 

 Мобілізація громадян; 

 Допомога дітям постраждалих від воєнних злочинів. 

«На жаль, зараз дуже багато дітей постраждали від воєнних злочинів і головною 
метою системи безоплатної правової допомоги є забезпечення ефективної правової 
допомоги дітям, які є потерпілими у таких кримінальних провадженнях. Оскільки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text


неповнолітні не можуть звернутись за допомогою самостійно, важливо донести 
законним представникам дітей про можливість отримання безоплатної правової 
допомоги, адже досі не всі знають, що для людей це абсолютно безкоштовно», – 
зазначила Світлана Клішина. 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/rx13DzKMIHg  

Також, директорка вказала яким чином можна отримати безоплатну правову допомогу:  

 Єдиний номер контактного центру системи БПД 0 800 213 103 в умовах воєнного 

стану є найоперативнішим і найдоступнішим способом отримання правової інформації. За 

цим номером надаються консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові 

відомості про надання безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та 

мобільних телефонів у межах України безкоштовні. 

 Номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41(вартість дзвінка з-за кордону 

за тарифами вашого оператора зв’язку). 

 Отримати правову допомогу 

можна також за допомогою дистанційних 

сервісів у кабінеті клієнта на сайті 

системи БПД, у мобільних 

застосунках «Безоплатна правова 

допомога»або «Твоє право», у 

месенджерах та Вайбер. 

 Перейти до онлайн сервісів системи БПД можна за 

посиланням https://linktr.ee/legalaid.gov.ua 

 Аби українці були в курсі актуальних правових норм, у посиленому режимі юристи 

системи БПД працюють над наповненням довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/eHDWocpB7Jk 

Про допомогу дітям, що постраждали від воєнних злочинів розповіла директорка 

Регіонального центру Світлана Клішина в ефірі телеканалу “Перший міський” 

27 вересня на Першому міському телеканалі виступила Світлана Клішина, директорка 

Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області. 

Вона розповіла про те, що в умовах дії воєнного стану та збройної агресії російської 

федерації одним із головних пріоритетів роботи системи безоплатної правової допомоги є 

захист прав осіб, зокрема дітей, які постраждали від воєнних злочинів. 

На жаль, через продовження воєнних дій збільшується кількість постраждалих дітей. 

https://youtu.be/rx13DzKMIHg
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
https://youtu.be/eHDWocpB7Jk


З метою запровадження пілотного проекту імплементації міжнародних принципів 

правосуддя, дружнього до 

дитини передбачається 

залучення захисника для 

кожної дитини, яка стала 

учасником кримінального 

провадження. 

Також, наразі діє механізм 

реалізації захисту 

неповнолітніх відповідно 

до проєкту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

«Суть Програми полягає у тому, щоб надати можливість створити простір для 

конструктивного діалогу особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та 

потерпілого. Для потерпілого це можливість висловити свої потреби та відчуття, у 

зв’язку з ситуацією, яка склалася, дитині – усвідомити вчинене правопорушення, 

понести щире каяття, яке прийме потерпілий. Сторони, можуть домовитись про 

спосіб відшкодування збитків, який задовольнить потерпілу сторону. З метою 

запобігання вчиненню неповнолітніми повторних кримінальних правопорушень, у 

межах Програми обираються, визначаються та узгоджуються заходи ресоціалізації та 

розвитку неповнолітнього. Тобто неповнолітній отримує шанс «переписати» своє 

життя за позитивним сценарієм, стати корисним членом суспільства»,- зазначила 

Світлана Клішина. 

Переглянути сюжет можна за посиланням: https://youtu.be/taslF26xPB8 

1.2 Інформування та доступність послуг системи БПД 

 

Реалізація медіастратегії:  

У 3 кварталі 2022 року на офіційному сайті системи БПД було опубліковано 41 статтю 

(новини, успішні практики надання безоплатної правової допомоги, юридичні 

консультації). 

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

розміщено 157 дописи на юридичну тематику з охопленням 15,2  тис.осіб.  

У 3 кварталі 2022 року, за результатами роботи зі ЗМІ, було опубліковано 13 

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

 

1.3 Адміністрування системи БПД 

https://youtu.be/taslF26xPB8
https://www.facebook.com/odesa.legalaid
https://www.instagram.com/odlegalaid/?fbclid=IwAR2A7eagQrg5NYuu3P4Nz4LgOyqT2Nj1oYBsoVq1eyMFFuShoDLq15d07Sc
https://youtube.com/channel/UCfHOKuHs-tMYPz4_s0g43Wg


13 липня 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 

заступниці директорки Регіонального центру Вікторія Губко . 

На засіданні піднімались ряд питань, зокрема: 

1. Аналіз ситуації щодо вчинення домашнього насильства та насильству за ознаками 

статті у місті за 1 півріччя 2022 року та визнання пріоритетів відповідно до 

дорожньої карти  

2. Про діяльність мобільних бригад соціально-психологічної допомоги з надання 

допомоги постраждалим від домашнього та ГЗН в умовах воєнного часу  

3. Про подальший розвиток партнерства Фонду ООН в галузі народонаселення в 

Україні з Одеською міською радою у новому проектному циклі «Міста і громади 

вільні від домашнього насильства» на 2022-2023 роки. 

4. Про затвердження плану роботи МРГ на 2 півріччя 2022 року 

5. Про стан виконання протокольного рішення засідання МРГ від 08.02.2022.  

13 вересня 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 

заступниці директорки Регіонального центру Вікторія Губко . 

На засіданні піднімались ряд питань, зокрема: 

1. Обговорення та затвердження оновлених алгоритмів взаємодії суб’єктів щодо 

реагування на випадки домашнього насильства та направлення постраждалих осіб 

до спеціалізованих служб підтримки. 

2. Про організацію роботи Центру по роботі з кривдниками для осіб, що вчинили 

домашнє насильство. 

3. Про стан роботи щодо створення спеціалізованої установи для дітей за моделлю 

«Барнахаус». 

4. Про стан роботи з сім’ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах 

та зазнали домашнього насильства. 

5. Аналіз кейсу щодо вчинення домашнього насильства стосовно дитини. 



16 вересня 2022 року Регіональний центр в онлайн форматі здійснив перевірку діяльності 

Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а 

також провів навчальні заходи з штатними юристами з метою підвищення якості надання 

правових послуг. 

Моніторинг проводила робоча група у складі директорки Регіонального центру з надання 

БВПД в Одеській області Світлани Клішиної, заступниці директорки Регіонального центру 

Губко Вікторії, начальника відділу надання безоплатної правової допомоги  Регіонального 

центру Ірини Чімбер, головного бухгалтера Регіонального центру Вікторії Бондаренко, 

заступника начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру Мар’яни Цар, головного фахівця із зв’язків з 

громадськістю та пресою відділу комунікацій та право просвітництва Регіонального центру 

Тетяни Власюк, начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Регіонального центру Анни Пастухової.  

Працівники Регіонального центру перевірили основні напрямки діяльності Ізмаїльського 

місцевого центру: забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги, надання 

письмових консультацій, складання процесуальних документів, здійснення 

представництва та проведення правопросвітницької роботи. Світлана Клішина 

підкреслила важливість дотримання Порядку надання безоплатної правової допомоги та 

Методичних рекомендацій щодо організації надання БПД.  

Зокрема було здійснено моніторинг якості надання БППД працівниками Ізмаїльського 

місцевого центру письмових консультацій з різноманітних правових питань. Так, було 

встановлено, що при наданні консультацій та роз‘яснень з правових питань містять 

посилання на акти законодавства. Надаються рекомендації або пропозиціі щодо 

можливих варіантів вирішення питання, з яким звернувся клієнт. 

Консультація/роз‘яснення з правових питань відповідає чинному законодавству. 

Консультаціі та роз’яснення з правових питань складаються у простій та доступній формі, 

інформація викладена логічно та послідовно. 

 
 


