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[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 Центру та бюро правової  допомоги,
враховуючи питання в ході виїзних прийомів за ІІ квартал 2020 року визначено
перелік  найбільш  актуальних  правових  проблем,  які  турбують  громадян.
Зокрема  це:  встановлення  факту,  що  має  юридичне  значення;   стягнення
аліментів;   визнання  права  власності  на  спадкове  майно;  розірвання  шлюбу;
оскарження адміністративних постанов та ін. 

Ефективним  механізмом  розв'язання правових  проблем  територіальних
громад  є  реалізація  вже  прийнятих  Програм  безоплатної  правової  допомоги
населенню, які полягають у консолідації зусиль місцевої влади та провайдерів
правової допомоги.  

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

  В  зв’язку  з  дією  карантину  та
неможливістю  проведення  очних  масових
заходів, правопросвітницька робота системи
безоплатної правової допомоги змінила свій
формат  –  на  онлайн,  із  застосуванням
сучасних інтернет- технологій.
 05  травня 2020  року фахівцями
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД та   Золотоніської міськрайонної філії
Черкаського  обласного  центру  зайнятості

проведено вебінар на тему: «Права та обов’язки безробітних. Електронні сервіси
Державної службою зайнятості». Участь в заході взяло 6 безробітних громадян. 
    Юрист  правової  допомоги Тетяна  Жалобна  зосередила  увагу  слухачів  на
послугах  безоплатної  допомоги  допомоги  в  період  карантину.  Розповіла  про
щотижневі онлайн заходи, які можуть стати
в  нагоді  при  вирішенні  різних  життєвих
ситуацій.   Наголосила  на  питаннях
легального  працевлаштування  та
правомірності  дій  роботодавців  в  період
карантину.

18  червня  2020  року  працівником
місцевого  центру  Тетяною  Жалобною  за
участі  фахівців  Золотоніського
міськрайонного  відділу  філії  ДУ  «Центр

http://chortkivrr.gov.ua/chortkivrr.te.ua/userfiles/file/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE.pdf


пробації»  у  Черкаській  області  проведено  інформаційні  бесіди  із  суб'єктами
пробації щодо переваг офіційного працевлаштування.

Одним із провідних напрямків правопросвітницької роботи Золотоніського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  є
проведення інформаційних заходів,  спрямованих на запобігання безробіттю та
пропагування переваг легального працевлаштування.

24 червня 2020 року  з нагоди відзначення  26 червня  Дня Конституції 
України, з метою підвищення правової обізнаності громадян щодо своїх прав та
механізмів  їх  захисту  фахівцями Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  та  Золотоніської  міськрайонної  філії  Черкаського  обласного  центру
зайнятості  проведено онлайн-вебінар для безробітніх на тему: «Конституційне
право на працю. Основні трудові права працівника».  

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

16  червня  2020  року  працівником  Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Тетяною  Жалобною

відновлено особистий прийом громадян (з
дотриманням  всіх  протиепідемічних 
вимог)  у  дистанційному  пункті,
розташованому  в  приміщенні
Золотоніського  міськрайонного  відділу
філії  ДУ  «Центр  пробації»  у  Черкаській
області .

Фахівцем  місцевого  центру  за  участі
інспектора відділу пробації Юлії Фролової
проведено  інформаційні  бесіди  із

засудженими щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства.  
      24 червня 2020 року  під час круглого
столу:  «Попередження насильства в сім’ї»
спеціаліст  Канівського  бюро  правової
допомоги  Олена  Васильченко  спільно  з
працівниками Канівського міськрайонного
відділ філії  Центру пробації  в Черкаській
області  розповіли  суб'єктам пробації:  Що
таке  домашнє  насильство?  Види
насильства  та  яка  законом  передбачена
кривднику відповідальність.

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.  

Дискримінація — це порушення прав людини, заборонене цілою низкою
обов’язкових  для  виконання  документів  в  області  прав  людини.  Термін
«дискримінація» має точнее визначення і стале значення в міжнародному праві.

19 червня 2020 року спеціаліст Канівського бюро правової допомоги Ірина
Танана  провела  інформаційну  зустріч  з  працівниками  управління  соціального
захисту  населення  виконавчого  комітету  Канівської  міської  ради,  під  час  якої

розповіла  що таке  дискримінація,  що про
неї варто знати та як їй протидіяти.

Також  присутні  дізналися,  що
відноситься до поняття дискримінація, які є
форми  дискримінації,  хто  наділений
повноваженнями  щодо  запобігання  та
протидії дискримінації, які заходи здійснює
Уповноважений  Верховної  Ради  з  прав
людини щодо протидії дискримінації, 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. 
 16  червня  2020  року з  метою  запобігання  вчинення  повторних

кримінальних  правопорушень  особами,
засудженими до покарань не пов’язаних з
позбавленням  волі,  які  перебувають  на
обліку в  Драбівському районному сектору
філії ДУ «Центр пробації» (далі сектор) у
Черкаській  області, головний  спеціаліст
Драбівського  бюро  правової  допомоги
Сергій  Михлик  спільно  з  начальником
сектору  пробації  Іваном  Тищенком
провели  профілактичні  бесіди   за  місцем
проживання суб’єктів пробації. 

В  рамках  бесіди  підобліковим  було  нагадано  про  порядок  та  умови
відбування покарання з випробуванням. Особливу увагу звернуто на наслідки за
ухилення  від  відбування  покарання.  Так  як  більшість  кримінальних
правопорушень вчиняється під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння,
які  також несуть  із  собою ризики проявів  агресивної  поведінки,  фізичного та
психологічного насилля, засудженим надано  роз'яснення щодо відповідальності

http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8/


за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статті. 
17 червня  2020 року керівником відділу «Чорнобаївське бюро правової

допомоги»  Інною  Копійкою  проведено  робочу  зустрічі  з  начальником
Чорнобаївського  відділення  поліції  Золотоніського  відділу  поліції  ГУНП  в
Черкаській  області,  капітаном  поліції  Віталієм  Іваньком  та  начальником
Чорнобаївського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в
Черкаській області, майором вн.влужби Володимиром Бабенком щодо подальшої
співпраці  у  подоланні  злочинності  та  організації  профілактичної  роботи  на
Чорнобаївщині. 

25 червня 2020 року, напередодні відзначення Міжнародного дня боротьби
проти  зловживання  наркотиками  та  їх  незаконного  обігу,  працівником
Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною за участі
фахівців  Золотоніського  міськрайонного  відділу  філії  ДУ  «Центр  пробації»  у

Черкаській  області  проведено
інформаційний  захід:  “Відповідальність
за зловживання наркотичними засобами”
для умовно засуджених осіб.

Наркоманія  –  це  важке  захворювання,
що  розвивається  внаслідок  звикання  до
будь-якої  наркотичної  речовини  та
супроводжується  фізичною  і  психічною
залежністю. 

Щороку  фіксується  понад  10  тисяч
злочинів  скоєних  на  грунті  наркоманії

серед яких вбивства, розбій і напади, пограбування, крадіжки. 
Фахівець  місцевого  центру  повідомила,  що  в Україні  законом  чітко

визначено  покарання  за  виготовлення,  зберігання  та  розповсюдження
наркотиків.  Зокрема,  ст.  309  Кримінального  кодексу  України  передбачає
кримінальну  відповідальність  за  незаконне  виробництво,  виготовлення,
придбання,  зберігання,  перевезення  чи  пересилання  наркотичних  засобів,
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. 

Окрім того, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність
за незаконне публічне вживання наркотичних засобів – ст. 316 ККУ.

       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.

23 квітня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис відеоконсультації на тему: “Порядок
отримання  субсидії  під  час  карантину”.  Перегляд  за  просиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=2866535146756857 .

https://www.facebook.com/watch/?v=2866535146756857


25  червня  2020  року з  метою
інформування  медичних  працівників  про
зміни  у  законодавстві  головний  спеціаліст
відділу  «Драбівське  бюро  правової
допомоги» Сергій Михлик провів зустріч з
працівниками  Драбівської  центральної
районної лікарні.

Працівник  бюро  роз'яснив медикам
норми Закону України "Про внесення змін
до  статті  39  Закону  України  "Про  захист
населення  від  інфекційних  хвороб"  щодо
додаткових  гарантій  прав  медичних  та  інших  працівників,  зайнятих  у  сфері
захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей." 

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

09  квітня  2020  року фахівцем  Канівського  бюро  правової  допомоги
Оленою  Васильченко  здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:  “Порядок
стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання”. Перегляд
за просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=541102663452171 .

15 квітня 2020 року фахівцем Чорнобаївського бюро правової допомоги
Сергієм  Мицем  здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:  “Оплата  листків
непрацездатності  під  час  перебування  особи  у  видпустці  без  збереження
заробітної  плати”.  Перегляд  за  просиланням:  https://www.facebook.com/watch/?
v=549313265966281 .

15  травня  2020  року фахівцем  Канівського  бюро  правової  допомоги
Іриною Тананою здійснено запис відеоконсультації на тему: “ Чи має право на
спадок  цивільна  дружина?”.  Перегляд  за  просиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=276852056686547 .

15 травня 2020 року фахівцем Чорнобаївського бюро правової допомоги
Інною Копійкою здійснено запис відеоконсультації на тему: “Порядок розірвання
шлюбу  із  засудженою  особою  до  позбавлення  волі”.  Перегляд  за
просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=258803891936006 .

22 травня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  Тетяною  Жалобною   здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:
“Позбавлення  батьківських  прав,  підстави  та  порядок  розгляду”.  Перегляд  за
просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=721740768594191 .

12  червня  2020  року фахівцем  Канівського  бюро  правової  допомоги
Іриною Тананою здійснено запис відеоконсультації на тему: “ Права, гарантії та
пільги,  які  надаються  донорам  крові  та  її  компонентів”.  Перегляд  за
просиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=754456822031906 .

https://www.facebook.com/watch/?v=754456822031906
https://www.facebook.com/watch/?v=721740768594191
https://www.facebook.com/watch/?v=258803891936006
https://www.facebook.com/watch/?v=276852056686547
https://www.facebook.com/watch/?v=549313265966281
https://www.facebook.com/watch/?v=549313265966281
https://www.facebook.com/watch/?v=541102663452171


22  червня  2020  року   фахівцем  Канівського  бюро  правової  допомоги
Оленою  Васильченко  здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:  “Права  та
обов`язки біженців і  осіб,  які  потребують додаткового захисту"  ”. Перегляд за
просиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=261122315175132 .

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів першочергове
завдання Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. 

17  червня  2020  року керівником
відділу  «Чорнобаївське  бюро  правової
допомоги»  Інною  Копійкою  проведено
робочу  зустрічі  з  начальником
Чорнобаївського  відділення  поліції
Золотоніського  відділу  поліції  ГУНП  в
Черкаській  області,  капітаном  поліції
Віталієм  Іваньком  та  начальником
Чорнобаївського районного сектору філії
Державної  установи «Центр пробації» в
Черкаській  області,  майором  вн.влужби

Володимиром Бабенком щодо подальшої співпраці  у подоланні злочинності  та
організації профілактичної роботи на Чорнобаївщині. 

Також  під  час  бесіди  було  проаналізовано  питання  щодо  кількості
звернень,  які  надійшли  до  Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги  з
кримінальних питань за 6 місяців 2020 року та  домовлено про консолідацію
спільних зусиль з метою забезпечення та захисту прав громадян, та запобіганню
вчиненню злочинів.

19  червня  2020  року з  нагоди  відзначення  Всесвітнього  дня  біженця
керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з
начальником  Чорнобаївського  районного  відділу  виконавчої  служби  Богданом
Волошиним проведено засідання “круглого столу” на тему: «Права та обов'язки

біженців  і  осіб,  які  потребують
додаткового  захисту”  з  працівниками
районного сектору міграційної служби. 

Під час заходу було обговорено питання
соціально-правового захисту біженців та
особ, які потребують додаткового захисту
в  Україні,  та  проблемні  питання,  які
виникають.

Окремо  акцентовано  увагу  на  праві
біженців та особ, які потребують додатко-
вого захисту на безоплатну вторинну пра-

вову допомогу, що включає в себе такі послуги як  захист; здійснення представ-

https://www.facebook.com/watch/?v=261122315175132


ництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомо-
гу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед
іншими особами;  складення документів процесуального характеру.

22  червня  2020  року фахівці
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
(далі  –  місцевий  центр)  Сергій  Брус  та
Тетяна Жалобна здійснили виїзд до Центру
«Діалог між поколіннями», для проведення
правопросвітницької  роботи
з представниками  ромської громади м.
Золотоноша. 

Захід проходив у рамках меморандуму
про  співпрацю між  місцевим  центром  та

Золотоніською громадською організацією общини циган «Аме Рома».
По завершені зустрічі між місцевим центром та організацією «Аве Рома»

було  досягнуто  домовленості  про  систематичне  проведення  спільних
інформаційних  заходів,  які  сприятимуть  посиленню  правових  можливостей
ромів.

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

16  червня  2020  року працівником
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Тетяною  Жалобною  за  участі  інспектора
відділу пробації Юлії Фролової проведено інформаційні бесіди із засудженими
щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства.  

Під  час  заходу   засуджених
ознайомлено з  спеціальними заходами, які
можуть  бути  застосовані  до  кривдника  з
метою протидії домашньому насильству та
повідомлено  про відповідальність.

  25  червня  2020  року керівник
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інна  Копійка  спільно  із  ст.  інспектором
Чорнобаївського  РС  філії  ДУ  «Центр



пробації»  в  Черкаській  області  Ярославою  Швиденко  провели  засідання
«круглого» столу на тему:  «Офіційне та неофіційне працевлаштування:  що ти
обираєш?» для умовно засуджених. 

Учасникам заходу було роз”яснено переваги легального працевлаштування,
звернуто увагу на ризики та небезпеку „тіньової” зайнятості.

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.   

16  червня  2020  року з  метою
підвищення їх рівня правової обізнаності
з  ряду  юридичних  питань  та  щодо
механізмів захисту своїх прав,  працівник
Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Тетяна  Жалобна  провела
інформаційну  зустріч:  “Особливості
договору  дарування  та
заповіту” із мешканцями  однієї  з
багатоповерхівок,  що у м. Золотоноша.

У  житті  трапляються  різні  ситуації  і  бувають  випадки,  коли  необхідно
передати  квартиру  чи  будинок  третій  особі.  Договір  дарування  і  заповіт
залишаються  найбільш  часто  використовуваними  інструментами  у  взаєминах
близьких родичів і не тільки по частині передачі нерухомості. Достатньо часто
люди плутають дарування із заповітом, не розуміючи суті цих угод. 

Тож під час заходу, аби громадяни могли зробити правильний вибір між
договором  дарування  і  заповітом,  їм  було  роз”яснено,  в  чому  полягають
принципові відмінності правочинів, їх  плюси і мінуси.

По  завершені  зустрічі,  серед  учасників  заходу  поширено  розроблену
місцевим  центром  брошуру  “Особливості  договору  дарування  та  заповіту”,  а

також інформаційні буклети системи БПД.

Щороку  в  перший  день  літа
відзначається  Міжнародний  день  захисту
дітей.  Сім'я  і  дитина  -  це  споконвічні
цінності,  які  сповідує український народ,
будуючи свою державність та розвиваючи
власну культуру.

4 червня 2020 року,  в  рамках тижня
приуроченого до Міжнародного дня захи-



сту  дітей,  керівник  Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги  Інна  Копійка
спільно  із  ст.  інспектором  Чорнобаївського  РС  філії  ДУ  "Центр  пробації"  в
Черкаській  області  Ярославою  Швиденко  відвідали  дітей,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах, вручили їм заохочувальні подарунки та буклети
щодо захисту своїх прав.
 

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

22  червня  2020  року фахівці
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
(далі  –  місцевий  центр)  Сергій  Брус  та
Тетяна Жалобна  здійснили виїзд до Центру
«Діалог між поколіннями», для проведення
правопросвітницької  роботи
з представниками  ромської громади м.
Золотоноша.   

Станом  на  сьогодні  на  території  м.
Золотоноша проживає майже 2 тис.  ромів,

близько 15 осіб ромської національності прибули  зі східних областей та мають
статус переселенця. 

З  метою  підвищення  рівня  обізнаності  представників  ромської  громади
 про  права  людини,  а  також  механізми  захисту,  у  разі  їх  порушення,
представниками  системи  БПД  проведено  «круглий  стіл»:  «Захист
конституційних прав та свобод людини і громадянина.  Захист прав внутрішньо
переміщених осіб».

17  червня  2020  року головний
спеціаліст  Драбівського  бюро  правової
допомоги  Сергій  Михлик   спільно  з
заступником  військового  комісара
Драбівського  районного  військового
комісаріату  Ігорем  Леоненком   провів
вуличне  інформування  учасників
АТО/ООС  щодо   їх  соціального  та
правового захисту. 

Учасникам  бойових  дій  згідно  зі
статтею 12 Закону України «Про статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту»  надаються  понад  20 різних  видів  пільг.  Про  одну  з  них,  а  саме,
першочергове  відведення  земельних  ділянок  для  індивідуального  житлового
будівництва,  садівництва  й  городництва,  детально  роз”яснив   фахівець
безоплатної правової допомоги, під час вуличної акції.

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


18 червня  2020 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги
Інна Копійка провела інформаційну зустріч з працівниками Чорнобаївського рай-
онного військового комісаріату,  які  мають статус  учасників бойових дій  щодо
прав, основних пільг та соціальних гарантій.

Особливу  увагу  було  приділено  праву
на  оздоровлення  (безоплатне  санаторно-
курортне  лікування)  та  роз'яснено про
пільги у сфері житлово-комунальних по-
слуг, та транспорту. 

Також,  учасникам  АТО  повідомлено
про  порядок  отримання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  надано
тематичні буклети.
      

Протягом  звітного  періоду  фахівцями  Центру  та  бюро  правової
допомоги  проводилась  відповідна  правоосвітня  робота  для  учнів  на-
вчальних закладів, а саме: 

04 травня 2020 року фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис відеоконсультації на тему: “Запобіга-
ння  та  протидія  булінгу”.  Перегляд  за  просилан-
ням:https://www.facebook.com/watch/?v=232537648183376 .

01 червня  2020  року з  нагоди
відзначення  Міжнародного  дня  захисту
дітей,  з  метою  вкотре  нагадати
суспільству  про  необхідність  захищати
права дитини, працівники Золотоніського
місцевого  центру  та  Чорнобаївського
бюро  правової  допомоги  спільно  з
фахівцями  системи  безоплатної  правової
допомоги  Полтавської,  Закарпатської  та
Чернівецької  областей  провели  спільний

онлайн-вебінар: "Захист прав підростаючого покоління".
Участь у заході взяли: діти, вчителі, батьки, партнери.
 Під час вебінару говорили про належний захист прав дитини її батьками.

Як  дитині  захиститися  від  булінгу?  Що потрібно  знати  про  кібербулінг?  Про
захист дітей позбавлених батьківського піклування та право дітей і підлітків на
захист своїх прав.

3 червня 2020 року працівники Канівського бюро правової допомоги за
допомогою  додатку  Zoom  провели  з  учнями  Канівської  ЗОШ  №  4
правопросвітницький онлайн-вебінар на тему: "Безоплатна правова допомога на
захисті прав дитини".

https://www.facebook.com/watch/?v=232537648183376


      Під  час  вебінару  юристи  розповіли
учням,  що  у  будь-який  момент  дитина
може скористатися правовими послугами
системи безоплатної правової допомоги. А
саме, звернувшись до місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  або  бюро  правової  допомоги
можна отримати роз’яснення своїх прав чи
пораду,  як  потрібно  діяти  відповідно  до
чинного законодавства України, а також за
потреби скористатися послугами адвоката.

4 червня 2020 року  в рамках тижня приуроченого до Міжнародного дня
захисту  дітей  керівником  Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги  Інною
Копійкою  спільно  із  ст.  інспектором
Чорнобаївського  РС  філії  ДУ  "Центр
пробації" в Черкаській області Ярославою
Швиденко  за  допомогою  додатку  Skype
проведено  онлайн-бесіду:  "Права  дітей  в
Україні"для  учнів  молодших  класів
Чорнобаївської ЗОШ № 1.

Учасників заходу було ознайомлено з
передісторією  виникнення  Міжнародного
дня захисту дітей та його основною метою.
Також,   наголошено  на  основних  правах
дітей, зазначених в національному та міжнародному законодавстві.

05  червня  2020  року з  метою  профілактики  та  запобігання
розповсюдження  кібербулінгу  в  Інтернет-середовищі  головний  спеціаліст
Драбівського  бюро  правової  допомоги  Сергій  Михлик за  допомогою  додатку
Skype провів  онлайн-захід,  приурочений  до  Міжнародного  дня  захисту  дітей,
щоб відповісти на найбільш поширені запитання підлітків та дати їм поради на
майбутнє.

З  метою  інформування  населення  та  поширення  інформаційних
роздаткових  матеріалів,  протягом  звітного  періоду проведено  вуличні
інформування жителів  міста  Золотоноша  (27.06.2020  р.),  смт.Драбів  та
Драбівського району (17.06.2020 р., 19.06.2020 р.), м. Канева ( 24.06.2020 р.) та
флешмоби.



На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних
заходів в управліннях праці та соціального захисту населення, лікувальних
закладах, будинках для літніх людей здійснено наступне:

19  червня   2020  року спеціаліст  Канівського  бюро  правової  допомоги
Ірина  Танана  провела  інформаційну  зустріч:  “Що  варто  знати  про
дискримінацію”  з  працівниками  управління  соціального  захисту  населення

виконавчого  комітету  Канівської  міської
ради .  

Під час заходу присутні дізналися,  що
відноситься  до  поняття  дискримінація,
які є форми дискримінації, хто наділений
повноваженнями  щодо  запобігання  та
протидії  дискримінації,  які  заходи
здійснює Уповноважений Верховної Ради
з  прав  людини  щодо  протидії
дискримінації,  куди  звертатися  у  разі
застосування до особи дискримінації.



25 червня 2020 року з  метою інформування медичних працівників про
зміни у  Законі України "Про внесення змін до статті  39 Закону України "Про
захист  населення  від  інфекційних  хвороб"  щодо  додаткових  гарантій  прав
медичних  та  інших  працівників,  зайнятих  у  сфері  захисту  населення  від
інфекційних хвороб, та членів їх сімей" головний спеціаліст відділу «Драбівське
бюро  правової  допомоги»  Сергій  Михлик  провів  зустріч  з  працівниками
Драбівської центральної районної лікарні.

15 травня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  Тетяною  Жалобною   здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:
“Обов'язок  повнолітніх  дітей  утримувати  своїх  непрацездатних  батьків”.
Перегляд за просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=378041859787849 .

Відповідно  до  квартального  плану  роботи  фахівцями  Центру  та  бюро
правової  допомоги  опубліковано  7  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”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”, громадсько-
політичній газеті “Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”.

Розміщено  31  інформаційний  матеріал про  роботу  Центру,  правових
роз”яснень  у  мережі  Інтернет,  зокрема  на  офіційних веб-сайтах  Золотоніської
РДА, Золотоніської  міської  ради,  Драбівської  РДА, Драбівської  районної  ради,
Драбівської  селищної  ради; Чорнобаївської  РДА,  Канівської  міської  ради,
Канівської РДА та інформаційних порталах Kaniv.net, Kanos.

Протягом звітного періоду працівниками Центру здійснено  5 виступів в
ефірі Чорнобаївського районного радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”.

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  38  дистанційних  пунктів доступу  до
безоплатної правової допомоги на базі УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв”язку,
судів, ССД, територіальних центрів, військових комісаріатів, військової частини,
бібліотек,  міграційних  служб,  центрів  соціальних  служб  для  сім”ї,  дітей  та
молоді тощо. 

https://www.facebook.com/watch/?v=378041859787849


За ІІ квартал 2020 року  в рамках роботи дистанційних пунктів доступу
надано правову допомогу 87 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  Sкуре-зв’язок  за  допомогою
 системи «Бібліоміст».

23  червня 2020  року відбулося
онлайн консультування  жителів  с.  Гельмязів  Золотоніського  району  фахівцем
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Тетяною Жалобною.

За юридичною допомогою звернулося двоє осіб. Місцевих жителів 
цікавили питання: перерахунку пенсії та розірвання договору оренди земельної 
ділянки.

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.

За  звітній  період  працівниками  Центру  та  бюро  правової  допомоги
здійснено  2 виїзди мобільних консультаційних пунктів  та надано безоплатну
правову допомогу 7 особам.

В ІІ  кварталі  2020  року,  Золотоніським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведені робочі зустрічі з адвокатами,

які  надають  безоплатну  вторинну
правову  допомогу  та  роз'яснено  ряд
питань, а саме, що з 1 липня 2020 року
набувають чинності масштабні зміни до
Кримінального кодексу. У більш ніж 100
статтях  документа  штрафні  санкції
збільшуються у 20–100 разів, у багатьох
додається  позбавлення  волі  як
альтернативне  покарання.  Крім  того,  у
Кримінальному  кодексі  поряд  зі
злочинами  з'являться  проступки. Якщо



раніше злочини поділялись на легкі, середньої тяжкості, тяжкі та дуже тяжкі, то в
новій класифікації пропонується розподілити їх так: проступки, нетяжкі, тяжкі й
особливої тяжкості злочини.

Окрім того, повідомлено, що з 01.07.2020 р. в чергове підвищиться один з
основних  соціальних  стандартів  -  прожитковий  мінімум.  Його  розмір
встановлений ст.  7  Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від
14.11.2019 р. № 294-IX. На період із 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р. прожитковий
мінімум становитиме:  для працездатних осіб  -  2197 грн.  Отже,  відповідно до
цього буде змінено калькулятор, який розраховує винагороду адвоката за надання
БВПД.

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

[1.3]  Децентралізація системи БПД

22 травня 2020 року проведено тренінг
на  тему:  “Медіація  як  засіб  вирішення
конфліктів”.

В  ході  заходу  учасники  оволоділи
знаннями  та  навичками  конструктивного
вирішення  конфлікту;  ознайомились  із
психологічними  особливостями  поведінки
під  час  конфлікту;  навчились  опановувати
власні  емоції,  емоції  співрозмовника  та
ефективно  спілкуватись;  навчились
знаходити оптимальне рішення у будь-якій

конфліктній ситуації.

16  червня  2020  року  проведено
внутрішнє  онлайн  навчання  з  фахівцями
бюро  правової  допомоги  на  тему:
«Проведення  правопросвітницьких  та
комунікативних заходів під час карантину».
 

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

https://ips.ligazakon.net/document/T190294?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

За  період  з  01.04.2020  по  30.06.2020  року Золотоніським  місцевим
центром  з  надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 673 звернень
клієнтів, 584 особам було надано правову консультацію,  88 із них написали
письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 88
рішень про надання БВПД, надано 60 доручень адвокатам (  т.ч.  проведено 2
заміни  адвокатів,  що  надають  БВПД)  та  30  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
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про надання
БВПД

1 Відділ правопросвітництва та надання 
правової допомоги

266 208 57

2 Відділ «Драбівське бюро правової 
допомоги»

69 61 8

3 Відділ «Канівське бюро правової допомоги» 155 144 11

4 Відділ «Чорнобаївське бюро правової 
допомоги»

183 171 12

Разом по МЦ 673 584 88

  В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:
сімейного — 191 (28%),  спадкового  88 (13%),  цивільне право  — 95 (14%),
земельне право — 47 (7%),  житлове право — 28 (4%),  пенсійне право  -22
(3%),  адміністративне право — 33 (5%),  соціальне забезпечення — 42 (6%),
трудове право — 24 (4%),  цивільний процес — 16 (2%), виконання судових
рішень - 27(4%), адміністративні правопорушення -32 (5%), інші питання - 5
(1%),  кримінальний  процес —  19  (3%), кримінальне  право -  2(  0,3%),
податкове право - 2(0,3%) . 



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:  ветеранів  війни -  43  (48%),
малозабезпечених  осіб (середньомісячний  дохід  не  перевищує  двох  розмірів
прожиткового  мінімуму)  -  40  (44%),  по  інвалідам -  10  (11%),  внутрішньо
переміщені особи -1 (0,01%), особи, що постраждали від насильства в сім'ї -
1(0,01%) , особи, щодо відновлення дієздатності — 1( 0,01%), всього - 90 клієнтів

 

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

Загальна кількість: 445 осіб
чоловіки - 45%(201 осіб)
жінки — 55% (244 особи)

Діаграма 5.  Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком

Загальна кількість: 445 осіб
до 18 р. -1% (3 особи)
18-29р.- 16% (57 осіб)
30-39р.- 28% (116 осіб)
40-49р.- 22% (91 особа)
50-59р.- 19% (72 особи)
60-69р.- 9% (41 особа)
70-79р.- 4 % (17 осіб)
понад 80р.-1% (3 особи)



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги  за ІІ
квартал 2020 року було:
 Здійснено  2 виїзди  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  38
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 94 особи, в тому числі 7 осіб звернулися за отриманням правових
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 87 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  12 методичних
рекомендацій.
 Проведено 38  правопросвітницьких заходів.
 Розміщено у ЗМІ 43 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

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних
пунктів/осі

б, що
отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанцій
них

пунктів,
що

отрв/осим
али

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдері
в БПД,
яким

надано
методичну
допомогу 

Кількіс
ть

проведе
них

право-
просвіт
ницьки

х
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електрон

них
сервісів

МЮ

Кількі
сть

інфор
мацій
них

матері
алів,
розмі

щених
у ЗМІ

1 Разом  по  МЦ,
в тому числі:

2/7 38/87 12 38 2 43

2 Золотоніський
МЦ

1/5 12/32 3 14 2 19

3 Канівське БПД 0/0 8/15 3 10 0 15

4 Чорнобаївське
 БПД

0/0 9/22 3 8 0 7

5 Драбівське
БПД

1/2 9/18 3 6 0 2


	В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного — 191 (28%), спадкового 88 (13%), цивільне право — 95 (14%), земельне право — 47 (7%), житлове право — 28 (4%), пенсійне право -22 (3%), адміністративне право — 33 (5%), соціальне забезпечення — 42 (6%), трудове право — 24 (4%), цивільний процес — 16 (2%), виконання судових рішень - 27(4%), адміністративні правопорушення -32 (5%), інші питання - 5 (1%), кримінальний процес — 19 (3%), кримінальне право - 2( 0,3%), податкове право - 2(0,3%) .

