Додаток 8

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання річного плану діяльності
Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
на 2020 рік у ІІкварталі

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] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх
інформаційних технологій
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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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
1.1.Проведення право просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться
Урядом України
У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і
запровадженням карантину з метою надання допомоги у вирішенні правових проблем людей у
правовий спосіб Черкаським МЦ з надання БВПД упродовж кварталу взято активну участь у
проведенні правопросвітницької роботи у форматі відео-консультування із подальшим
розміщенням в соціальних мережах та висвітленнях на офіційних веб-сайтах:
06 квітня 2020 року адвокатом системи БПД на тему: “Додаткові пільги з ЄСВ через
карантин: що передбачає новий закон”?; Як надаються житловово-комунальні послуги під час
карантину”? “Орендна плата під час карантин: платити чи ні? ”.
07 квітня 2020 рокуадвокатом системи БПД на тему: “Особливості роботи органів
державної влади на період дії карантину” ;
14 квітня 2020 рокуначальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги»
Черкаського МЦ на тему: "Правові проблеми укладення договору купівлі-продажу з використанням
мережі Інтернет".
21 квітня 2020 року з адвокатом системи БПД на тему: "Що робити якщо вкрали гроші з
банківської картки: поради адвоката Черкаського МЦ з надання БВПД";
28 квітня 2020 рокуадвокатом системи БПД на тему: "Правові аспекти оскарження
постанови державного виконавця про накладення штрафу у зв'язку із наявності заборгованості зі
сплати аліментів";
30 квітня 2020 року заступником директора
Черкаського МЦ з надання БВПД проведено прямий
ефір на тему: «Захист трудових прав працівників у
судовому порядку»;
07 травня 2020 року проведено онлайнвебінар на тему: «Особливості захисту прав на землю».
08 травня 2020 року забезпечено відеоконсультування адвокатом системи БПД на тему:
"Права,
пільги
та
соціальні
гарантії
військовослужбовців та членів їх сімей";
14 - 15 травня 2020 року адвокатом системи БПД на тему: "Допомога одиноким матерям" та
"Порядок стягнення аліментів на утримання дитини".

18 травня 2020 року начальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги»
Черкаського МЦ на тему: «Допомога при народженні дитини».
19 травня 2020 року адвокатом системи
БПД на тему: "Захист прав інтелектуальної
власності" та "Аліменти та способи їх стягнення".
29 травня 2020 року начальником відділу
«Чигиринське
бюро
правової
допомоги»
Черкаського МЦ на тему: "Відповідальність за
куріння в громадських місцях".
02 червня 2020 року працівником центру на
тему: "Права людей починаються з прав дитини".
24 червня 2020 року начальником відділу
«Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ на тему: "Захист конституційних прав та
свобод людини і громадянина".
У зв’язку із послабленням протиепідемічних заходів працівниками Черкаського МЦ з
надання БВПД проведені правопросвітницькі заходи у звичайному режимі для аудиторії з
охопленням від 5 до 10 осіб, зокрема:
11 червня 2020 рок для відвідувачів
Черкаської обласної станції переливання крові на
тему: “Права, гарантії та пільги, які надаються
донорам крові та її компонентів”.

12
черв
ня
2020 рокудля
працівників
Чигиринського
районного
відді
лу
дер
жав
ної
вико
навч
ої
служ
би
Цен
трал

ьного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на тему: «Права, гарантії та
пільги, які надаються донорам крові та її компонентів».

Цього ж дня відбувся захід для неповнолітніх суб’єктів пробації Соснівського РВ філії ДУ
“Центр пробації” в Черкаській області на тему: “Особливості прийняття на роботу та оплати праці
неповнолітніх працівників”.
15 червня 2020 року для суб’єктів пробаціїПридніпровського РВ філії ДУ “Центр пробації”
в Черкаській області на тему"Протидія домашньому насильству".
17 червня 2020 року для колективу та відвідувачів громадської організації "Спільнота
біженців з Донецька та Сходу" на тему: "Особливості правового статусу іноземців та осіб без
громадянства"; “Правові аспекти надання безоплатної вторинної правової допомоги”.
24 червня 2020 року для колективу Черкаської обласної бібліотеки для дітей на тему:
«Конституційні права і свободи людини і громадянина».
25 червня 2020 року для представників ромської національної меншини на тему:
«Дотримання прав та свобод представників ромської національної меншини».
26 червня 2020 рокудля суб’єктів пробації Черкаського РВ філії ДУ “Центр пробації” в
Черкаській на тему:"Відповдальність за зловживання наркотичними засобами" та «Запобігання
дискримінації ромських національних меншин».

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження
співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД
У цьому напрямку за звітний період відбулися робочі зустрічі з представниками ОМС та
громадськими організаціями з метою налагодження співпраці та/чи обговорення правових проблем
громад, зокрема:
05 червня 2020 року відбулася зустріч із головою
Червонослобідської об’єднаної територіальної громади
Дубовик Ю.С. та керівником громадської організації
“Центр права” Бур
лаченко П,Д. з питань виявлення правових потреб
громади
(мешканців)
Червонослобідської
ОТГ,
Черкаського району, Черкаської області задля отримання
інформації
про
рівень
правової
обізнаності,
правоспроможності людей та доступу до безоплатної
правової допомоги.
19 та 20 червня 2020 року в партнерстві з
громадською
організацією
“Центр
права”
та
Червонослобідською
об’єднаною
територіальною
громадою Черкаської області взято участь у навчальнопракт
ичній програмі “Правоспроможна громада”, що
реалізується ГС “Мережа правового розвитку” за
підтримки МФ “Відродження”, ВБФ “Українська
фундація правової допомоги”, Координаційного
центру з надання правової допомоги та мережі
правових клубів Pravokator. На зазначеному
заході у складі робочої групи була презентована
навчально-практична програма дослідження
Червонослобідської ОТГ.

1.3. Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової
допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення інформаційних
матеріалів для клієнтів
З метою підвищення правової обізнаності громадян та поширення інформації з найбільш
актуальних правових питань, працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД та адвокатами, що
співпрацюють з центром, проводилась правороз'яснювальна робота, зокрема за допомогою
Skype-зв’язку та додатку Zoom:
09 квітня 2020 року проведеноонлайн-вебінар на тему: “Практичне застосування норм
земельного права”.
15 квітня 2020 року за участю завідувача
відділу бібліотечної та краєзнавчої роботи КЗ
«Черкаського РОМЦ НТ» Черкаської районної
ради відбувся інформаційний захід за допомогою
Skype-зв’язку для працівників бібліотек та
місцевих жителів с. Чорнявка та с. Будище на
тему: «Особливості роботи органів державної
влади на період дії карантину».
22 квітня 2020 року здійснено онлайн-вебінар на тему:«Безоплатна приватизація земель в
судовому порядку».
23 квітня 2020 року проведеноонлайн- вебінар на тему:«Правові основи користування
землею».
30 квітня 2020 року відбувся онлайн- вебінар на тему:«Земельні спори між сусідами».
07 травня 2020 року онлайн- вебінар на тему:«Особливості захисту прав на землю».
05 червня 2020 року за допомогою додатку Zoom проведено правопросвітницький захід для
учнів 9 класу колегіуму “Берегеня” на тему: "Права, обов’язки та правова відповідальність
неповнолітніх".
12червня 2020 року начальником відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” за
допомогою додатку Zoom проведено правопросвітницький онлайн-захід для учнів Чигиринського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. Б. Хмельницькогона тему: “Особливості
прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників”.
Крім того, з метою забезпечення виконання покладених функцій Черкаським МЦ з надання
БВПД, у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної із поширенням випадків гострої респіраторної
хвороби та оголошенням карантину, серед органів державної влади та громадських організацій партнерів розповсюджено інформаційні матеріали щодо можливості отримання безоплатної
правової допомоги за допомогою телекомунікаційних засобів.
Також, в період карантину постійно розміщувалась актуальна інформація у формі публікації
та консультації з правових питань на сторінці Черкаського МЦ та партнерів у соціальній мережі
Facebook:
01 квітня 2020 року публікація на тему: «Виплата заробітної плати під час самоізоляції».
02 квітня 2020 рокупублікація на тему: «Умови отримання та розмір виплатдопомоги по
безробіттю».
08 квітня 2020 рокупублікація на тему:«Патронатна сім’я – новітня форма сімейного
виховання в Україні».

09 квітня 2020 року публікація на тему: «Збільшення мінімального розміру аліментів є
підставою для «автоматичного перерахунку» їх виконавцем»;
24 квітня 2020 року публікація на тему: «Визнання фізичної особи недієздатною»;
29 квітня 2020 рокупублікація на тему: «Позбавлення батьківських прав», «Усний чи
письмовий трудовий договір: переваги та недоліки».
04 - 05 травня 2020 року публікація на тему: «Як виїхати з дитиною за кордон»,
«Обмежувальний припис як елемент правого захисту».
13 травня 2020 року публікація на тему: “Отримання статусу багатодітної сім’ї”.
09 червня 2020 року публікація на тему:“Особливості прийняття на роботу та оплати праці
неповнолітніх працівників”.
11 червня 2020 року публікація на тему: “Інформуємо про безпечне донорство”.
18 червня 2020 року публікація на тему: “Відмінність договору довічного утримання від
спадкового”.
24 червня 2020 рокупублікація на тему: “Захист конституційних прав та свобод людини і
громадянина”.
25 червня 2020 року публікація на тему: “Дотримання прав та свобод представників
ромської національної меншини”.

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів
доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян)
У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і
запровадженням карантину з метою надання допомоги у вирішенні правових проблем людей у
правовий спосіб, Черкаським МЦ з надання БВПД за допомогою он-лайн консультування,
телефонного та Skype-зв’язку забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД, зокрема:
16 квітня 2020 року відбулося консультування
за допомогою Skype-зв’язку з правових питань за
участі завідувача відділу бібліотечної та краєзнавчої
роботи КЗ «Черкаського РОМЦ НТ»для працівників
бібліотеки та місцевих жителів села Первомайське.
27 квітня 2020 року за допомогою Skypeзв’язку здійснено консультування з правових питань
осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському РВ
філії ДУ «Центр пробації».
28 квітня 2020 року за допомогою телефонного зв’язку, забезпечено консультування
вразливих категорій осіб, які знаходяться на базі Територіального центру надання соціальних
послуг міста Черкаси.
04 травня 2020 року здійснено консультування осіб, які перебувають на обліку в
Черкаському міському центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.
06 травня 2020 року в телефонному режимі забезпечено консультуванням осіб на базі
Благодійної організації “Сто відсотків життя Черкаси”.
11-13 травня 2020 року проведено консультування в режимі телефонного зв’язку з
суб’єктами пробації Черкаського РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області.
10-11 червня 2020 рокуприйнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини на
базі Служби у справах дітей Чигиринської та Черкаської РДА.

15 червня 2020 року надано роз’яснення та
консультації з правових питань для суб’єктів пробації
Соснівського та Придніпровського РВ філії ДУ “Центр
пробації” в Черкаській області.
16 червня 2020 року забезпечено дистанційний
консультативний пункт доступу до БПД на базі
Чигиринського РС Управління державної міграційної
служби.
18 червня 2020 року здійснено консультування
осіб, які перебувають під соціальним супроводом на базі
Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді.
22-23 червня 2020 року надано консультації з
правових питань для суб’єктів пробації Чигиринського РВ
філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області.
24 червня 2020 року забезпечено консультування суб’єктів права, які перебувають на обліку
Черкаського РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області.
Крім того, під час карантину, на постійній основі працівниками Черкаського МЦ з надання
БВПД надавалися консультації з правових питань за зверненнями громадян на сторінці у Facebook,
системи Helpdesk та електронною поштою. Особам, які потребували надання БВПД роз’яснювався
порядок отримання такої допомоги та за допомогою телекомунікаційних засобів здійснювався
прийом та оформлення всіх необхідних документів.

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД
Для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Черкаським місцевим центром проводяться
інформаційні семінари, робочі зустрічі з метою обговорення складних актуальних питань та обміну
досвідом. Також практикується проведення інформаційних семінарів для працівників Черкаського
місцевого центру.

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

2.1 Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи БППД,
правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів
На виконання плану роботи на ІІ квартал 2020 року працівниками відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами вивчалися потреби у навчанні
та узагальнювались побажання, типові питання адвокатів. Про це повідомлено керівника у вигляді
службової записки 30.04.2020, 30.05.2020, 30.06.2020 згідно плану роботи Центру.

2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
“WikiLegalAid”
Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правову консультацію, яка
розміщена у довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему:
Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадян України”,
“Пільги одинокій матері”, “Особливості обчислення стажу роботи,служби з ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС”, “Придбання товарів через інтернет”, змінено статтю на тему:
“Права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб” та створено нову статтю на тему: “Відновлення
учасникам війни пільг на оплату за користування житлово-комунальними послугами”.
[1.3]Децентралізація системи БПД
3.1 Моніторинг діяльності центрів БПД
У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і
запровадженням карантину, Черкаським МЦ з надання БВПД перенесено проведення моніторингу
відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” на ІІІ квартал 2020 року.

3.2 Управління людськими ресурсами
Заступником директора досліджувалася потреба у проведенні внутрішніх навчань для
працівників місцевого центру та відділу «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги».
Узагальнюючи побажання та типові питання працівників, було сформовано графік
внутрішнього навчання на ІІ квартал 2020 року.
Згідно затвердженого графіку для працівників місцевого центру навчання переведено у формі
лекції та у формі он-лайн конференції здійснено навчання працівників бюро на тему “Порядок
надання БПД та БВПД в умовах карантину із застосуванням телекомунікаційних засобів та
організація роботи підпорядкованих підрозділів в дистанційному режимі” та “ Виконання вимог
Закону України “Про запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та заборони використання службового
становища для отримання неправомірної вигоди”.

.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з 01.04.2020 року по 30.06.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової допомоги, що є його структурним підрозділом, було зареєстровано 984 звернень клієнтів,
913 особам було надано правову консультацію, 71 із них подали письмові заяви про надання
БВПД.

№
з/п

1

2

Найменування
відділу МЦ
Відділ
правопросвітництва
та надання
безоплатної правової
допомоги

Кількість
Кількість
наданих
зареєстрованих
правових
звернень
консультацій

Кількість
Кількість
перенаправлень
отриманих
до інших
письмових
провайдерів
звернень про
БПД
надання БВПД

870

802

68

0

Відділ “Чигиринське
Бюро ”

114

111

3

0

Разом по МЦ

984

913

71

0

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 57 рішень про
надання БВПД та видано 40 доручень адвокатам та 25 наказів штатним працівниками
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
Взвітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного 206 (
22 %), сімейного 146 ( 15, 01 %), з інших питань 155 ( 16 %), житлового 121 ( 13 %), спадкового 57
(5,86 %), адміністративного 113 ( 11,61%), трудового 34 ( 3,49%), соціального забезпечення 64 (
%), земельного 31 ( 3, 19 %), з питань виконання судових рішень 32 (3, 29 %), договірного 17 ( 1,
72%), з неправових питань 8 (0, 82%) та медичного 0 (0%).
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний кварталнайбільше позитивних
рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох
розмірів прожиткового мінімуму) 7 (14 %), особам з інвалідністю 28 ( 58 %), ветеранам війни 12
(24 %), ВПО 2 (2%)
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було:



забезпечено діяльність 30 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги
та здійснено 0 виїздів мобільних пунктів;
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 58 осіб,в тому
числі 0осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 58осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової
допомоги;
проведено 40правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 15 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

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

Кількість
здійснених
виїздів
№ Найменування
з/п

МЦ та Бюро

мобільних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

1

Разом по МЦ,

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайдерів
БПД, яким
надано
методичну

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних
матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

допомогу

0/0

18/58

5

40

0

15

0/0

5/15

1

10

0

0

в тому числі:

2

Чигиринське
бюро

правової

допомоги

