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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  місцевого  центру та  бюро  правової
допомоги,  враховуючи питання в ході виїзних прийомів за IV квартал 2020 року
визначено  перелік  найбільш  актуальних  правових  проблем,  які  турбують
громадян.   Зокрема  це:  розірвання  шлюбу;  приватизація  земельної  ділянки;
призначення  аліментів;  визнання  права  власності  в  порядку  спадкування;
оформлення  права  власності  на  земельну  ділянку;  розірвання  договору  оренди
земельних  ділянки  (паю);  перерахунок  щорічної  одноразової  допомоги  до  05
травня для учасників бойових дій, ліквідаторів ЧАЕС; оскарження постанови про
адміністративне правопорушення; визнання права власності  на спадкове майно,
зняття арешту з рахунків тощо.

Ефективним  механізмом  розв”язання  правових  проблем  територіальних
громад  є  реалізація  вже  прийнятих  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 IV квартал 2020
року   Центром та  бюро правової  допомоги проведено ряд правопросвітницьких
заходів спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам домашнього насильства,
дискримінації та злочинності.

02  жовтня  2020  року  керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною Копійкою спільно з начальником відділу
державної  виконавчої  служби  Богданом
Волошиним  та  фахівцем  Чорнобаївської
районної  філії  Черкаського  обласного  центру
зайнятості Ольгою Ведмідь проведено семінар:
“Легальна  трудова  зайнятість:  можливість  чи
обмеження?»  для  осіб,  які  перебувають  на
обліку у центрі зайнятості. 

19 листопада 2020 року з метою підвищення обізнаності  суб’єктів пробації
про  переваги  легальної  зайнятості  та
застереження  від  проявів  шахрайства  при
працевлаштуванні  фахівці  Золотоніського
місцевого  центру  з  надання  БВПД,
Золотоніської міськрайонної філії Черкаського
обласного центру зайнятості та Золотоніського
місьрайонного  відділу  філії  ДУ  «Центр
пробації»  у  Черкаській  області провели



інформаційну зустріч: «Переваги офіційного працевлаштування».
 З метою недопущення повторного вчинен-

ня домашнього насильства серед осіб, які при-
тягувались  до  кримінальної  відповідальності
та перебувають на обліку в Драбівському ра-
йонному  секторі  з  питань  пробації,  6  ли-
стопада  2020  року  заступником  начальника
Драбівського  бюро  правової  допомоги
Сергієм  Михликом  проведено профілактичні
бесіди   із  засудженими:  “Запобігання  дома-
шньому насильству”.

30  листопада  2020  року з  нагоди
Всеукраїнської акції "16 днів проти насилля"
фахівець Золотоніського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Тетяна  Жалобна  взяла  участь  у
круглому  столі:  "Алгоритми  взаємодії  у
попередженні і подоланні насильства", який
відбувся  на  платформі  ZOOM  за  сприяння
ГО "Київська Школа Рівних Можливостей в
партнерстві  з  Національною  Радою  Жінок

України. 
09 грудня 2020 року в рамках акції "16

днів проти насильства" фахівці Золотоніського
місцевого центру з надання БВПД  спільно з
поліцією, службою у справах дітей, молоді та
спорту провели  вуличну акцію для жителів м.
Золотоноша.

Мета  акції  –  привернення  уваги
суспільства до проблем подолання насильства
у  сім’ї,  жорстокого  поводження  з  дітьми,
протидії  торгівлі  людьми  та  захисту  прав
жінок.

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.  



   23  грудня  2020  року  керівником
Чорнобаївського бюро правової допомоги Ін-
ною Копійкою проведено засідання  «кругло-
го» столу на тему: «Запобігання та протидія
дискримінації  в  Україні»  з  працівниками
Чорнобаївської  державної  нотаріальної
контори.

Дискримінація  й  утиски  за  будь-якою  ознакою  неприпустимі.  Проте  такі
явища продовжуються і,  мають місце в нашому суспільстві.  Для протидії  таким
настроям,  24  грудня 2020  року працівником Золотоніського  місцевого  центру  з
надання БВПД Тетяною Жалобною  за участі  інспектора пробації  Юлії  Фролової
проведено інформаційну зустріч «Запобігання та протидія дискримінації в Україні»
з  представниками  ромської  національної
меншини,  які  перебувають  на  обліку  у
міськрайонному  відділі  філії  ДУ  “Центр
пробації” у Черкаській області.

Через  стереотипи  роми  все  ще
залишаються  найбільш  вразливою  та
дискримінованою  категорією  населення.
Щодня  вони  зазнають  утисків  практично  у
всіх сферах життя. 

24  грудня  2020  року  фахівець  Золотоніського
місцевого  центру  з  надання  БВПД  Тетяна
Жалобна  взяла  участь  в  онлайн  тренінгу  в
рамках  проєкту  «ВПО  та  приймаючі  громади:
розбудова  толерантності  через  діалог»,  який
реалізується  Українським Жіночим Фондом та
Черкаською агенцією регіонального розвитку в
трьох  громадах  Черкащини  за  темою  "Права
людини,  гендерна  рівність,  політика

недискримінації".

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. 



З  метою запобігання  вчинення рецидиву  та
повторних  злочинів  особами,  які  звільнені
умовно-достроково з місць позбавлення волі
та  надання  їм  правової  допомоги,  12
листопада  2020  року  фахівцями
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД та Золотоніської міськрайонної відділі
філії  ДУ  «Центр  пробації  у  Черкаській
області  проведено  профілактичну  бесіду:
«Відповідальність  за  невиконання  умов

звільнення». 

16 грудня 2020 року з метою підвищення правової обізнаності громадян про
свої  права  та  механізми  їх  захисту  фахівцями  Чорнобаївського  бюро  правової
допомоги  проведено  семінар  на  тему:
«Адміністративне  затримання,  як  захід
забезпечення  провадження  у  справах  про
адміністративне  правопорушення»  для
працівників  сільської  ради  та  жителів
Іркліївської громади Під  час  заходу
слухачів  проінформовано  про  особливоситі
застосування  адміністративного  затримання
та про право на безоплатну  вторинну правову
допомогу затриманих осіб.

       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.
 19 жовтня 2020 року  працівники Золотоніського місцевого центру з надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги
здійснили  виїзне  консультування  та
інформування  жителів  села  Домантове
Золотоніського  району  у  сфері  земельних
правовідносин.

Метою  зустрічі  з  представниками
органу  ОМС  та  громадянами  стало
обговорення головних змін нового закону про
ринок землі.  А саме,  яким буде ринок землі
по-українськи?  Хто  і  на  яких  умовах  зможе
купувати та продавати?



11  листопада  2020  року  юристом
місцевого  центру  Тетяною  Жалобною
проведено  круглий  стіл:  «Земельна  реформа  в
Україні»  для  працівників  Піщанської  сільської
ради, під  час  якого  було  роз’яснено  основні
положення законодавства, що стосуються ринку
землі  в  Україні,  який  офіційно  запрацює  з  01
липня 2021 року та доведено інформацію щодо
переваг Державного аграрного реєстру.

08 грудня 2020 року   з метою реалізації  проекту "Програма "Прискорення
приватних  інвестицій  у  сільське  господарство"  та  підвищення  рівня  правової
поінформованості  жителів  сільської  місцевості,  які  є  власниками  земель
сільськогосподарського  призначення  працівник  Канівського  бюро  правової
допомоги  Олена  Васильченко  в  приміщені  Степанецької  сільської  ради  провела
інформаційну  зустріч  з  мешканцями  та
працівниками  об’єднаної  територіальної
громади  щодо  актуальних  питань
земельного законодавства.

Під  час  заходу  працівник  бюро
ознайомила  присутніх  з  основними
нормативно-правовими  актами,  якими
регулюються  земельні  правовідносини  в
Україні.  Особливу  увагу  звернула  на
укладення  договору  оренди  земельної
ділянки 

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

07  жовтня  2020  року  керівник  відділу
«Чорнобаївське  бюро  правової  допомоги»
Інна Копійка з метою підвищення правової
поінформованості провела  семінар: «Зняття
арешту з  майна»  для працівників  ОМС с.
Богодухівка Чорнобаївського району.

Фахівець  бюро  зазначила,  що  арешт  на
майно  (кошти)  боржника  накладається
виконавцем  шляхом  винесення  постанови
про арешт майна (коштів) боржника або про
опис та арешт майна ( коштів) боржника.



22 жовтня 2020 року з метою підвищення
рівня  правової  поінформованості  ромської
національної  меншини  про  виборчий
процес та порядок голосування на місцевих
виборах  у  2020  році   фахівці
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
здійснили  виїзд  до  Центру  «Діалог  між
поколіннями», де провели круглий стіл:”Як
правильно заповнити бюлетень на місцевих
виборах”.

16 грудня 2020 року начальником  відділу правопросвітництва  та надання 
БПД  Тетяною Жалобна підготовано відеоконсультацію на тему: "Безоплатна 
правова допомога в Україні». Перегляд за посилання: 
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/1030304430784097

Розвиток  мережі  партнерів  та  незалежних  провайдерів  першочергове
завдання  Золотоніського місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 
 09  жовтня  2020  року на  базі
Золотоніського  міськрайонного  відділу
державної  виконавчої  служби  Центрального
міжрегіонального  управління  Міністерства
юстиції  (м.  Київ)  відбувся  круглий  стіл
«Зняття арешту з  майна» за участі  фахівців
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги,
державної виконавчої служби та осіб, які є боржниками та звернулися до відділу
ДВС щодо зняття решту.

21  жовтня  2020  року керівник  відділу
Чорнобаївське бюро правової допомоги Інна
Копійка на базі Чорнобаївської РДА провела
бесіду на тему: «Вибори 2020: що необхідно
знати?» з представниками територіальних ви-
борчих комісій Чорнобаївської селищної ради
та Іркліївської сільської ради, представників
апарату  РДА.  Під  час  заходу  присутнім
доведено  інформацію  щодо  основних  ново-
введень,  проаналізовано нормативно-правові

акти, якими необхідно керуватись під час виборчого процесу. 



09 жовтня 2020 року  з метою забез-
печення  доступу  громадян  до  правової
допомоги  керівник  Драбівського  бюро
правової допомоги Сергій Михлик спільно
начальником  Драбівського  районного  від-
ділу  державної  виконавчої  служби
Центрального міжрегіонального управління
юстиції Міністерства юстиції Ніною Дзеці-
ною в приміщенні бюро правової допомоги 
провели прийом громадян щодо зняття аре-
шту з майна боржника.

Крім того,  боржникам було надано доступ до  Єдиного державного реєстру
виконавчих проваджень та Єдиного реєстру боржників.

12  листопада  2020  року юрист
Драбіського  бюро  правової  допомоги  Іван
Лісовий  провів  робочу  зустріч  з
працівниками   Драбівського  відділення
поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП
в  Черкаській  області  щодо  можливості
отримання  жертвами  домашнього
насильства або насильства за ознакою статті
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Так  як  працівники  поліції  першими
приїжджають  на  виклик  до громадян,  які

постраждали від домашнього насильства та можуть застосувати по відношенню до
кривдника терміновий заборонний припис, між учасниками заходу було досягнуто
домовленість щодо спрямування осіб, які постраждали від домашнього насильства
за  правовою  допомогою  до  Драбівського  бюро  правової  допомоги.  Адже
відповідно  до  закону  дана  категорія  громадян  має  право  на  відшкодування
матеріальних  збитків  і  моральної  шкоди,  завданих  внаслідок  домашнього
насильства та отримання через суд обмежувального припису стосовно кривдника.

02  грудня  2020  року з  нагоди
відзначення  Міжнародного  дня  людей  з
інвалідністю  працівник  Золотоніського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Тетяна
Жалобна  провела  інформаційну  зустріч:
«Захист прав осіб з інвалідністю» з членами
Золотоніської  територіальної  первинної
організації  Українського товариства сліпих
(далі - Золотоніської ТПО «УТОС» ).

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors


У  ІV 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.

01 жовтня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  Тетяна  Жалобна  здійснила
консультування умовно засуджених осіб, які
перебувають  на  обліку  в   Золотоніському
місьрайонному  відділі  філії  ДУ  «Центр
пробації»  у  Черкаській  області  та  провела
індивідуальні бесіди.

З  особами  ромської  національності,
які перебувають на обліку у відділі пробації
було  проведено  інформаційну  бесіду:
«Порядок поновлення втраченого паспорта».

 23 жовтня 2020 року з  метою інформування громадян про те,  як  будуть
організовані з точки зору безпеки місцеві вибори 2020 в умовах пандемії керівник
Драбівського  бюро  правової  допомоги
Сергій  Михлик  провів  інформаційну
зустріч  з  клієнтами  Драбівського
районного сектору з питань пробації щодо
місцевих виборів 2020.

Юрист  повідомив,  що  рішенням
Кабінету Міністрів встановлено додаткові
вимоги  щодо  протиепідемічних  заходів
під час організації та проведення виборів
на  період  дії  карантину  у  зв’язку  з
поширенням на території України COVID-
19.

04  листопада  2020  року  з метою  запобігання  вчиненню  повторних
кримінальних  правопорушень  особами,
засудженими до покарання не пов’язаного
з  позбавленням  волі,  які  перебувають  на
обліку  в  Чорнобаївському  районному
секторі  філії  ДУ  «Центр  пробації»  в
Черкаській  області,  фахівець
Чорнобаївського  бюро правової  допомоги
Інна  Копійка  спільно  з  працівниками
сектору  пробації  провели  профілактичну
бесіду  для  суб’єктів  пробації  на  тему:
«Запобігання  та  протидія  домашньому

насильству». 



   05  листопада  2020  року   з  метою
підвищення правової обізнаності з актуальних
правових  питань  клієнтів  пробації
працівником  Канівського  бюро  правової
допомоги  Оленою  Васильченко  проведено
правопросвітницький  захід  на  тему:
«Запобігання  та  протидія  домашньому
насильству»,  а  також  консультування
суб’єктів  пробації  з  правових  питань  в
приміщенні  Канівського  міськрайонного

відділу філії Центру пробації в Черкаській області.

Особливу  увагу  працівники  безоплатної  правової  допомоги  приляють
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.   

1 жовтня 2020 року в Міжнародний день
людей  похилого  віку  працівник
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  Тетяна  Жалобна  провела
інформаційну  зустріч:  «Захист  прав  людей
похилого  віку»  з  відвідувачами  та
працівниками  Золотоніського  міського
центру соціальної допомоги.
         Люди  поважного  віку  часто  мало
обізнані щодо механізмів захисту своїх прав і
процедур звернення до суду.  Через  це вони

часто вважають що їхнє право на справедливий судовий розгляд є порушеним.
Під  час  зустрічі  фахівець  місцевого  центру  розповіла  присутнім  про

найпоширеніші порушення прав з якими стикаються люди похилого віку в Україні
(порушення майнових прав, оформлення спадщини, укладення договору довічного
утримання,  заповіту,  домашнє  насильство,  пенсійне  забезпечення,  призначення
субсидій)  та  повідомила  механізми  їх
вирішення. 

1  жовтня  2020  року  головний
спеціаліст  Драбівського  бюро  правової
допомоги  Іван  Лісовий  відвідав
благодійну  установу  “Православний
будинок  для  літніх  людей в  честь  прмц.
Рафаїли Чигиринської” у смт. Драбів для



привітання з Міжнародним днем людей похилого віку та проведення інформаційної
роботи серед її відвідувачів.

Фахівець  бюро  розповів  присутнім  про  систему  безоплатної  правової
допомоги  в  Україні  та  повідомив,  як  люди  похилого  віку  можуть  скористатися
послугами  Драбівського  бюро  правової  допомоги  та  отримати  безоплатного
адвоката (працівника бюро) для захисту своїх порушених прав.

10  грудня  у  #ДеньБПД  фахівці
Золотоніського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги на
чолі  з  директором  Сергієм  Брусом
долучилися  до  флешмобу
#Книга_від_Святого_Миколая та
подарували  чудові  книжечки  діткам  із
малозабезпечених родин с. Вознесенське.

Книжки  -  це  цілі  світи,  готові
відкриватися перед нами та збагачувати нас,
вони надихають, зачаровують, навчають. 

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

Проблема  внутрішньо  переміщених  осіб  (ВПО),  залишається  однією  з
найгостріших  для  сучасної  України.  Військовий  конфлікт  в  Донбасі  та  анексія
Криму призвели  до того,  що близько 1,5  млн українців  були змушені  покинути
власні домівки. 

15  жовтня  2020  року з  метою  підвищення  рівня  правової  культури  та
обізнаності  про  право  на  безоплатну
правову  допомогу  внутрішньо
переміщених  осіб  (далі  –  ВПО)  в
приміщенні  управління  праці  та
соціального  захисту  населення
виконавчого  комітету  Золотоніської
міської  ради  проведено  круглий  стіл:
«Правова допомога для ВПО». 

Участь  у  заході  взяли:  фахівці
Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  БВПД,  управління  праці  та
соціального захисту населення та переселенці, які проживають на території міста
Золотоноша.

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1588-pravova-dopomoha-uchasnykam-ato-odyn-iz-priorytetiv-roboty-tsentriv-z-nadannia-bvpd
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV1f87Y043vi6cWYSB74U52t8I2gnUNdhZSUBN_gomDwz0Ha-CJoaPCNbYFUVp01-talNSxiExtt-Bb5Zu_bz0-mwL0VMIhDFajccfxCAHkTGlmi0p5PlkusbtHiY0fe2NebTIVenH_T4Ntui9eMzBew1Vj11pJ7ycsP69523sfjQ&__tn__=*NK-R


Внаслідок  збройної  агресії  Російської
Федерації  було  зруйновано  тисячі
житлових  будинків  та  квартир.  Щоб
урегулювати питання щодо відшкодування
збитків громадянам за зруйноване житло та
виплати  їм  компенсації,  Уряд  України
прийняв  постанову «Питання  виплати
грошової  компенсації  постраждалим,
житлові  будинки  (квартири)  яких
зруйновано  внаслідок  надзвичайної
ситуації  воєнного  характеру,  спричиненої

збройною агресією Російської Федерації»  від 2 вересня 2020 року № 767.
З метою інформування  внутрішньо переміщених осіб про даний нормативно-

правовий  акт  17  листопада  2020  року  працівники  Канівського  бюро  правової
допомоги  на  базі  Канівського "Волонтерського центру допомоги воїнам АТО" для
внутрішньо переміщених осіб провели лекцію на тему: «Як отримати компенсацію
за знищене житло на Донбасі внаслідок збройної агресії Росії».

13 жовтня 2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання БПД
Тетяна  Жалобна  підготувала  відеоконсультації  на  тему: "Права  захисників
України». Перегляд за посиланням:
 https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/980259059121968 .

15 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Драбівське бюро правової
допомоги» Іван Лісовий провів інформаційну зустріч: “Права захисників України” з
учасниками бойових дій та ветеранами АТО. 

Захід  відбулася  у  Драбівському районному військовому  комісаріаті.  Під  час
зустрічі  говорили  про  права  військовослужбовців  та  механізми  їх  захисту,  про
існуючі пільги та роль безоплатної правової допомоги, та процедуру її отримання в
Драбівському бюро правової допомоги.

10  листопада  2020  року керівник
Чорнобаївського бюро правової допомо-
ги Інна Копійка на базі Чорнобаївського
районного військового комісарату прове-
ла круглий стіл на тему:  «Право війсь-
ковослужбовців  на  охорону  здоров'я та
медичну допомогу».



09 грудня  2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги
Інною  Копійкою  на  базі  бюро  проведено  захід  для  інвалідів  війни,  учасників
АТО/ООС щодо  пільг, соціальних гарантій
та правового захисту військовослужбовців.
     Зокрема  присутніх  проінформовано
про  передбачені  пільги  та  першочергові
права  передбачені  ЗУ  «Про  статус  ве-
теранів  війни,  гарантії  їх  соціального  за-
хисту».  

Ознайомлено з позитивною судовою
практикою  щодо  перерахунку  виплат
здійснених до 5 травня учасникам бойових
дій та особам з інвалідністю внаслідок вій-
ни. 

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

03 грудня 2020 року представники Канівського бюро правової допомоги за
участі  Канівського  міського  центру
соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді,
ГО  «Фонд  допомоги  дітям  інвалідам»,
голови  центру  реабілітації  дітей  з
інвалідністю  та  класних  керівників
інклюзивних  класів  Канівських
загальноосвітніх  шкіл  №3 та  №4,  а  також
батьків, які виховують дітей з інвалідністю,
провели  інформаційно-роз´яснювальний
онлайн захід на тему «Захист прав дітей з
інвалідністю».

Метою зустрічі  було обговорення проблемних питань,  з  якими стикаються
родини, які виховують дітей з інвалідністю, а також розробка алгоритму дій для їх
вирішення  та  координація  дій  щодо  захисту  прав  та  інтересів  дітей,  а

саме:соціальне  забезпечення  дітей  з
інвалідністю;  забезпечення  дітей  з
інвалідністю  технічними  засобами
реабілітації; реалізація права на санаторно-
курортне лікування та інші.

10 грудня міжнародна спільнота відзначає
День  прав  людини  (Human  Rights  Day).
Саме  у  цей  день  в  1948  році  Генеральна
Асамблея  ООН  прийняла  Загальну



декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.
З метою ознайомлення громадян з видатним документом в історії людства -

Загальною  декларацією  прав  людини  10  грудня   2020  року керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги  Інною  Копійкою  спільно  зі  ст.
інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області
Ярославою Швиденко проведено лекції: «Права людини» для учнів 3 та 10 класів
Чорнобаївської ЗОШ № 1. 

10  грудня  2020  року в  рамках
Всеукраїнської  кампанії  «16  днів  проти
насильства»  фахівці  Золотоніського
місцевого  центру  з  надання  вторинної
правової  допомоги  провели
правопросвітницькі заходи для учнів 9, 11
класів  Вознесенської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  метою  яких  було
привернути  увагу  молоді  до  актуальних
проблем  подолання  домашнього
насильстьва,  ґендерного  насильства  та
насильства  в  шкільному  середовищі  -
булінгу.

16  грудня  2020  року фахівець
Золотоніського  місцевого  центру  з
надання БВПД Тетяна  Жалобна  провела
виховну  годину:  «Адміністративне
затримання»  з  учнями  Золотоніської
спеціальної  загальноосвітньої  школи  –
інтернат.

При  зустрічі  з  учнями  виявилося,
що  діти  не  завжди  знають  як  себе
поводити  у  разі,  коли  затримує  поліція.
Адже розгубитись в такій ситуації  може

навіть  доросла  людина.  Тож  юрист  місцевого  центру  розповіла  школярам,  що
робити, а чого краще уникати під час спілкування з правоохоронцями.

З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових
матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів
м. Золотоноша та Золотоніського району (05.11.2020 р., 11.11.2020 р., 07.12.2020 р.),
смт. Драбів  (20.10.2020 р., 03.12.2020 р.), смт. Чорнобай  (19.11.2020 р., 04.12.2020
р.), м. Канева (30.11.2020р.).



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

30  вересня,  Верховна  Рада  України  ухвалила  законопроект  №3006а  "Про
внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо
надання  при  народженні  дитини  одноразової  натуральної  допомоги  "пакунок

малюка".
Законопроєкт передбачає повернення бебі-

боксу так званої  натуральної  форми.  Пла-
нується,  що  пакунки  малюка  почнуть  ви-
даватиз 1 грудня 2020 року.
Про  дану  подію  29  жовтня  2020  рокум

проінформував  молодих  матусь  головний
спеціаліст  Драбівського  бюро  правової
допомоги Іван Лісовий в управлінні праці
та  соціального  захисту  населення  Драбі-
вської  райдержадміністрації.



“Пакунок малюка” є  одноразовою, безоплатною, безповоротною, адресною
соціальною  допомогою  сім’ям,  у  яких  народилася  дитина, у  разі  відсутності
матері/батька - родичам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або
патронатним вихователям новонародженої дитини.

02  жовтня  2020  року   керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною  Копійкою  спільно  з  начальником
відділу  державної  виконавчої  служби
Богданом  Волошиним  та  фахівцем
Чорнобаївської  районної  філії  Черкаського
обласного  центру  зайнятості  Ольгою
Ведмідь  проведено  семінар:  “Легальна
трудова  зайнятість:  можливість  чи
обмеження?» для безробітніх. 

05  листопада  2020  року працівник
Золотоніського місцевого центру з надання
БВПД  Тетяна  Жалобна  провела  онлайн-
семінар  з  безробітними,  за  сприяння
Золотоніської  міськрайонної  філії
Черкаського обласного центру зайнятості на
тему:  «Запобігання  та  протидія
домашньому насильству».

16  грудня 2020  року    в рамках  ре-
алізації  проекту  «Програма  «Прискорення
приватних  інвестиції  у  сільське  господар-
ство» керівник відділу «Чорнобаївське бюро
правової допомоги» Інна Копійка здійснила
виїзд до с. Іркліїв Чорнобаївського району та
провела  консультування  і  інформування
громадян із земельних питань в Іркліївській
районній лікарні.

 02  грудня  2020  року з  нагоди  відзначення  Міжнародного  дня  людей  з
інвалідністю  працівник  Золотоніського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Тетяна  Жалобна  провела  інформаційну  зустріч:
«Захист  прав  осіб  з  інвалідністю»  з  членами  Золотоніської  територіальної
первинної  організації  Українського товариства  сліпих  (далі  -  Золотоніської  ТПО



«УТОС» ).
Фахівець  місцевого  центру  ознайомила  слухачів  із  системою  безоплатної

правової  допомоги  в  Україні,  яка  працює  для  того,  щоб  кожна  людина  мала
можливість захистити свої права. 

24  грудня  2020  року на  виконання
Меморандуму  про  співпрацю  між
Золотоніським місцевим центром з надання
БВПД  та  Гельмязівським
психоневрологічним   інтернатом
працівником  місцевого  центру  Тетяною
Жалобною  спільно  з  адвокатам  системи
БПД Юрієм Побиванцем проведено онлайн-
консультування   підопічних  інтернату  з
питань спадкового, сімейного та цивільного
права,  а  також  роз”яснено  порядок

поновлення цивільної дієздатності.

Відповідно  до  Квартального  плану  роботи  фахівцями  Центру  та  бюро
правової допомоги опубліковано 8 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 “ Віка”.

Розміщено  16  інформаційних  матеріалів 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  3     виступи 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 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, центрів соціальних
служб для сім”ї, дітей та молоді, бібліотеках та відділах пробації.

За IV квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу до
БПД  надано правову допомогу 142 особам.

За  звітній  період  працівниками  Центру  здійснено  21 виїзд мобільних
консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 144  особам.



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  23 листопада 2020 року  фахівцем місцевого центру Тетяною
Жалобною  здійснено  виїзд  до  села  Піщаного  Золотоніського  району  та  надано
адресну допомогу у сфері земельних правовідносин місцевій жительці.

23  грудня  2020  року головним  спеціалістом  Драбівського  бюро  правової
допомоги Іваном Лісовим  здійснено виїзд
до с.  Нехайки Золотоніського району для
надання  адресної  правової  допомоги
переселенцям.

В  ході  зустрічі  внутрішньо
переміщених  осіб  ознайомлено  з
безоплатною  правовою  допомогою  та
порядком  її  отримання  у  Драбівському
бюро правової допомоги.

Також  роз’яснено  права  та  пільги,
які  передбачені  чинним  законодавством
для переселенців. 

В рамках співпраці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  бібліотечної  системи  запроваджено  проект
дистанційного  консультування  громадян  в  режимі  он-лайн  (Sкуре-зв’язок)  за
допомогою сільських бібліотек. 
 28 грудня 2020 року проведено онлайн- консультування жителів села Нова
Дмитрівка Золотоніського району.

Дистанційне  консультування  в  режимі  онлайн  за  допомогою  бібліотек  це
додаткова можливість  для  громадян  отримати  юридичну  консультацію  або
відповідь  на  проблемне  питання  правового  змісту  та доступ  до  безоплатної
вторинної правової допомоги.



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

         [1.3]  Децентралізація системи БПД

03.12.2020 року   проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями бюро
правової допомоги на тему: «Правопросвітницька діяльність та комунікація».

29  грудня  2019  року  в  режимі  скайп-зв'язку  відбулася  робоча  зустріч
працівників  Золотоніського  та  Черкаського  місцевих  центрів  з  надання  БВПД з
метою обміну досвідом (виявлення кращих практик).

Під  час  заходу  було  поширено  отриманий  досвід  в  організації  роботи  по
напрямках  діяльності  центрів,  підвищенно  рівень  знань  в  цивільному  процесі.
Узагальнено навики, досягнення, кращі практики, інноваційні підходи у вирішені
проблемних питань.  

 
 [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 01.10.2020 по 31.12.2020 року Золотоніським місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими
структурними  підрозділами,  було  зареєстровано  1030 звернень  клієнтів,  933
особам було надано правову консультацію, 97 із них написали письмову заяву про
надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  97
рішень про надання БВПД, надано 33 доручення адвокатам та 63 накази 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

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД



1 Відділ правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги

338 292 46

2 Відділ «Драбівське бюро правової 
допомоги»

176 160 16

3 Відділ «Канівське бюро правової 
допомоги»

256 239 17

4 Відділ «Чорнобаївське бюро правової 
допомоги»

260 242 18

Разом по МЦ 1030 933 97

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

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:
сімейного — 216 (20,9%), спадкового — 69 (6,7%) , цивільне право — 56 (5,4%),
земельне право —  198 (19,2%), житлове право —38 (3,7%), пенсійне право -  36
(3,5%),  адміністративне  право  -  27(2,6%), соціальне  забезпечення  —  31(3%),
трудове  право  —  48(4,7%),  цивільний  процес  -22  (2,1%),  виконання  судових
рішень —  16 (1,5%), адміністративні правопорушення -  43(4,2%), кримінальний
процес — 3 ( 0,3%), кримінальне право -1(0,09%), податкове право - 1(0,09%). 



Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  звітній  період  найбільше
позитивних  рішень  було  прийнято  щодо:  ветеранів  війни  —  21  (21,6%),
малозабезпечених  осіб  (середньомісячний  дохід  не  перевищує  двох  розмірів
прожиткового  мінімуму)  —  60  (61,8%),  осіб  з  інвалідністю  —  14  (14,4%),
внутрішньо переміщених осіб - 2 (2%), . Всього — 97 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 : 750 осіб

Чоловіки  - 390 (52%) осіб

Жінки — 360 (48%) осіб



• Діаграма 5.  Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком

Загальна кількість : 750 осіб

до 18 років - 3(%) особи
від 18 до 29 років — 73 (9,7%) осіб
від 30 до 39 років — 198(26,4%) осіб
від 40 до 49 років — 193(25,7%) осіб
від 50 до 59 років — 114(15,2%) осіб
від 60 до 69 років — 120(16%) осіб
від 70 до 79 років — 45 (6%) осіб
понад 80 років — 5(0,7%) осіб



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

 Здійснено  21 виїзд  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 286 осіб, в тому числі 144 особи звернулися
за  отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та  142  особи 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 3тренінгів;

 Проведено 94 правопросвітницьких заходи.
 розміщено у ЗМІ 27  інформаційних матеріали.
 Надано   4 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/осіб
, що

отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанцій
них

пунктів,
що

отримали
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
інформацій

них
матеріалів,
розміщени

х у ЗМІ

1 Разом по МЦ, в
тому числі:

21/144 38/142 12 94 4 27

2 Золотоніський
МЦ

7/71 12/54 3 37 0 9

3 Канівське БПД 4/22 8/18 3 14 0 9

4 Чорнобаївське
БПД

5/29 9/26 3 25 0 7

5 Драбівське
БПД

5/22 9/44 3 18 4 2


	В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного — 216 (20,9%), спадкового — 69 (6,7%) , цивільне право — 56 (5,4%), земельне право — 198 (19,2%), житлове право —38 (3,7%), пенсійне право - 36 (3,5%), адміністративне право - 27(2,6%), соціальне забезпечення — 31(3%), трудове право — 48(4,7%), цивільний процес -22 (2,1%), виконання судових рішень — 16 (1,5%), адміністративні правопорушення - 43(4,2%), кримінальний процес — 3 ( 0,3%), кримінальне право -1(0,09%), податкове право - 1(0,09%).

