Додаток 8
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги річного плану діяльності
на 2020 рік у ІІІ кварталі
ЗМІСТ
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж
системи БПД
[1.3] Децентралізація системи БПД
[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до
моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
[1.5]
Розбудова
комплексної
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій

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 ІІІ квартал 2020 року
визначено перелік найбільш актуальних правових проблем, які турбують
громадян.
Зокрема
це:
перерахунок
пенсії
учасникам
ЧАЕС;
визначення додаткового строку для прийняття спадщини; порядок зняття особи з
місця реєстрації; приватизація земельної ділянки; порядок оформлення спадщини;
розірвання шлюбу; стягнення аліментів; оскарження адміністративних постанов;
зняття арешту з рахунків; відшкодування матеріальних збитків; розірвання
договору оренди землі 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 ІІІ квартал
2020 року Центром та бюро правової допомоги проведено ряд
правопросвітницьких заходів спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам
домашнього насильства, дискримінації та злочинності.
21
липня
2020
року
фахівцем
Золотоніського місцевого центру з надання БВПД
Тетяною Жалобною на базі Золотоніського
місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у
Черкаській області проведено інформаційний
захід: «Захистіть своє майбутнє – працюйте
легально».
Легалізація трудових відносин і заробітної
плати є одним з найважливіших питань, вирішення
якого має безпосередній вплив на добробут держави і кожного окремого українця.
Адже через тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень
несплачених податків, а громадяни позбуваються
законних соціальних гарантій.
25 серпня 2020 року фахівцями
Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та
Золотоніської міськрайонної філії Черкаського
обласного центру зайнятості проведено спільний
онлайн-семінар: «Конституційні права та свободи
людини і громадянина» для осіб, які набули статусу
безробітного під час дії карантину, за допомогою

платформи Zoom.
Проблема домашнього насилля це проблема суспільства і вона потребує
особливої уваги з боку держави.
17 липня 2020 року фахівцем Золотоніського
місцевого центру з надання БВПД Тетяною
Жалобною проведено інформаційну зустріч: «Як
протидіяти домашньому насильству в умовах
карантину» для відвідувачок жіночого клубу
«Мама-клуб», що функціонує у Золотоніському
центрі соцдопомоги.
Через впровадження карантинних обмежень
для боротьби з пандемією коронавірусу проблема
домашнього насильства стала ще більш гострою. Чому так відбувається іяк
уберегти себе від домашнього насильства в умовах карантину говорили в «Мамаклубі».
11 вересня 2020 року головним спеціалістом Чорнобаївського бюро правової
допомоги Сергієм Мицем за участі працівників
Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр пробації» в
Черкаській області, Служби у справах дітей
Чорнобаївської РДА, Районного центру соціальних
служб для сім»ї, дітей та молоді проведено
інформаційний захід «Скажемо насильству – Ні!».
Під час заходу було обговорено болючі питання
щодо насильства в сім’ї як над дітьми, так і
жінками, про профілактику жорстокої поведінки,
непорозуміння в сім’ї, адже насилля не завжди можна побачити, бо в більшості
воно приховане від інших під страхом або почуттям сорому. Кожен має сказати
“Ні” насильству у власній родині!
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.
10 вересня 2020 року з метою інформування
суб’єктів пробації щодо своїх прав та механізмів їх
захисту фахівець Золотоніського місцевого центру
з надання БВПД Тетяна Жалобна провела лекцію:
«Дискримінація на ринку праці: як захистити
себе?» для умовно засуджених осіб, які
перебувають на обліку у Золотоніському

місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області.
Питання працевлаштування умовно засуджених осіб на сьогодні є дуже
актуальним. Через свій соціальний статус засудженим дуже важко знайти собі
роботу. Більшості необгрунтовано відмовляють у прийнятті на роботу, або
прийнявши - утискають у правах, хоча дана категорія має такі ж конституційні
права і свободи, як і всі громадяни України.
11 вересня 2020 року фахівці відділу
«Чорнобаївське
бюро
правової
допомоги»
провели
робочу
зустріч
з
працівниками
Чорнобаївської районної ради та депутацьким
корпусом на тему: «Запобігання дискримінації в
Україні».
Дискримінація— рішення, дії або бездіяльність,
спрямовані на обмеження або привілеї стосовно
особи або групи осіб за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності,
етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють
визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.
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.
07 липня 2020 року працівником Канівського
бюро правової допомоги Оленою Васильченко
було проведено правопросвітницький захід на
тему: «Запобігання та протидія злочинності», а
також консультування засуджених з правових
питань в приміщенні Канівського міськрайонного
відділу філії Центру пробації в Черкаській
області.
Під час заходу працівник бюро роз’яснила
підобліковим про наслідки вчинення нового злочину до закінчення іспитового
строку, розповіла про порядок залучення захисника у кримінальному провадженні
підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, нагадала клієнтам пробації про
основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також
детально роз’яснила види правових послуг, які можна отримати у бюро правової
допомоги.

10 вересня 2020 року заступник начальника
відділу «Драбівське бюро правової допомоги»
Сергій Михлик провів інформаційну бесіду:
“Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є
підозрюваними
у
вчиненні
кримінального
правопорушення” з неповнолітніми особами,
схильними до правопорушень.
Вирішення проблем підлітків, які перебувають
у конфлікті із законом, особливо тих, хто вчинив
вперше кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, – основне завдання
відновного правосуддя.
24 вересня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяна Жалобна провела правовий урок «Стоп булінг» для учнів
Державного навчального закладу «Золотоніський професійний ліцей».
Під час заходу учні дізналася про особливості
адміністративної відповідальності за вчинення
булінгу, яку було запроваджено прийнятим 18
грудня 2018 року Законом України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії булінгу (цькуванню)”. Підставою для
ухвалення закону стала поширеність випадків
булінгу серед школярів. Відтепер булінг карається
штрафом від 850 до 1700 грн. або громадськими
роботами від 20 до 40 годин. Якщо булінг вчинять повторно протягом року або
групою осіб, розмір покарання збільшиться до штрафу від 1700 до 3400 грн. або
громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин
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.
22 липня 2020 року фахівці Чорнобаївського
бюро правової допомоги провели інформаційні
зустрічі: «Земельна реформа в Україні» з працівниками Чорнобаївської державної нотаріальної
контори та Чорнобаївського районного відділу
державної виконавчої служби. Під час заходів присутніх проінформовано, що
собою
являє
земельна реформа в Україні та як діятиме ринок
землі?
23 липня 2020 року, з метою обговорення земельної реформи в Україні та
наслідків відкриття ринку землі, керівник Драбівського бюро правової допомоги
Сергій Михлик провів зустріч із землевпорядниками сільських рад Драбівського
району.

Під час заходу фахівець бюро повідомив, що
новий закон, який скасовує дію мораторію і має
запровадити ринок землі в Україні, умовно
відповідає на три великі питання: які землі можна
продавати? хто може купувати? і коли почне діяти
механізм купівлі-продажу української землі?

24 липня 2020 року фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяною Жалобною здійснено запис відеоконсультації на тему: “Земельна
реформа в Україні”. Перегляд за просиланням:
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/918518351962706
Протягом звітного періоду фахівцями Золотоніського місцевого центру
проводились постійно діючі заходи з найактуальніших питань життя громад.
29 липня 2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Золотоніського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Тетяна Жалобна спільно з начальником відділу
ДРАЦС у Черкаській області Олексієм Кулешовим
та начальником Золотоніського міськрайонного
відділу ДРАЦС
Юлією Марченко провели
інформаційну зустріч з представниками ромської
національної меншини міста Золотоноша на базі
Центру «Діалог між поколіннями».
Під час зустрічі всі бажаючі змогли отримати кваліфіковані консультації з
необхідних питань.
11 вересня 2020 року
керівником
Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною
Копійкою за участі працівників Чорнобаївського РС
філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області,
Служби у справах дітей Чорнобаївської РДА,
Районного центру соціальних служб для сім»ї,
дітей та молоді на базі Чорнобаївської районної
державної адміністрації проведено круглий стіл
«Відновне правосуддя для неповнолітніх – шанс на
нормальне життя» .
Під час заходу присутні обговорили питання впровадження даного Проєкту
на Чорнобаївщині та дійшли висновку, що відновне правосуддя це шанс
врятувати життя неповнолітніх дітей, зняти з них тягар судимості, надати їм та
їхнім батькам шанс переосмислити життя.

Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого
самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм
надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола
громадських організацій відповідного профілю.
28 вересня 2020 року працівники місцевого центру провели робочу зустріч з
сільським головою с. Нова Дмитрівка та
державними реєстраторами щодо переваг та
можливостей Державного аграрного реєстру.
Учасникам
заходу
повідомлено,
що
Державний аграрний реєстр - це електронний
майданчик, завдяки якому аграрій зможе легко,
швидко та зручно отримувати державну підтримку
та взаємодіяти з органами державної влади. І це є
ще один крок на шляху протидії рейдерству.
Також обговорено питання, про можливість прийняття програми надання
БПД для жителів Новодмитрівської ОТГ у 4 кварталі.
Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах,
конференціях тощо) за участі представників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в
залежності від актуальних потреб районів в певний квартал.
08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбувся
круглий стіл: «Відновне правосуддя для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
кримінального правопорушення».
Участь у заході взяли: директор Золотоніського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Сергій Брус, начальник відділу
правопросвітництва цього ж центру Тетяна
Жалобна, прокурор Золотоніської місцевої
прокуратури Андрій Потокі, начальник служби у
справах дітей молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради
Ніна Засенко, провідний спеціаліст служби у справах дітей Золотоніської
райдержадміністрації Наталія Пліс, інспектор з ювенальної превенції сектору
превенції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Юлія Шквара, заступник
начальника Золотоніського місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у
Черкаській області Олександр Скрипник, слідчий СВ Золотоніського ВП ГУНП в
Черкаській області Валентина Пономар, адвокати системи безоплатної правової
допомоги – Олександр Федина та Юрій Зелений.
Відновне правосуддя - альтернативний шлях примирення неповнолітніх
правопорушників з потерпілими, відновлення соціальних зв’язків з суспільством та
відшкодування завданої шкоди.

Пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину», яка вже успішно працює у шести областях
Україні наразі запроваджується по всій Україні.
Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД,
залучення нових стейкхолдерів.
03 липня 2020 року
працівником
Драбівського бюро правової допомоги Сергієм
Михликом
проведено
робочу
нараду
із
спеціалістами служби у справах дітей Драбівської
райдержадміністрації
щодо
здійснення
профілактичної роботи серед неповнолітніх у
період літніх канікул.
Під час зустрічі було складено спільний графік
попереджувально-профілактичних рейдів, основним
завданням яких є недопущення правопорушень, виконання нормативно-правових
актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний час в
громадських місцях.
21 серпня 2020 року керівник Канівського
бюро правової допомоги Олена Васильченко
спільно
з
працівниками
Канівського
міськрайонного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ
провели круглий стіл на тему: «Порядок розірвання
шлюбу з іноземцями в Україні».
У ІІІ 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.
21 липня 2020 року з метою інформування
суб’єктів пробації про переваги офіційного
працевлаштування
фахівцем
Золотоніського
місцевого центру з надання БВПД Тетяною
Жалобною на базі Золотоніського місьрайонного
відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській
області
проведено
інформаційний
захід:
«Захистіть своє майбутнє – працюйте легально».
Легалізація трудових відносин і заробітної
плати є одним з найважливіших питань, вирішення якого має безпосередній вплив
на добробут держави і кожного окремого українця. Адже через тіньовий ринок
зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни
позбуваються законних соціальних гарантій.

Як поновити батьківські права та знову набути обов'язків у повному обсязі 20
серпня 2020 року розповіла фахівць Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяна Жалобна умовно засудженим особам, які перебувають на обліку у
Золотоніському місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській
області.
03 вересня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги
Інною Копійкою спільно з ст. інспектором
Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр пробації» в
Черкаській
області
Ярославою
Швиденко
проведено інформаційний захід: «Запобігання
вчиненню нових злочинів засудженими особами».
Під час заходу з клієнтами пробації було
проведено профілактичні бесіди про причини,
мотиви та наслідки вчинення кримінальних
проступків. Акцентувалась також увага на
дотриманні норм правослухняної поведінки в їх родинах та на потребу уникнення
спілкування з особами антисоціальної поведінки. Роз’яснено норми кримінального
та адміністративного законодавства. Спільно обговорено ризики, за умови
настання яких, суб’єкт пробації може бути позбавлений волі та наголошено на
веденні здорового способу життя.
На завершення присутнім продемонстровано тематичний фільм: «Засуджені
без позбавлення волі - шанс на нормальне життя».
17 вересня 2020 року на виконання
Меморандуму про співпрацю між Золотоніським
місцевим центром з надання БВПД та
Драбівським районним сектором філії ДУ «Центр
пробації» у Черкаській області, з метою
підвищення правової свідомості громадян,
керівник Драбівського бюро правової допомоги
Сергій Михлик спільно з начальником сектору
пробації Іваном Тищенком провели семінар:
“Визначення місця проживання дитини” для осіб, які відбувають покарання, не
пов’язані з позбавленням волі.
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.

31 липня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги
Інною Копійкою проведено вуличне інформування
жителів
та
відвідувачів
смт.
Чорнобай.
В ході акції присутнім доведено інформацію
про права осіб, які здійснюють догляд за особами,
які його потребують та щодо порядку отримання
грошової компенсації особам, які здійснюють
догляд за особами з інвалідністю та особами, які
потребують сторонньої допомоги.
30 вересня 2020 року працівник Канівського
бюро правової допомоги Олена Васильченко провела інформаційну зустріч:«Захист
прав людей похилого віку» для жителів міста Канева.
Учасників зустрічі поінформовано про
альтернативні способу захисту своїх прав та
роз’яснено механізм отримання безоплатної
правової допомоги у Канівському бюро правової
допомоги.
Наприкінці заходу розповсюджено
інформаційні буклети з найбільш актуальних
питань, якими найчастіше цікавляться люди
похилого віку: «Аліменти на батьків», «Договір
довічного утримання», «Пенсія за віком: умови призначення та нарахування»,
«Встановлення факту родинних відносин» тощо.
07 серпня 2020 року керівник Драбівського бюро правової допомоги Сергій
Михлик на базі дистанційного пункту доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, що при управлінні праці та
соціального захисту населення Драбівської
райдержадміністрації,
провів
інформаційну
зустріч з внутрішньо переміщеними особами, які
проживають в Драбівському районі щодо їхніх
прав та пільг. Особливу увагу фахівцем бюро
було звернуто на права дітей переселенців.
А саме: Як ВПО реалізують право на освіту?,
Як переселенцям зі Сходу влаштувати дитину у
дитячий садочок?, Який порядок зарахування дитини внутрішньо переміщених
осіб до школи?, Чи можуть діти внутрішньо переміщених осіб безкоштовно
харчуватися в школі?
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.
03 серпня 2020 року фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД Тетяною Жалобною здійснено запис відеоконсультації на тему: «Права та
пільги
внутрішньо
переміщених
осіб».
Перегляд
за
посиланням:
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/925543277926880.
06 серпня 2020 року в приміщенні
Чорнобаївського бюро правової допомоги
відбувся круглий стіл: "Права та пільги
внутрішньо переміщених осіб» за участі фахівців
бюро та переселенців, які проживають в смт.
Чорнобай.
Під час спілкування з ВПО були з'ясовані
проблемні питання, з якими продовжують
стикатися переселенці та надано правову допомогу.
20 серпня 2020 року
керівником
Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною
Копійкою проведено інформаційну бесіду для
трудового колективу Чорнобаївського районного
військового комісаріату - учасників АТО/ООС
щодо механізму отримання психологічної
допомога та психологічної реабілітації.
Порядок проведення психологічної
реабілітації постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників антитерористичної операції
та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2017 р. № 1057.
26 серпня року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною
Копійкою на базі бюро проведено круглий стіл з
учасниками АТО/ООС на тему: «Конституційне
право на соціальний захист».
Держава забезпечує соціальний захист
громадян України, які перебувають на службі у
Збройних Силах України та в інших військових
формуваннях, а також членів їхніх сімей (ст.17
Конституції України).

Протягом звітного періоду фахівцями місцевого центру та бюро правової
допомоги проводилась відповідна правоосвітня робота у навчальних закладах,
закладах позашкільної освіти.
17 вересня 2020 року
фахівцем
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною
Жалобною проведено інформаційні лекції: «Як та
де отримати безоплатну правову допомогу?» та «Як
батьку реалізувати право на декретну відпустку?»
для слухачів Філії "Центр професійного розвитку
персоналу" АТ «Укрзалізниця».
З метою популяризації системи БПД та
інформування громадян про діяльність Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД, Тетяна Жалобна розповіла про місію та задачі системи БПД, послуги, які
можна отримати в місцевому центрі та бюро правової допомоги.
23 вересня 2020 року, з метою привернення
уваги учасників освітнього процесу до проблеми
шкільного насильства та попередження цього
негативного явища в освітньому середовищі,
головним спеціалістом Чорнобаївського бюро
правової допомоги Сергієм Мицем проведено
вуличну акцію серед учнів 9 класу Чорнобаївської
ЗОШ №1.
Під час заходу школярів проінформовано: як
розпізнати та запобігти булінгу у навчальному закладі, ознайомлено з видами
шкільного цькування та наслідками його вчинення для учнів, батьків та
керівництва закладу освіти.
24 вересня 2020 року, з метою профілактики булінгу в освітньому
середовищі та обговорення шляхів виходу із конфліктних ситуацій працівник
Канівського бюро правової допомоги Ірина Танана, за допомогою додатку Zoom,
провела правопросвітницький онлайн-вебінар з
учнями Канівської ЗОШ № 3 на тему: "Запобігання
та протидія булінгу в навчальних закладах".
Юрист ознайомила школярів з поняттям
булінгу, його ознаками та видами. Повідомила як
захиститися від цькування, а також, як діяти, якщо
дитина стала свідком булінгу в навчальному
закладі.

З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових
матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів
міста Золотоноша та Золтоніського району (09.09.2020 р., 23.09.2020 р..), смт.
Драбів та Драбівського району (17.09.2020 р.), м. Канева (13.08.2020 р., 03.09.2020,
30.09.2020 р.) та смт. Чорнобай (23.09.2020 р., 31.07.2020 р.).

На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних
заходів в управліннях пенсійного фонду, закладах Державної служби
зайнятості здійснено наступне:
21 серпня 2020 року фахівцем Чорнобаївського
бюро правової допомоги Інною Копійкою на базі
Чорнобаївського відділу обслуговування громадян
Головного управління Пенсійного фонду України в
Черкаській області проведено інформаційну бесіду
з керівництвом органів ПФУ, ДВС, ДФС на тему:
«Аліментний договір - альтернативний спосіб
врегулювання аліментних правовідносин».

24 вересня 2020 року, в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство" та
з
метою
підвищення
рівня
правової
поінформованості
громадян,
фахівець
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна
Жалобна
провела
інформаційний
семінар
«Земельна реформа в Україні» для безробітних
громадян, які перебувають на обліку в
Золотоніській міськрайонній філії Черкаського
обласного центру зайнятості.
Відповідно до Квартального плану роботи фахівцями Центру опубліковано 9
статей у друкованих засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті
«Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті “Златокрай”, інформаційнорекламному 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 24 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 5 виступів в ефірі
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, міграційних
служб, гуртожитку, центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді,
бібліотеках та відділах пробації.
За ІІІ квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу
надано правову допомогу 126 особам.
За звітній період працівниками Центру та бюро правової допомоги здійснено
5 виїздів мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову
допомогу 29 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.
29 вересня 2020 року проведено онлайн-консультування жителів села
Благодатне Золотоніського району. Консультації отримало 4 громадяни з питань
сімейного, цивільного, земельного права та соціального захисту.
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.
Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають
БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних
питань співпраці.
08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл: «Відновне
правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального
правопорушення».
Участь у заході взяли: фахівці місцевого центру, Золотоніської місцевої
прокуратури, служби у справах дітей молоді та спорту виконавчого комітету
Золотоніської міської ради та райдержадміністрації, пробації, поліції, адвокати
системи безоплатної правової допомоги.

Під час заходу обговорено актуальнві питання впровадження Пілотного
проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у
вчиненні злочину», яка вже успішно працює у шести областях Україні, у
Черкаській області.
[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 вересня 2020 року, з метою обміну
позитивним
досвідом,
працівниками
Смілянського та Золотоніського місцевих
центрів з надання БВПД проведено робочу
зустріч в приміщенні Смілянського місцевого
центру.
Учасники
обговорили
актуальні
питання, які виникають в роботі центрів та
бюро, механізми взаємодії між центрами,
спрямованої на ефективне надання правової

допомоги громадянам, розглянули кращі практики в роботі центрів та приклади
успішного захисту адвокатів системи БПД.
Наприкінці зустрічі працівники висловили єдину думку, що проведення
таких заходів є позитивним досвідом, окреслили подальші плани щодо проведення
спільних навчань для бюро правової допомоги.
28 вересня 2020 року проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями
місцевого центру та бюро правової допомоги на тему: «Місцеві вибори 2020».
Під час онлайн-заходу були розглянуті питання: як перевірити інформацію
про своє включення до ДРВ в Кабінеті виборця? Особливості голосування на
виборчій дільниці за місцем перебування; виборчі бюлетені; оголошення
результатів виборів.
[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 01.07.2020 по 30.09.2020 року Золотоніським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими
структурними підрозділами, було зареєстровано 682 звернень клієнтів, 828
особам було надано правову консультацію,180 із них написали письмову заяву
про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 180
рішень про надання БВПД, надано 109 доручень адвокатам та 66 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
Кількість
наданих
зареєстрован
правових
их звернень
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

1

Відділ правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги

234

226

117

2

Відділ «Драбівськебюро правової
допомоги»

126

125

12

3

Відділ «Канівське бюро правової допомоги»

304

278

23

4

Відділ «Чорнобаївське бюро правової
допомоги»

229

199

28

Разом по МЦ

682

828

180

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:
сімейного — 226 (27,3%), спадкового — 47 (5,7%), цивільне право — 109
(13,2%), земельне право — 120 (14,5%), житлове право — 12 (1,4%), пенсійне
право - 34(4,1%), адміністративне право - 44(5,3%) , соціальне забезпечення —
9 (1,1%), трудове право — 50 (6%), цивільний процес - 65(7,9%), виконання
судових рішень - 28(3,4%), адміністративні правопорушення — 38 (4,6%), інші
питання — 4 (0,5%), кримінальний процес — 31( 3,7%), кримінальне право —
2 (0,2%), податкове право- 91,1%).
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 — 31 (17,2%),
малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) — 113 (62,8%), осіб з інвалідністю — 31 (17,2%),
внутрішньо переміщених осіб — 2 (1,1%), дітей, які належать до окремих
категорій - 2 (1,1%), осіб, щодо відновлення дієздатності — 1 (0,6%). Всього 180 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 : 682 осіб
Чоловіки - 296 (43,4%) осіб
Жінки — 386 (56,6%) осіб

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком
Загальна кількість : 682 осіб
до 18 років - 2 (0,3%) осіб
від 18 до 29 років — 70 (10,3%) осіб
від 30 до 39 років — 158(23,2%) осіб
від 40 до 49 років — 137 (20,1%) осіб
від 50 до 59 років — 160 (23,5%) осіб
від 60 до 69 років — 111 (16.3%) осіб
від 70 до 79 років — 35 (5,1%) осіб
понад 80 років — 9 (1,3%) осіб

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ
квартал 2020 року було:
 Здійснено 5 виїздів 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 155 осіб, в тому числі 29 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 12
методичних рекомендацій та проведено 1 тренінг;
 Проведено 65 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ 38 інформаційних матеріали.
 Надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в
розрізі бюро
Кількіст
ь
здійснени
х виїздів
мобільни
х
пунктів/о
сіб, що
отримал
и
правову
допомогу
5/29

Кількість
діючих
дистанцій
них
пунктііб,
що
отрв/осим
али
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайдері
в БПД,
яким
надано
методичну
допомогу

38/126

3/20

Кількіст
ь
проведен
их правопросвітн
ицьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електрон
них
сервісів
МЮ

Кількість
інформаційн
их
матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

12

65

2

38

12/48

3

22

2

13

№
з/п

Найменування МЦ
та Бюро

1
2

Разом по МЦ, в
тому числі:
Золотоніський МЦ

3

Канівське БПД

0/0

8/31

3

15

0

12

4

Чорнобаївське
БПД
Драбівське БПД

1/4

9/22

3

19

0

9

1/5

9/25

3

9

0

4

5

