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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

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

 Аналізуючи  звернення  громадян  до  місцевого  центру  та  бюро  правової
допомоги,   враховуючи питання в ході виїзних прийомів за І квартал 2020 року
визначено  перелік  найбільш  актуальних  правових  проблем,  які  турбують
громадян.   Зокрема  це:  розірвання  шлюбу;  призначення  аліментів;  поновлення
строку  прийняття  спадщини;  визнання  права  власності  на  спадкове  майно;
встановлення  факту,  що  має  юридичне  значення,  розірвання  договору  оренди
земельної ділянки (паю) та ін.

Ефективним  механізмом  розв’язання  правових  проблем  територіальних
громад  є  прийняття  та  реалізація  Програм  безоплатної  правової  допомоги
населенню,  яка  полягає  у  консолідації  зусиль  місцевої  влади  та  провайдерів
правової допомоги.  

На  виконання  Квартального  плану  заходів Золотоніського  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на І квартал 2020
року   Центром та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких
заходів спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам домашнього насильства,
дискримінації та злочинності.

          19  лютого  2020  року   з  метою
підвищення  рівня  правової  обізнаності
населення  про  свої  права  працівником
Канівського бюро правової  допомоги Оленою
Васильченко  проведено  семінар  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в Канівській
міськрайонній  філії  Черкаського  обласного
центру  зайнятості  на  тему:"Жінка  на  ринку
праці". 

Під  час  заходу  юрист  особливу  увагу  приділила  питанням  праці  жінок  у
нічний час. 

Обмеження  праці  жінок  у  нічний  час  зазначено  в  ст.  175  КЗпП України.
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей
народного  господарства,  де  це  викликається  особливою  необхiднiстю  i
дозволяється як тимчасовий захiд. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням
максимальних  термінів  застосування  праці  жінок  у  нічний  час  затверджується
Кабінетом Міністрів України, однак на сьогодні він ще не затверджений. 

05  березня  2020  року представник  Золотоніського  місцевого  центру  з
надання БВПД Тетяна Жалобна за участі фахівця з профорієнтації  Золотоніської
міськрайонної  філії  Черкаського  обласного  центру  зайнятості Надії  Калініченко
провела інформаційний семінар на тему: «Офіційне працевлаштування - гарантія



захисту трудових прав».
«Найефективнішим  захистом  громадян  є  їхня  правова  обізнаність.  Кожен,  хто

наймається  на  роботу,  має  пам’ятати,  що  не
оформлений вчасно трудовий договір є не лише
грубим порушенням трудового законодавства, а
й  надалі  тягне  за  собою  низку  проблем  для
самого працівника. Повага до себе починається
з шанування законів своєї держави. Працюючи
нелегально людина сама себе позбавляє  права
на соціальний захист та передбачені трудовим
законодавством  гарантії,  а  також  ставить  під
загрозу своє здоров’я та майбутнє», - зазначила

юрист місцевого центру.

Проблема домашнього насилля це проблема суспільства і вона потребує
особливої уваги з боку держави.  

21  лютого  2020  року працівник
Канівського  бюро  правової  допомоги   Ірина
Танана  відвідала  учнів  Канівської
загальноосвітньої  школи  №1,   де  провела
правовиховну годину на  тему “Захист  дітей
від усіх форм насильства. Способи вирішення
конфліктів у школі”. 

Учням  надано  чіткий алгоритм дій  як
запобігти та протидіяти насильству в школі,
та  вдома.  Повідомлено  установи  та
організації  до  яких  можна звернутися  за  допомогою,  а  також надано  телефони
гарячих ліній: 116 111 або 0-800-213-103.

Особливу увагу присутніх зосереджено на праві дітей на безоплатну правову 
допомогу. 

 27  лютого  2020  року  з метою правопросвітницької  обізнаності  дітей  та
формування  у  них  нетерпимого  ставлення  до  насильницької  моделі  поведінки,
усвідомлення  домашнього  насильства  як  порушення  прав  людини,головний
спеціаліст  Драбівського  бюро  правової  допомоги  Сергій  Михлик   провів

інформаційну  лекцію  для  учнів
Великохутірської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  імені  С.А.
Куниці щодо протидії жорстокому поводженню
з дітьми.

Насильство  над  дітьми  –  це  реальна
загроза  для  розвитку  суспільства.  Адже
жорстоке поводження з дітьми в подальшому
формує  з  них  соціально-дезадаптованих
людей,  не  здатних  створювати  повноцінну



сім'ю, бути гарними батьками, а також є поштовхом до відтворення жорстокості по
відношенню до власних дітей.

Насильство завжди пов’язано з нерівними можливостями. Перший захист —
знати свої права і знати до кого звернутися. 

Наразі право дітей в Україні на захист від усіх форм насильства гарантується
статтями 28, 52 Конституції України, відповідно до яких будь-яке насильство над
дитиною  та  її  експлуатація  переслідуються  за  законом,  ніхто  не  може  бути
підданий  катуванню,  жорстокому,  нелюдському  або  такому,  що  принижує  його
гідність, поводженню чи покаранню. 

Дискримінація —  будь-яка  відмінність,  виключення,  обмеження  або
перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Дане поняття охоплює
виключення  або  обмеження  можливостей  для  членів  певної  групи  відносно
можливостей інших груп. Дискримінація існувала завжди в тій чи іншій формі.
Нажаль,  досить  часто  ми  приймаємо  окремі  прояви  дискримінації  як  щось
нормальне і  звичне,  не  розуміючи,  що порушуємо цим права  іншої  людини чи
завдаємо їй шкоди.  

  З метою недопущення дискримінації  в
шкільному середовищі  28 січня 2020 року
керівник  Чорнобаївського  бюро  правової
допомоги – Інна Копійка за участі старшого
інспектора  районного  сектору  пробації
Ярослави  Швиденко  провела  правову
годину на тему: «Дискримінація – негативне
явище» для учнів 8-11 класів Чорнобаївської
ЗОШ № 1.  

Учням  роз'яснено,  що  дискримінація
може проявлятися як з боку дорослих, так і від самих дітей. Важливим є те, що
подібне явище в дитячому віці сприймається трагічніше і болючіше, і може стати
причиною психологічної травми. 
      За допомогою тематичних відеороликів було розглянуто причини, ознаки, типи
дискримінації,  та  повідомлено  куди  звертатися  у  разі  застосування  до  особи
дискримінації . 

Для  того  щоб  людина  поважала  закон,  вона  повинна  не  тільки  його
знати і розуміти, виконувати правові приписи, а й мати відповідні особисті
переконання  щодо  необхідності  цього  закону,  тобто  володіти  правовою
культурою.  Особливо  актуальним на  даний  час  є  питання  правової  освіти
неповнолітніх, адже проблеми поширення злочинності серед молоді постійно
привертає до себе увагу.

 З метою запобігання вчинення правопорушень, покращення усвідомленості
неповнолітніх  про  наслідки  вчинених  дій,  розуміння  відповідальності  за  власні
вчинки 26 лютого 2020 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання



БВПД Тетяна Жалобна за участі адвоката системи БПД Юрія Побиванця  провела
для учнів 9-х класів Золотоніської ЗОШ № 3 правовий урок на тему: «Цивільна,
адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх».

Під час заходу юрист місцевого центру ознайомила учнів з особливостями
цивільної  відповідальності  дітей,  видами  кримінальних  та  адміністративних
правопорушень,  заходами  впливу,  які  застосовуються  до  неповнолітніх  осіб  за
вчинення адміністративного правопорушення та покарання за злочин.
  В свою чергу, Юрій Побиванець повідомив школярам механізми дій у разі
затримання їх поліцією, роз’яснив законодавчі норми щодо паління та вживання
алкогольних  напоїв  у  громадських  місцях.  Також,  адвокат поділився  власним
досвідом  роботи  у  сфері  захисту  прав  неповнолітніх  громадян  та  відповів  на
запитання, які турбували молодь. 

   
На завершення учням було продемонстровано фрагмент документального фільму
про життя підлітків, які опинилися за гратами та підведено підсумки проведеного
заходу.

18 лютого 2020 року  з метою профілактики вчинення суб'єктами пробації
повторних злочинів на базі Золотоніського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр
пробації»  у  Черкаській  області  фахівцем  Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  БВПД  Тетяною  Жалобною  за  участі  начальника  відділу  пробації
Валентина  Долгушина  проведено  інформування  засуджених щодо їхніх  прав  та
обов’язків.

    Засудженим  повідомлено,  що
відповідно до ст.16 Закону України «Про
пробацію»   вони  мають  право  на
роз’яснення  своїх  прав  та  обов’язків,  на
отримання  інформації  про  умови  свого
відбування  покарання,  на  отримання
інформації  про  можливу  допомогу  і
консультації,  а  також мають право  брати
участь  у  програмах  і  заходах,  що
організовуються  органом  пробації.
Суб'єктам  пробації   надається  право

оскаржувати рішення, дії або бездіяльність персоналу органу пробації. 

https://vynnyky-visnyk.com.ua/2018/10/19/tsyvilna-administratyvna-ta-kryminalna-vidpovidalnist-nepovnolitnikh/
https://vynnyky-visnyk.com.ua/2018/10/19/tsyvilna-administratyvna-ta-kryminalna-vidpovidalnist-nepovnolitnikh/


Обов’язком для засуджених, які перебувають на обліку в установі пробації  є
 виконання встановлених законом та покладених на них рішенням суду обов’язків. 

Не вчиняти правопорушення, виконувати законні вимоги персоналу органу
пробації та надавати достовірну інформацію про себе органу пробації.

11 березня 2020 року  з метою проведення інформаційно – просвітницьких
заходів, спрямованих на запобігання злочинності серед неповнолітніх осіб, спеці-
аліст Канівського бюро правової допомоги  завітала до учнів 7-9-х класів Бобри-
цького ліцею та провела правовий урок: "Попередження злочинності серед моло-

ді". 
Юрист  роз’яснила  учням

положення  Кримінального
процесуального  кодексу  України  та
Кримінального кодексу України, в частині
особливостей  кримінальної
відповідальності  неповнолітніх.  На
життєвих  прикладах  ознайомила  дітей  з
кримінальною  відповідальністю
неповнолітніх  та  розповіла,  які  наслідки

може мати їх недбалість та безвідповідальність. 
Також  Ірина  Танана  розповіла  про  небезпеку  соціальних  мереж,

відповідальність  за  пошкодження  державного  майна  та  наслідки  перебування
неповнолітніх у нічний час доби без супроводу дорослих.

Після заходу усім учасникам були надані тематичні буклети.

       З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві)  у
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я пенсійного забезпечення тощо
проведено відповідну правопросвітницьку роботу.
  В  рамках  програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство України» з 10 по 20 лютого 2020 року  мобільною групою в складі

фахівців  Безоплатної  правової  допомоги,
Держгеокадастру,  Юстиції,  Фонду
підтримки  фермерських  господарств  та
Департаменту  АПР  ОДА  здійснено  4
виїзди  до  Іркліївської  об’єднаної
територіальної  громади,  Мельниківської
сільської  ради  та  Степанецької  сільської
ради об’єднаної територіальної громади. 
Громадянам було презентовано 
Державний аграрний реєстр, його 
переваги та можливості.  Надано правові 

роз'яснення та консультації місцевим жителлям.



Під час виїздів одного фермера — зареєстровано  в Аграрному реєстрі. Всі
присутні отримали тематичні буклети щодо переваг, можливостей та необхідності
реєстрації в Державному Аграрному реєстрі. 

Протягом звітного періоду фахівцями Золотоніського місцевого центру
проводились постійно діючі заходи  з найактуальніших питань життя громад. 

18  лютого  2020  року  фахівцями  місцевого  центру  та  Канівського  бюро
правової  допомоги  у  Стапанецькому  будинку  культури  проведено  інформаційну
зустріч із аграріями Канівського району із земельних питань.

 
20  лютого  2020  року фахівцями

місцевого центру та Чорнобаївського бюро
правової допомоги проведено інформаційну
зустріч:  “Безоплатне отримання земельних
ділянок”  з  громадою  Іркліївської  ОТГ
Чорнобаївського району.

11  березня  2020  року працівником  Канівського  бюро  правової  допомоги
Іриною Тананою здійснено виїзд до  Бобрицької сільської ради ОТГ в Черкаській
області.

Для посадових осіб сільської ради був
проведений  тренінг  на  тему:  «Реалії  та
стратегії  системи  безоплатної  правової
допомоги  в  Україні».  Під  час  заходу
фахівець  бюро  розповіла  про  особливості
правопросвітницької  роботи  в
територіальній  громаді,  зупинилася  на
аспектах взаємодії бюро правової допомоги
та  органів  місцевого  самоврядування  у
вирішенні правових проблем громадян.



У  І  кварталі  2020  року фахівцями  місцевого  центру  та  бюро  правової
допомоги  проводилась  відповідна  інформаційно-роз’яснювальна  робота  та
комунікативні заходи з найбільш актуальних питань для засуджених осіб.

13 січня 2020 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна
Копійка  провела  інформування  та  консультування  суб'єктів  пробації
Чорнобаївщини,  що  потребують  спеціального  підходу  та  індивідуального
вирішення проблем.

“Кожен  громадяним,  звернувшись  до
бюро,  може отримати безоплатну первинну
правову  допомогу,  яка  включає:  надання
правової  інформації,  юридичні
консультації, складення заяв, скарг та інших
документів  правового  характеру  (крім
документів  процесуального  характеру);
надання  допомоги  в  забезпеченні  доступу
особи  до  вторинної  правової  допомоги  та
медіації. 

Необхідну  інформацію  з  актуальних
правових  питань  можна  знайти  і  на  довідково-інформаційній  платформі
WikiLegalAid.  Платформа  розроблена  з  урахуванням  найбільш  поширених
звернень  за  безоплатною  правовою  допомогою,  містить  зразки  документів  та
судову практику. 

Також з питань захисту прав або необхідності отримання консультації кожен
може звернутися до системи безоплатної правової допомоги за телефоном гарячої
лінії: 0 800 213 103", - повідомила юрист.

17  січня  2020  року спеціалістом  Драбівського  бюро  правової  допомоги
Сергієм Михликом за участі начальника сектору пробації Івана Тищенка проведено
консультування умовно засуджених громадян. 
 Під  час  прийому  клієнтів  пробації  ознайомлено  з  правом  кожного
громадянина на безоплатну правову допомогу. Фахівець бюро зазначив, що право
на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під
юрисдикцією  України,  та  особи  без
громадянства,  які  на  законних  підставах
перебувають  на  території  нашої  країни.
Завітавши  до  місцевого  центру  чи  бюро
правової  допомоги  громадяни  отримають
інформацію про  свої  права  та,  про  те,  що
робити  якщо  вони  порушені,  правові
консультації  і  роз’яснення  з  юридичних
питань.  Їм  нададуть  допомогу  у  складенні
заяв,  скарг,  інших  документів  правового
характеру, крім процесуальних. 

21  січня  2020  року фахівець  Золотонського  місцевого  центру  з  надання



БВПД  провела  інформаційну  зустріч  з  умовно  засудженими  особам,  які
перебувають  на  обліку  у  міськрайонному  відділі  філії  ДУ  “Центр  пробації”  у
Черкаській області щодо можливості отримати безоплатну правову допомогу. 

Особливу  увагу  працівники  безоплатної  правової  допомоги  приділяють
проведенню інформаційно-роз’яснювальних заходів з правової освіти для осіб,
які  належать  до  основних  соціальних  і  демографічних  груп  населення,
інвалідів,  пенсіонерів та проведенню  комунікативних заходів для дітей-сиріт

дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  дітей,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах.   

20  січня  2020  року фахівець  місцевого
центру  Тетяна  Жалобна  провела
інформаційну  лекцію  на  тему:  “Право
отримувати субсидії  готівкою” для слухачів
Університету ІІІ-го віку в селі Кривоносівка
Золотоніського району. 

           
12 лютого 2020 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання

БВПД  Тетяна  Жалобна  провела  для  учнів
Золотоніської  спеціальної  загальноосвітньої
школи-інтернат  І-ІІ  ступенів  Черкаської
обласної ради правовий урок: “Мої права та
обов'язки”. 

Школярі  мали  змогу  дізнатися  більше
про свої права та обов»язки, як діяти та куди
звертатися  в  разі  порушення  своїх  прав.
Переглянули  презентацію  «Права  дитини»
створену на основі Конвенції ООН. 

Правова допомога ВПО  та учасникам АТО — один із пріоритетів роботи
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.  

Внутрішньо переміщенні особи (далі – ВПО)  - одна із категорій громадян,
які відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають право
на  всі  види  правових  послуг  у  системі  БПД.  Це  ж  право  поширюється  і  на
 громадян України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених осіб. 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1588-pravova-dopomoha-uchasnykam-ato-odyn-iz-priorytetiv-roboty-tsentriv-z-nadannia-bvpd


Як  переселенцю  скористатися
правовою  допомогою  та,  які  документи
необхідно  подати  до  місцевого  центру  23
січня  2020  року розповіла  фахівець
Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяна  Жалобна,  під  час  зустрічі  з
ВПО  у  селі  Благодатне  Золотоніського
району.  

Спільно  із  представником  партнерської
організації «Вінницька правозахисна група»
Валентиною  Ткач  громадянам  роз’яснено

порядок отримання правової допомоги в Україні та повідомлено про послуги, які
вони  можуть  отримати  звернувшись  до  місцевого  центру,  та  громадської
організації.

06  березня  2020  року   з  метою  ознайомлення  учасників  бойових  дій  з
інформацією  щодо  пільг,  прав  і  соціальних  гарантій,  а  також  —  надання
рекомендацій  щодо  порядку  дій  у  певних  ситуаціях  головний  спеціаліст
Драбівського  бюро  правової  допомоги  Сергій  Михлик  провів  лекцію  для
військовослужбовців  Драбівського  районного  військового  комісаріату  щодо
медичного забезпечення учасників АТО/ООС.

 Під час заходу були розглянуті питання: одержання ліків за рецептом лікаря,
першочергове  зубопротезування  та  щорічне  медичне  обстеження  і
диспансеризацію учасників АТО/ООС.

11 березня 2020 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяна Жалобна провела інформаційну зустріч у військовій частині А 1402
м. Золотоноша на тему: "Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?".
Тетяна  Жалобна  роз’яснила  учасникам  заходу,  що  таке  безоплатна  правова
допомога,  у  чому  полягає  відмінність  між  первинною  та  вторинною  правовою
допомогою.  Презентувала  механізм  отримання   правової  допомоги  у  місцевому
центрі.

   Фахівець  наголосила,  що  право  на
безоплатну  вторинну  правову  допомогу
відповідно  до  статті  14  Закону  України
«Про безоплатну правову допомогу» мають
ветерани  війни  та  особи,  на  яких
поширюється  дія  Закону  України "Про
статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту",  особи,  які
перебувають  під  юрисдикцією  України  і
звернулися для отримання статусу особи, на

яку  поширюється  дія  Закону  України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту", - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
Надала  перелік документів, необхідних для отримання такого виду допомоги.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


Також  присутні  дізналися  про  правничу  вікіпедію  –  WikiLegalAid  та  гарячу
телефонну лінію системи БПД - 0 800 213 103.

 Протягом звітного періоду фахівцями місцевого центру та бюро правової
допомоги проводилась відповідна правоосвітня робота у навчальних закладах,
а саме: 

З нагоди Дня Соборності  України,  з  метою виховання  у  молоді  любові  до
Батьківщини,  поглиблення  знань  про
iсторичний факт злуки українського народу,
його  значення,  вивчення  iсторiї  та
культурних надбань українського народу 22
cічня   2020  року спеціаліст  Канівського
бюро  правової  допомоги  Ірина  Танана
провела  для  учнів  8-го  класу  Канівської
загальноосвітньої  школи  №3  виховну
годину на тему: «Україна — Соборна».

Юрист  звернула  увагу  школярів,  що
під поняттям «соборність» маємо розуміти передусім духовну єдність українців.
Без такого розуміння поняття «соборність» не буде мати властивого йому змісту.
Наголосила  на  актуальності  для  сьогодення  питання  збереження  територіальної
цілісності України.

   30  січня  2020  року  фахівці  місцевого  центру  запустили  новий  формат
правопросвітницьких заходів  – «Правовий кінозал».

Переглянути фільм на правову тематику 1979 року «Крамер проти Крамера»,
що розповідає про драматичну боротьбу двох батьків за опікунство над дитиною,
до Міського будинку культури прийшло понад 60 осіб. Серед них:  учні 9-10 класів
загальноосвітніх шкіл міста,  педагогічні працівники, представники міської ради,
суду, установ міста.

У вступному слові керівник місцевого центру розповів присутнім про мету
«Правового кінозалу», його користь у підвищенні правової обізнаності громадян,
зокрема  для  осіб,  які  в  майбутньому бажають присвятити себе  юриспруденції.  

Повідомив  про  систему  безоплатної  правової  допомоги  та  діяльність
місцевого центру. 



Після перегляду фільму відбулося обговорення юридичних аспектів стрічки. 
 10 лютого 2020 року, напередодні Міжнародного дня безпечного Інтернету, з

метою поширення  знань  про  безпечне,  відповідальне  і  позитивне  використання
цифрових  технологій  для  дітей  та  молоді,  фахівець  Золотоніського  місцевого

центру з  надання БВПД Тетяна Жалобна
провела  інформаційні  уроки:  «Безпека  в
Інтернеті:  що потрібно знати»  для учнів 
6-11класів  Зорівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів. 
Інтернет-технології  стали  природною

складовою життя дітей і сучасної молоді.
Завдяки  Інтернету  діти  та  підлітки
шукають  необхідну  інформацію  для
занять,  завантажують  музику  та  фільми,

переглядають пошту, спілкуються з іншими користувачами Інтернету. Комп’ютер є
не  тільки  розвагою,  але  й  засобом  спілкування,  самовираження  та  розвитку
особистості. 

Діти виявляють підвищену зацікавленість усім новим, найбільше піддаються
впливу зовнішнього середовища. Тому Інтернет-безпеки дітей є дуже важливою. 

Як  забезпечити  безпеку  дітей  в  мережі  Інтернет  та  зробити його  кращим
 розповіла школярам працівник місцевого центру. 

23 січня 2020 року відбулася публічна
презентація  результатів  діяльності
Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  за  2019  рік  в  залі  засідань
Золотоніської міської ради.

На  захід  були  запрошені  депутати
міської  ради,   керівники  структурних
підрозділів виконавчого комітету,  партнери
та ЗМІ.

З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових
матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів
міста Золотоноша (10.03.2020 р.), смт.Драбів (07.02.2020 р.),  Канівського району
(11.03.2020 р.)



На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних
заходів  в  управліннях  пенсійного  фонду,  закладах  Державної  служби
зайнятості здійснено наступне:

17 січня 2020 року з метою інформування осіб, які перебувають на обліку в
Золотоніській міськрайонній філії Черкаського обласного центру зайнятості щодо

права на отримання правової допомоги та
до кого можна звернутися за допомогою (в
першу чергу – безоплатною) для успішного
вирішення   проблеми,  фахівцем
Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  Тетяною  Жалобною  проведено
інформаційний  семінар  для  безробітніх:
“Що  необхідно  знати  про  безоплатну
правову допомогу в Україні?”.

Кожен  громадянин  може  отримати
правову консультацію щодо того,  як діяти

для вирішення своєї життєвої проблеми. Кожен – якщо йде мова про "первинну"
допомогу.

Первинна правова допомога передбачає інформування людей про їхні права,
порядок їх реалізації та відновлення у разі порушення. 

Отримати таку допомогу  можна безпосередньо у місцевому центрі чи бюро
правової допомоги, телефоном  0 800 213 103,  або через довідково-інформаційну
платформу WikiLegalAid. 

03  березня   2020  року працівник  Драбівського  бюро  правової  допомоги
Сергій Михлик провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в Драбівській
районній  філії  Черкаського  обласного  центру  зайнятості  на  тему:  “Незаконне
звільнення з роботи: як діяти”.        

Юрист  повідомив,  що  українське  законодавство  передбачає  два  шляхи
вирішення трудових спорів — досудовий та судовий.



Також  було  наголошено,  що  у  разі
незаконного  звільнення  працівника,  він
має  право  на  відшкодування  моральної
шкоди,  якщо  порушення  його  законних
прав  призвело  до  моральних  страждань,
втрати  нормальних  життєвих  зв’язків  і
вимагають  від  нього  додаткових  зусиль
для  організації  свого  життя  (ст.  237-1
Кодексу законів про працю України).

11 березня  2020  року головний  спеціаліст  Драбівського  бюро  правової
допомоги  Сергій  Михлик  провів  семінар для  працівників  Драбівського відділу
обслуговування  громадян Головного  управління  Пенсійного  Фонду  України  в
Черкаській  області  на  тему:  “Звернення  громадян,  як  засіб  захисту  їх  прав  та
законних інтересів”. 

У  вступному  слові  фахівець  бюро  наголосив  на  необхідності  суворого
дотримання  Закону  України  “  Про  звернення  громадян  ”,  звертаючи  особливу
увагу  на  терміни  розгляду  звернень  та  якість  підготовки  відповідей.  Також
акцентував увагу учасників семінару на 
основних  вимогах  чинного
законодавства  щодо  забезпечення
реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення
до органів виконавчої влади.

Під  час  заходу  були  розглянуті
питання:
- Право на звернення;
- Основні вимоги до звернення;
- Звернення, що не підлягають розгляду;
- Особистий прийом громадян.

Відповідно до Квартального плану роботи фахівцями Центру опубліковано
10 статей у друкованих засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті
«Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті “Златокрай”, інформаційно-
рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті
Чорнобаївського  району  “Світлий  шлях”,  щотижневій  обласній  інформаційній
соціально-політичній газеті “Час пік”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”,
громадсько-політичній газеті “ Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”.

Розміщено  33  інформаційних  матеріали про  роботу  Центру,  правових
роз”яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської РДА,
Золотоніської  міської  ради,  Драбівської  РДА,  Драбівської  районної  ради,
Чорнобаївської  РДА,  Канівської  міської  ради,  Канівської  РДА та  інформаційних
порталах Kaniv.net, Kanos.



Протягом звітного періоду працівниками Центру здійснено 4     виступи в ефірі
Чорнобаївського районного радіомовлення.

Дистанційний  консультаційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги (далі — дистанційний пункт) – це точка доступу до безоплатної правової
допомоги для громадян, які мають потребу в безоплатній правовій допомозі, але в
силу різних причин (проживання або перебування у віддалених населених пунктах,
відсутність вільного часу тощо) не мають можливості  її  отримати,  звернувшись
безпосередньо  до  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

З  метою  розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  шляхом,
забезпечення  роботи  дистанційних  пунктів  доступу  та  виїздів  мобільних
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Центром та бюро правової
допомоги забезпечено роботу  48 дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової  допомоги  на  базі  УПСЗН,УПФУ,  ЦРЛ,  поштового  зв’язку,  судів,  ССД,
територіальних центрів, військових комісаріатів,  військової частини, міграційних
служб,  гуртожитку,  центрів  соціальних  служб  для  сім”ї,  дітей  та  молоді,
бібліотеках та відділах пробації.

За  І  квартал  2020  року в  рамках  роботи  дистанційних  пунктів  доступу
надано правову допомогу 126  особам.

За звітній період працівниками Центру та бюро правової допомоги здійснено
10 виїздів мобільних  консультаційних  пунктів  та  надано  безоплатну  правову
допомогу 65  особам.



В рамках співпраці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової  допомоги та Золотоніської районної бібліотеки продовжуємо
реалізовувати   проект  дистанційного  консультування  населення  Золотоніського
району в режимі он-лайн (Sкуре-зв’язок) за допомогою сільських бібліотек. 

03 березня 2019 року, згідно квартального плану заходів,  відбулося чергове
он-консультування громадян фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Цього разу  правова допомога через  Sкуре-зв’язок з  сільською бібліотекою
надавалася  жителям  територіальної  громади  села  Кривоносівка  Золотоніського
району. 

За юридичною допомогою звернулося двоє осіб. Місцевих жителів цікавили
питання:  монетизації  субсидії  та розірвання договору оренди демельної  ділянки
(паю).

Громадянам  були  надані  роз’яснення  відповідно  до  норм  чинного
законодавства.

Дистанційне  консультування  в  режимі  он-лайн за  допомогою бібліотек  це
додаткова можливість  для  громадян  у  віддалених  населених  пунктах  отримати
юридичну консультацію або відповідь на проблемне питання правового змісту  та
доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо  людина  з  об’єктивних  причин  не  може  звернутися  в  місцевий
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової
допомоги,  спеціалісти  центру прибудуть за  адресою клієнта  для особистого
спілкування.

Підтримуючи  практику  надання  адресної  правової  допомоги  особам  з
обмеженими  фізичними  можливостями,  з  метою створення  належних  умов  для
забезпечення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  10  лютого  2020  року
фахівець Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик здійснив виїзд до
Великохутірської  ОТГ та  надав  правову  допомогу  за  місцем проживання трьом
громадянам з питань соціального захисту.

В лютому  2020  року, Золотоніським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведені робочі зустрічі з адвокатами,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу з метою роз'яснення положень
постанови  Кабінету  міністрів  України  №  8  від  11  січня  2012  року  “Про
затвердження  Порядку  і  умов  укладення  контрактів  з  адвокатами,  які  надають
безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі”. 

Особлива увага зверталась на п.5-1 зазначеної постанови, в якій вказується,
що  Контракт (договір) укладається з  адвокатом на визначений строк протягом
бюджетного  періоду,  а  в  частині  оплати послуг та  відшкодування  витрат  — до
завершення  виконання  доручень,  виданих  на  підставі  контракту  (договору),
подання  звітів,  проведення  повного  розрахунку  (оплати).  Наголошено,  що
вказаними  нормами  закріплено  дію  доручення  щодо  надання  безоплатної



вторинної  правової  допомоги  незалежно  від  закінчення  поточного  контракту  і
укладання  на  наступний  рік  контракту  з  адвокатом,  який  надає  безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній основі.  

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

[1.3]  Децентралізація системи БПД

 16 березня 2020 року з метою підвищення кваліфікації працівників бюро
правової  допомоги  проведено  внутрішнє  он-лайн  навчання  на  тему:  «Деякі
актуальні питання змін до діючого антикорупційного законодавства».

23  березня  2020  року  для  працівників  бюро  правової  допомоги  та  МЦ
проведено   внутрішнє  он-лайн  навчання  на  тему:  «Зміни  правил  подання
декларації».



   [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших
новітніх інформаційних технологій

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

За період з 02.01.2020 по 31.03.2020 року Золотоніським місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими
структурними  підрозділами,  було  зареєстровано  1013 звернень  клієнтів,  840
особам було надано правову консультацію,  165  із них написали письмову заяву
про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 165
рішень про надання БВПД, надано 86 доручень адвокатам та 79 наказів штатним
працівниками  (представництво  клієнта  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів).  Рішення  про  відмову  в  наданні  безоплатної  вторинної  правової
допомоги не приймались .

Таблиця 1.  Інформація щодо кількості  зареєстрованих та  опрацьованих звернень
клієнтів

№ з/п Найменування відділу МЦ
Кількість

зареєстрован
их звернень

Кількість
наданих

правових
консультаці

й

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

1 Відділ правової інформації та консультацій 360 244 114

2 Відділ «Драбівське бюро правової допомоги» 142 117 22

3 Відділ «Канівське бюро правової допомоги» 268 257 11

4 Відділ «Чорнобаївське бюро правової 
допомоги»

243 222 18

Разом по МЦ 1013 840 165



В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:
сімейного - 28%,  спадкового 14%,  цивільне право — 12%,  земельне право —
11%,  житлове  право —  6%,  пенсійне  право  -4,8%,  адміністративне  право  -
4,8%, соціальне забезпечення - 3,3%, трудове право - 3,3%, цивільний процес -
3,2%, виконання судових рішень- 3%, адміністративні правопорушення - 2,5%,
інші питання - 1,7%, кримінальний процес - 1,4%, кримінальне право - 0,3%,
податкове право - 0,4% . 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за
категорією питань:

Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  звітній  період  найбільше
позитивних  рішень  було  прийнято  щодо  малозабезпечених  осіб
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) -
91 (55%),  ветеранам  війни  -   52  (32%),  по  інвалідам   -  19  (12%),
внутрішньопереміщені особи  - 1 (0,5%), діти — 2 (1,5%) . 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, що звернулись з
заявою про надання БВПД, за категорією осіб



Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю

Чоловіки  - 46%

          Жінки — 54% 



Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком

 до 18 р. -1%
18-29р.- 15%
30-39р.- 24%
40-49р.- 23%
50-59р.- 16%
60-69р.- 13%
70-79р.- 6 %
понад 80р.-2%

Крім  цього,  місцевим  центром  в  тому  числі  бюро  правової  допомоги  за  І
квартал 2020 року було:

• Здійснено  10 виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  48
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

• загальна  кількість  осіб,  яка  звернулася  за  отриманням  консультації  та
роз’яснень  під  час  виїздів  мобільних  та  діяльності  дистанційних
консультаційних пунктів склала 191 особу, в тому числі 65 осіб звернулися
за  отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та  126  осіб до дистанційних пунктів доступу до



БПД;
• надано  методичну  допомогу  органам  місцевого  самоврядування  та

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам,  юридичним  особам  приватного  права),  з  якими  налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги: підготовлено  11
методичних рекомендацій та проведено 1 тренінг;

• Проведено 30 правопросвітницьких заходів.
• розміщено у ЗМІ 47  інформаційних матеріали.
• Надано   2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру
в розрізі бюро

№
з/п

Найменування МЦ
та Бюро

Кількіст
ь

здійснени
х виїздів
мобільни

х
пунктів/о

сіб, що
отримал

и
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанцій
них

пунктііб,
що

отрв/осим
али

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдері
в БПД,
яким

надано
методичну
допомогу 

Кількіст
ь

проведен
их право-
просвітн
ицьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електрон

них
сервісів

МЮ

Кількість
інформаційн

их
матеріалів,

розміщених у
ЗМІ

1 Разом  по  МЦ,  в
тому числі:

10/65 48/126 12 30 2 47

2 Золотоніський МЦ 1/4 15/41 3 12 2 18

3 Канівське БПД 2/18 11/24 4 6 0 19

4 Чорнобаївське
БПД

3/39 11/29 2 4 0 6

5 Драбівське БПД 4/4 11/32 3 8 0 4


