
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

Уманським місцевим центром постійно проводиться моніторинг 

доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом: 

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД; 

- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під 

юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного 

сполучення. 

Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України ―Про безоплатну 

правову допомогу‖ суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, 

учасників бойових дій, були визначені місця компактного перебування даних 

осіб та створені мобільні та дистанційні пункти консультування. 

Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, 

які проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися 

можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

безпосередньо у Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних 

та дистанційних пунктів консультування для розширення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Загалом, протягом  І кварталу 2020 року було проконсультовано 62 осіб 

в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 10 осіб 



— в мобільних, 52 особи — в дистанційних пунктах консультування). У 

зв’язку з відсутністю звернень громадян для надання адресної правової 

допомоги не було здійснено виїзди для надання адресної правової допомоги 

для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

 

СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ 

 

15 січня з метою 

реалізації положень 

Меморандуму про 

співпрацю та графіку роботи 

дистанційного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги в 

Жашківському районному 

секторі філії Державної 

установи ―Центр пробації‖ в Черкаській області, головним спеціалістом відділу 

«Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання 

БВПД Іриною Черей забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги суб’єктів пробації та проведено тематичну 

бесіду на тему: «Право засуджених на правову допомогу».  

Право громадян на безоплатну правову допомогу – це гарантована 

Конституцією України можливість для кожного отримати безоплатну первинну 

правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу згідно Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

Фахівець центру проінформувала суб’єктів пробації про діяльність та 

основні функції, які здійснює бюро правової допомоги, наголосила, що в 

Україні діє система надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав 

усіх верств населення. 

Наприкінці робочої зустрічі зацікавлені особи отримали юридичні 

консультації на актуальні для них питання, зокрема, порядку укладення 

трудового договору, його відмінність від цивільно-правової угоди, порядку 

прийняття спадщини, відповідальності боржника за несплату аліментів. 

Присутні були проінформовані щодо роботи Жашківського бюро правової 

допомоги та отримали інформаційні буклети системи БПД. 

 

 

Для підвищення правової обізнаності 

осіб, що засудженні до покарань не 

пов'язаних з позбавленням волі, які 

перебувають  на обліку в Уманському 



міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області задля 

підвищення правової обізнаності, 4 лютого головним спеціалістом Уманського 

МЦ Сіньковською Вікторією проведену бесіду на тему: «Право засуджених на 

правову допомогу». 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної правової 

допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Крім того, під час бесіди 

клієнтам пробації роз`яснено про ЗУ «Про запобігання та протидію домашнього 

насильства», який визначає поняття домашнього насильства – діяння фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами. Під час бесіди присутнім 

надавалась інформація про те, хто несе відповідальність за вчинення 

домашнього насильства: особи, які проживають (проживали) спільно однією 

сім’єю; їх родичі; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, 

патронатні вихователі; колишнє подружжя; наречені; особи, які мають спільних 

дітей. 

Серед клієнтів пробації поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в 

разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

Для отримання безоплатної правової та вторинної правової допомоги в 

Уманському МЦ з надання БВПД, громадяни мають можливість звернутись за 

адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні,4, тел. (04744)3-25-33. Також для 

цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє 

єдиний контакт-центр за номер 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі 

стаціонарних та мобільних телефоні у межах України. 

 

 

 В приміщенні Жашківського 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Черкаській області 5 лютого 

забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги для суб’єктів 

пробації заступником начальника 

відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Аллою Лавренюк. Фахівець 

бюро розповіла суб’єктам пробації про види безоплатних правових послуг та 

поінформувала щодо можливості дистанційного отримання в приміщенні 

Жашківського районного сектору пробації безоплатних консультацій правового 

характеру. 

  Відвідувачів пробації, які перебувають на обліку ознайомили з правовими 

наслідками, які чекають на них у разі скоєння повторних злочинів або 

адміністративних правопорушень. 

  По закінченню робочої зустрічі надано консультації щодо порядку оформлення 

спадщини та розірвання договору оренди земельної ділянки, зокрема 

роз’яснено про право на всі види правових послуг власникам земельних 



ділянок, які проживають у сільській місцевості згідно ст. 14 п.23 ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу». 

  Поширено інформаційні буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись 

правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати 

і звертатись за її отриманням, а також отримання доступу до он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції України. 

 

 

13 лютого з метою підвищення правової обізнаності та недопущення 

вчинення протиправних діянь, 

начальником відділу «Тальнівське бюро 

правової допомоги» Віталієм 

Маліванчуком, спільно з працівниками 

Тальнівського районного сектору філії 

«Центр пробації» у Черкаській області,  

проведено інформаційний захід для 

суб’єктів пробації на тему:  

«Адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку» та «Право на 

безоплатну правову допомогу». 

  Увагу присутніх звернуто на те, які саме діяння є протиправними і такими, 

що посягають на громадський порядок і безпеку. Зазначений вид 

правопорушень передбачений главою 14 Особливої частини КУпАП, серед 

яких: дрібне хуліганство, розповсюдження неправдивих чуток, вчинення 

домашнього насильства, булінг (цькування), куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях, виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його 

вироблення, придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв 

домашнього виготовлення, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у 

нетверезому вигляді, доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, азартні 

ігри, несплата аліментів тощо. 

 

18 лютого з метою підвищення правової 

обізнаності осіб, які засуджені до покарання 

не пов’язаного з позбавленням волі, головним 

спеціалістом відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» Іриною Черей, спільно з 

працівниками Жашківського районного 

сектору філії ―Центр пробації‖ у Черкаській 

області, проведено семінар для суб’єктів 

пробації на тему: «Виправлення та 

ресоціалізація засуджених до позбавлення 

волі на певний строк, які звільненні  від 

відбування покарання». 



Присутнім роз’яснено, що процес ресоціалізації – це особисте бажання 

засудженої особи стати правосвідомим громадянином своєї держави  та 

повернутися до соціально-нормативного способу життя. Звернуто увагу, що 

відповідно до ч. 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, основними 

засобами виправлення засуджених є встановлений порядок виконання та 

відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна 

робота, пробація, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський 

вплив. 

Обговорено причини виникнення злочинності через які громадяни 

опиняються на лаві підсудних та шляхи їх подолання. Увагу звернуто на 

 важливості усвідомлення правових та соціальних норм, які є запорукою 

успішної ресоціалізації. 

Наприкінці заходу фахівець бюро надала роз’яснення щодо понять 

«безоплатної первинної та вторинної правової допомоги», послуг, які надає 

бюро правової допомоги, алгоритму дій у разі необхідності вирішення 

проблемних правових питань. Розповсюджено буклети системи безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

 

3 березня з метою підвищення 

правової обізнаності осіб 

засуджених до умовно-дострокового 

відбування покарання та 

забезпечення роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги, головним 

спеціалістом Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Вікторією 

Сіньковською в приміщенні Уманського міськрайонного  відділу «Центр 

пробації» в Черкаській області проведено бесіду на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству». 

Клієнтам пробації роз`яснено основні положення Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», який визначає домашнє 

насильство, як діяння фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного характеру, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 

між родичами або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь. 

Наголошено, що домашнє насилля – це не лише побої, а й будь-які умисні 

дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування по 

відношенню до людини, якщо вони порушують її конституційні права і 

свободи, наносять моральну, фізичну чи психічну  шкоду здоров`ю. Надано 



рекомендації щодо першої допомоги жертвам домашнього насилля та номер 

телефону національної ―гарячої лінії‖ за яким можливо звернутися за 

допомогою:  0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). 

Наприкінці заходу забезпечено роботу дистанційного пункту доступу 

громадян до БПД в рамках якого надано юридичні консультації щодо зняття з 

реєстрації місця проживання та укладення цивільно-правового договору. 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ 

23 січня з метою запобігання 

вчиненню домашнього насильства 

в.о. начальника відділу 

«Монастирищенське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Нищиком проведено 

лекцію для учнів 

Монастирищенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 на тему: «Протидія насильству в сім’ї». 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

визначає поняття домашнього насильства – це діяння фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах 

місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 

однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 

шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка 

вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь. 

Під час лекції учням та працівникам навчального закладу повідомлено 

про функціонування системи безоплатної правової допомоги, її основні 

завдання, роз’яснено зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок 

реалізації цього права. Розповсюджено інформаційні матеріали. 

Присутнім надано рекомендації щодо першої допомоги жертвам 

домашнього насилля та номер телефону національної ―гарячої лінії‖ за яким 

можливо звернутися за допомогою: 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер 

з мобільного). 

  

27 січня заступником 

начальника відділу «Маньківське 

бюро правової допомоги» Анною 

Яроцькою проведено семінар для 

працівників Маньківської 

селищної ради на тему: 

«Запобігання та протидія 



домашньому насильству і насильству за ознакою статі». 

Присутніх ознайомлено з чинним законодавством, яким передбачено 

порядок надання безоплатної правової допомоги, колом осіб, які мають право 

на таку допомогу.  Поінформовано, що з 01.01.2020 право на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають особи, якими було здійснено повідомлення 

компетентних установ про корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення. 

Обговорено питання домашнього насильства в Україні та роль органів 

місцевого самоврядування в протидії цьому явищу. 

Порядом взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі – 

Порядок), затвердженим постановою КМУ від 22.08.2018  № 658 визначені 

повноваження та перелік необхідних дій представників органів місцевого 

самоврядування спрямованих на запобігання домашньому  насильству та/або 

реагування на нього. 

Відповідно до пп. 23, 24 Порядку, виконавчі органи сільських, селищних 

рад  визначають відповідальних працівників виконавчого комітету, які 

проводять роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення 

насильства, координації заходів реагування на такі факти, надання допомоги і 

захисту постраждалим особам тощо. 

Працівникам Маньківської селищної ради рекомендовано спрямовувати 

осіб, які потребують правових консультацій, до найближчих центрів чи бюро 

правової допомоги. 

Наприкінці семінару серед присутніх розповсюджено буклети на тему: 

«Відповідальне батьківство», «Безоплатна правова допомога» та ознайомлено з 

графіком роботи  Маньківського бюро правової допомоги. 

 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ 

Нелегальна зайнятість – це, 

звичайно, використання роботодавцями 

найманої робочої праці без належного 

оформлення трудових відносин. Для 

цього роботодавцями крім 

традиційного використовуються й інші 

способи: стажування чи застосування 

випробувального терміну або 

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 

роботи повний робочий час. При цьому роботодавці здебільшого «вважають», 

що на цей період можна працівників офіційно не оформляти. 

  З метою поінформованості осіб, що перебувають на обліку в Маньківському 

районному центрі зайнятості,22 січня начальником відділу «Маньківське бюро 

правової допомоги» Миронюк Іриною, проведено семінар на теми: 

«Легалізація зайнятості та заробітної плати» та «Право на безоплатну правову 

допомогу». 



  Присутні дізнались, що одним із способів уникнення оформлення трудових 

відносин є працевлаштування найманих працівників під виглядом укладення з 

ними цивільно-правових договорів. При цьому не виникають трудові 

відносини, які регулюються трудовим законодавством і працівник не має права 

на відпустки та оплату лікарняних. Проте слід брати до уваги, що цивільно-

правові договори застосовуються, як правило, для виконання конкретної 

роботи, що спрямована на одержання результатів праці (при цьому складається 

акт виконаних робіт), і у разі досягнення цієї мети договір вважається 

виконаним і дія його припиняється. 

  Поряд з цим, присутнім повідомлено про відповідальність посадових осіб 

органів державної влади та ОМС, підприємства, установ та організацій, 

юридичних та фізичних особи-підприємців згідно статті 265 Кодексу законів 

про працю України щодо відповідальності за порушення законодавства про 

працю. 

  Що стосується «тіньової» заробітної плати, інколи підприємства платять 

своїм працівникам дві заробітні плати: офіційну і неофіційну. Це вигідно 

роботодавцю, і працівник, ніби, не ображається, оскільки йому надається 

можливість заощадити на податку з доходів фізичних осіб. При цьому ні 

керівники таких підприємств, ні їх працівники не замислюються про ті 

наслідки, які можуть виникнути. Небезпека «тіньової» зарплати, як і 

«тіньової» зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недотримує кошти, 

мінімізуються надходження до Пенсійного фонду України, а в тому, що люди 

не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної 

зарплати. 

  Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко 

усвідомлювати: якщо зарплату виплачують «в конверті», це означає, що 

роботодавець, швидше за все, не укладе трудовий договір, а також не 

здійснюватиме відрахування з неофіційної зарплати єдиного соціального 

внеску до Пенсійного фонду, а це неминуче призведе до того, що: 

вимагатимуть працювати понад норму, а то і без вихідних без додаткової 

оплати праці; не буде доплат за роботу в нічний час, за наднормативні роботи і 

роботу у святкові дні, а також індексації заробітної плати у зв’язку із 

зростанням індексу інфляції; не буде вихідної допомоги при звільненні 

працівника через скорочення штатів; не буде ніяких соціальних гарантій, 

передбачених для працівника; не буде права на відпустку, в тому числі, і на 

відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною, грошової 

компенсації за невикористану відпустку; 

  Присутніх ознайомлено з поняттям «безоплатна правова допомога», видами 

такої допомоги та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». Крім того, надавалася інформація про напрямки діяльності бюро 

правової допомоги, графік роботи бюро. Повідомлено про можливість 

отримати безоплатну правову допомогу в рамках роботи дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги та мобільних консультаційних 

пунктів. В приміщенні установи було розміщено буклети системи безоплатної 

правової допомоги та серію буклетів «Я маю право!». 



 

 

21 січня з метою 

забезпечення права осіб на 

безоплатну правову допомогу в.о. 

начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» 

Уманського місцевого центру з 

надання БВПД Аллою Лавренюк 

під час семінару, що проводився  

Жашківським районним центром 

зайнятості, висвітлено тему легалізації трудових відносин та забезпечення прав 

застрахованих осіб на ринку праці. 

Питання легалізації трудових відносин на сьогодні є актуальним, адже 

існує чимало випадків, коли роботодавці використовують найману працю без 

належного оформлення трудових відносин. Присутнім повідомлено, що 

відповідно Кодексу законів про працю України, держава гарантує 

працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, 

вільний вибір виду діяльності. 

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить 

у собі багато негативних моментів, які суттєво впливають на майбутнє людини. 

Так, погоджуючись на «нелегальну» роботу, найманий працівник власноруч 

позбавляє себе права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, 

згідно з яким обчислюється пенсія, матеріальна допомога у разі настання 

безробіття, а також компенсації за умов  тимчасової непрацездатності. 

Поряд з цим, громадяни повинні усвідомлювати, що вимагаючи від своїх 

роботодавців офіційного працевлаштування вони забезпечують собі на сьогодні 

соціальні гарантії, а в майбутньому – пенсію. 

Осіб, що перебувають на обліку, як безробітні, ознайомлено з 

напрямками діяльності бюро правової допомоги, порядком отримання 

безоплатної правової допомоги та категоріями осіб, що є суб’єктами права на 

таку допомогу, згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», можливістю отримання он-лайн доступу до сервісів Міністерства 

юстиції України. 

 

 

З метою інформування осіб, 

що перебувають на обліку в 

Уманському районному центрі 

зайнятості та мають статус 

безробітного, головним 

спеціалістом Уманського МЦ з 

надання БВПД, Сіньковською 

Вікторією, 29 січня проведено 

семінар на тему: «Протидія 



домашньому насильству». 

  Під час семінару, увага присутніх приділялась ЗУ «Про запобігання та 

протидію домашнього насильства», який визначає поняття домашнього 

насильства – це діяння фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 

або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь. 

  Поряд з цим, присутнім наголошено про можливість надання дієвої допомоги 

та захисту постраждалим особам від домашнього насилля за такими 

напрямками, як: надання постраждалим особами інформації про їхні права та 

можливості реалізації таких прав, надання у разі потреби тимчасового притулку 

для безпечного перебування постраждалих осіб, забезпечення постраждалим 

особам доступу до правосуддя та інших механізмів юридичного захисту, у тому 

числі шляхом надання безоплатної правової допомоги у порядку, встановленому 

ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 

  Наприкінці заходу, особам, що перебувають на обліку як безробітні, надано 

рекомендації у разі першої допомоги жертвам домашнього насилля та номер 

телефону національної "гарячої лінії", за яким можна звернутися за допомогою 

щодо попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації - 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного) 

та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з 

контактами та адресою Уманського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

26 лютого у приміщенні Уманського районного центру зайнятості 

головним спеціалістом Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Вікторією 

Сіньковською проведено семінар для осіб, 

що перебувають на обліку в зазначеній 

установі та мають статус безробітного на 

тему: «Право на своєчасне одержання 

заробітної плати». 

Присутніх поінформовано, що 

відповідно до ст. 43 Конституції України 

права громадян на своєчасне одержання 

винагороди за працю захищені  законом. 

Заробітна плата виплачується в робочі дні двічі на місяць через проміжок часу, 

що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення 

періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати збігається з 

вихідним, святковим або неробочим днем заробітна плата виплачується 

напередодні. 



У випадках порушення встановлених строків роботодавець зобов’язаний 

компенсувати працівникам втрати частини заробітної плати відповідно до 

Закону України ―Про компенсацію  громадянам втрати частини доходів у 

зв’язку з порушенням строків їх виплати‖. 

Роз’яснено послідовності дій працівника у випадку невиплати заробітної 

плати, а саме: звернутись до роботодавця з письмовою вимогою щодо виплати 

заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з 

порушенням строків її виплати; у разі відмови здійснення платежів звернутися 

 до територіального органу Державної служби з питань праці. Крім того, 

працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення заробітної 

плати. Він звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в 

усіх судових інстанціях. 

Наприкінці семінару серед присутніх поширено друковані матеріали 

системи безоплатної правової допомоги з контактами та адресою Уманського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

17 лютого, начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Іриною Миронюк, заступником начальника Маньківського бюро правової 

допомоги Анною Яроцькою, спільно з старшим інспектором Маньківського 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, Романом 

Слюсаренком, проведено лекцію з метою 

підвищення рівня правової обізнаності 

студентів та педагогічного колективу 

«Буцького політехнічного професійного 

ліцею» щодо права на безоплатну правову 

допомогу, запобігання булінгу та 

відповідальності неповнолітніх 

передбаченої кримінальним кодексом 

України. 

Присутніх ознайомлено з поняттям 

«безоплатна правова допомога», її видами 

та переліком послуг,які надаються працівниками бюро правової допомоги в 

рамках безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а саме: надання 

правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру); надання консультацій, роз’яснень та 

підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, 

суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського 

населення - власників земельних ділянок; надання допомоги в забезпеченні 

доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації; здійснення захисту; 

представництво інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру, передбачених Законом України «Про безоплатну 



правову допомогу». 

  Поряд з цим, працівником бюро зверталася увага, що 18 грудня 2018 року 

Верховною Радою України прийнято Закон № 8584 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу», яким закріплено поняття 

булінгу (цькування) та відповідальність за його вчинення. Наголошувалось на 

тому, що при виникненні ситуації, яка може містити ознаки булінгу, не можна 

мовчати. Якщо дитина стає свідком, що з когось знущаються та насміхаються, 

потрібно сказати про проблему дорослим, щоб допомогти жертві вийти з цієї 

ситуації. 

  Працівник пробації повідомив про види відповідальності в 

адміністративному порядку та кримінальному судочинстві, вік, з якого 

наступає адміністративна та кримінальна відповідальність, особливості 

адміністративних стягнень та видів покарань в кримінальному процесі для 

осіб, які не досягли повноліття. Крім того, обговорено питання щодо 

недопустимості вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та 

тютюнопаління. Стаття 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, попереджує про недопустимість такої поведінки батьків або 

осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків 

щодо забезпечення необхідним умов життя, навчання та виховання 

неповнолітніх дітей. 

  По закінченні лекції, доповідачі відповідали на запитання учнів, зокрема, 

щодо відповідальності педагогів за вчинення чи неповідомлення факту булінгу, 

відповідальності особи, яка настає після вчинення вчинення хуліганства.            

Працівниками бюро залишено тематичні буклети системи БПД з контактними 

даними та адресою Маньківського бюро правової допомоги: смт. Маньківка, 

вул. Соборна, 14, тел.: ( 04748) 6-36-03. 

 

19 лютого начальником відділу 

«Монастирищенське бюро правової 

допомоги» Олександром Нищиком та 

головним спеціалістом Іриною  Пархомець 

прийнято участь у проведенні брейн-рингу на 

тему: «Правничі ігри», який проводився між 

командами 10 – 11 класів шкіл міста 

Монастирища. 

Змагання організовані 

Монастирищенським відділенням поліції 

Уманського ВП ГУНП в Черкаській області та 

відбулися в приміщенні Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 5. Вони  спрямовані  на розвиток правової культури серед учнів, 

підвищення рівня правових знань та здобуття практичного досвіду щодо 

вирішення правових питань. 

Учні активно обговорювали завдання, доводили власну думку, кожна 

команда прагла стати найкращою. В цілому всі вони показали високий рівень 

правових знань і проявили себе як справжні ерудити. 



Члени журі забезпечили об’єктивне оцінювання учасників на предмет  

знання основних засад юриспруденції та прав дитини. На сьогодні  важливим  

актом законодавства щодо дітей є Конвенція про права дитини, яка прийнята 

20.11.1989 Генеральною Асамблеєю ООН та ратифікована постановою 

Верховної Ради України від 27.02.1991№ 789- ХІІ. 

Результати конкурсу свідчать, що учні знають свої права та обов’язки, в 

повній мірі володіють інформацією куди потрібно звертатися для захисту та 

реалізації своїх інтересів. 

Наприкінці заходу розповсюджено 

інформаційні буклети та пам’ятки, які 

роз’яснюють, як скористатись правом на 

безоплатну правову допомогу, її основні 

завдання та функції.  

 

20 лютого з метою профілактики 

правопорушень та боротьби зі 

злочинністю, в.о. начальника відділу 

―Жашківське бюро правової 

допомоги‖ Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Аллою 

Лавренюк, спільно з працівниками 

Служби у справах дітей Жашківської 

РДА та Жашківського відділення 

поліції Уманського ВП ГУНП в 

Черкаській області, проведено лекцію для студентів Жашківського аграрно-

технологічного коледжу на тему: ―Запобігання та протидія злочинності 

неповнолітніх осіб». 

Правопорушення здійснені неповнолітніми – це небезпечне соціальне 

явище, оскільки, по-перше, негативно впливають на формування особистості, 

по-друге, завдають значної шкоди суспільству, по-третє, відіграють значну роль 

у формуванні рецидивної злочинності. Одним з напрямів у боротьбі зі 

злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх, зокрема, є профілактична 

діяльність, яка проводиться зусиллями педагогів, співробітників соціальних 

служб, служб у справах неповнолітніх, працівників правоохоронних органів. 

Під час лекції студентів ознайомлено з особливостями адміністративної 

та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність – це вид юридичної відповідальності, який застосовується до 

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення та на час його вчинення 

досягла 16-річного віку. Згідно ч. 2 ст.22 Кримінального кодексу України, 

особи, які вчинили злочини  у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній 

відповідальності лише за окремо визначені злочини: умисне вбивство, умисне 

тяжке тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, 

захоплення заручників, зґвалтування, сексуальне насильство, крадіжку, грабіж, 

розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна, пошкодження 

шляхів сполучення і транспортних засобів тощо. 



Поряд з цим, увагу присутніх зосереджено на дотриманні належної 

поведінки, як у навчальному закладі, так і поза ним. Статистика свідчить, що 

кількість злочинів та протиправних дій, які вчиненні неповнолітніми, постійно 

зростає. 

Наприкінці заходу фахівець центру поінформувала про безоплатну 

правову допомогу, особливості захисту прав і свобод людини, порядок 

звернення для отримання правової допомоги,  можливість дітей самостійно 

звертатися за безкоштовною первинною та вторинною правовою допомогою. 

 

 

11 березня з метою інформування 

учнів щодо поширеного явища булінгу в 

закладах освіти та про можливі 

наслідки відповідальності відповідно до 

законодавства, головним спеціалістом 

відділу «Монастирищенське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД 

Іриною Пархомець, працівниками 

соціальної роботи Монастирищенського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

Монастирищенської районної бібліотеки для дорослих та дітей, проведено 

семінар для учнів 8 класу Монастирищенського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів 

Ліцей «Ерудит» на тему: «Що таке булінг та передбачена відповідальність 

згідно чинного законодавства України». 

  19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2018 року № 2657-

VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)», де закріплено та визначено поняття булінгу, як – діяння 

(дія або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у 

психічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

  Під час семінару учні навчального закладу дізнались про характеристику видів 

булінгу, типові риси жертви даного діяння, кривдника «булінгу» та спостерігача, 

обов’язки керівництва закладу освіти щодо вживання заходів для надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили 

булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу та види 

відповідальності за булінг. 

  Спільно з присутніми фахівцем центру обговорено можливі ситуації прояву 

булінгу, відмінності між звичайним конфліктом та проявами булінгу у класі. 

Особливу увагу приділено ситуації, як потрібно діяти, якщо дитина стає свідком 

боулінгу або жертвою- потрібно сказати про проблему дорослим, щоб 

допомогти жертві вийти з цієї ситуації. 

  Наприкінці зустрічі серед учнів поширені інформаційні буклети та пам'ятки, 



які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу 

згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 

ІНШІ ЗАХОДИ 

 

17 січня з метою обговорення 

результатів спільної діяльності та 

планування  організаційних питань, в. о. 

начальника відділу ―Жашківське бюро 

правової допомоги‖ Уманського МЦ з 

надання БВПД Алла Лавренюк взяла 

участь в засіданні круглого столу 

працівників Жашківського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Служби у справах дітей Жашківської РДА, Жашківського районного 

сектору філії ДУ ―Центр пробації‖ в Черкаській області. 

Протягом минулого року фахівцями бюро спільно з представниками 

зазначених установ проведено низку правопросвітницьких заходів спрямованих 

на захист прав дітей та підвищення рівня правової обізнаності населення м. 

Жашкова та Жашківського району, серед них змістовні 4 тренінги на теми: 

―Злочинність та попередження рецидиву злочинів‖, ―Права і обов’язки 

засуджених до позбавлення волі та звільнених від відбування покарання з 

випробуванням з іспитовим терміном‖, «Відповідальне батьківство сьогодні – 

гідне майбутнє завтра!», «Любов – найкращий засіб виховання». 

Під час круглого столу обговорено питання щодо комплексу заходів, які 

вживаються державними органами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями задля профілактики злочинності, інформування 

громадян про їх права. 

Присутніх поінформовано щодо кількості громадян, які звернулися у 

2019 році до Жашківського бюро правової допомоги та отримали первинну 

та/або  вторинну правову допомогу. Звернуто увагу, що завдяки 

функціонуванню дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги 23 клієнти пробації отримали юридичні консультації з земельного, 

цивільного, сімейного,  виборчого права, які допомогли вирішити їх правові 

питання. 

Наприкінці заходу серед присутніх розповсюджено тематичні буклети 

системи БПД. 

 

З метою інформування членів 

Маньківської районної організації ветеранів, 23 

січня заступником начальника відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги», Анною 

Яроцькою проведено семінар в приміщенні 

організації на теми: «Безоплатна правова 



допомога» та «Шахрайство з використанням персональних даних осіб». 

  Присутніх ознайомлено з чинним законодавством, яким врегульовано порядок 

надання безоплатної правової допомоги, зокрема, наголошено на праві всіх 

осіб, громадян України, іноземців, осіб без громадянства на отримання 

безоплатної первинної правової допомоги, надано інформацію щодо категорій 

осіб, що є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, згідно 

ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Поряд з цим, 

ветеранам роз’яснено, що з 01.01.2020 року право на безоплатну вторинну 

правову допомогу мають також викривачі у зв’язку з повідомленням ними 

інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - на всі 

види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону. 

  Щоб знати як себе захистити, присутніх ознайомлено із поняттям 

«шахрайство», що є окремим складом злочину відповідно до чинного КК 

України. Так, частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України визначено, 

що шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою. Цей злочин карається штрафом до 50 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 

строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або 

обмеженням волі на строк до 3 років. 

  Увага присутніх зверталась на те, що одним із основних видів злочинів в 

телекомунікаційному середовищі є Інтернет та телефонне шахрайство, що 

стрімко набирають сили. Найпоширенішими видами шахрайства по телефону є 

направлення SMS-повідомлення різного змісту: «На ваш рахунок помилково 

перераховані кошти», «Вашу банківську карту заблоковано», «Ви виграли 

автомобіль» тощо. Довірливі люди видають інформацію, що містить банківську 

таємницю та власні персональні дані зловмисникам, які використовують 

отримані дані з метою зняття коштів з банківських рахунків. 

  По закінченню семінару серед громадян розповсюджено серію буклетів «Я 

маю право», «Відповідальне батьківство», «Безоплатна правова допомога» та 

ознайомлено з графіком роботи Маньківського бюро правової допомоги. 

 

10 лютого начальником «Маньківське бюро правової допомоги» Іриною 

Миронюк та її заступницею Анною Яроцькою проведено робочу зустріч з 

керівником Маньківського районного 

відділу ДВС Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції у Черкаській області Василем 

Мельником на тему: «Арешт і вилучення 

майна боржника». 

Присутніми обговорено норми статті 

ст. 56 Закону України «Про виконавче 

провадження», якою передбачено, що 

арешт майна та/або коштів боржника 

застосовується для забезпечення виконання 

рішення суду та накладається виконавцем шляхом винесення постанови про 

арешт майна (коштів) боржника або опис та арешт майна (коштів) боржника. 



Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, 

накладається виконавцем лише після проведення його опису. 

Звернуто увагу, що постанова про арешт майна (коштів) боржника 

виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження не пізніше 

наступного робочого дня після виявлення майна. 

Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, 

здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на 

зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає 

відповідне обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження 

встановлюються виконавцем у кожному випадку з урахуванням властивостей 

майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання 

та інших обставин. 

У разі прийняття виконавцем рішення про обмеження права користування 

майном, здійснення опечатування або вилучення його у боржника та передачі 

на зберігання іншим особам, проведення опису є обов’язковим. 

Постанова про опис та арешт майна повинна містити обов’язкову 

інформацію: 

– у разі опису земельної ділянки – її розмір, цільове призначення, наявність 

комунікацій тощо; 

– у разі опису будівлі, споруди, приміщення, квартири – загальну площу, 

кількість кімнат (приміщень), їх площу та призначення, матеріали стін, поверх 

або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), кількість поверхів 

будівлі, інформацію про підсобні приміщення та споруди; 

– у разі опису транспортного засобу – марку, модель, рік випуску, об’єм 

двигуна, вид пального, пробіг, комплектацію, потребу у ремонті, колір тощо. 

Перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов’язаних із зверненням 

стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця 

розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, 

а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть 

встановлену законом відповідальність. 

Наприкінці зустрічі, ознайомлено з напрямками діяльності бюро правової 

допомоги, порядком отримання безоплатної первинної правової допомоги та 

категоріями осіб, які є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 

 

12 лютого з метою 

забезпечення реалізації 

конституційних прав учасників 

освітнього процесу, начальником 

відділу правопросвітництва та 

надання БПД Уманського МЦ з 

надання БВПД Наталією 

Сідлецькою та головним 



спеціалістом Вікторією Сіньковською прийнято участь у круглому столі з  

роботодавцями, працівниками соціальної сфери та студентами. Захід відбувся у 

приміщенні УДПУ ім. П.Тичини. 

Учасники обговорили питання щодо гендерної рівності жінок та 

чоловіків,  виявлення ознак булінгу в освітньому середовищі, гарантій 

офіційного працевлаштування випускників ВНЗ. 

Фахівцями центру доведено до відома, що статтею 265 КЗпП України 

визначено відповідальність за порушення законодавства про працю посадовими 

особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій. 

Присутнім наголошено, що легалізація зайнятості населення та заробітної 

плати на сьогодні залишається проблемним питанням. Одним з основних 

завдань – є виховання в суспільстві негативного ставлення до явища тінізації 

доходів. Погоджуючись на нелегальну роботу, найманий працівник власноруч 

позбавляє себе права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, 

згідно з яким обчислюється пенсія, матеріальна допомога у разі настання 

безробіття, а також компенсації тимчасової непрацездатності. 

Поінформовано про порядок отримання безоплатної правової допомоги 

та категорії осіб, які згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» мають право на таку допомогу. 

Наприкінці заходу поширено 

тематичні буклети системи БПД та 

забезпечено надання безоплатної 

первинної правової допомоги всім 

охочим.  

 

 

 

 

 

З метою інформування учасників АТО щодо працевлаштування, навчання, 

отримання путівок на оздоровлення та проходження психологічної реабілітації, 

пільг щодо сплати комунальних послуг та переваг укладання трудових 

договорів, 13 лютого в.о. начальника відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського місцевого центру з наданння безоплатної вторинної 

правової допомоги, Алла Лавренюк, 

долучилася до семінару організованого 

начальником Управління праці та 

соціального захисту населення 

Жашківської РДА, Ольгою Потколенко. 

В.о. начальника бюро детально розповіла 

учасникам АТО про ЗУ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додатково поінформувала 

щодо переважного право залишення на роботі при скороченні чисельності 

штату учасників АТО та надання щорічних відпусток у зручний для них час, а 

також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 



14 календарних днів на рік. 

  Під час проведення заходу присутні активно брали участь в обговоренні даних 

питань, а фахівець бюро розповіла про перелік правових послуг, які можна 

отримати в місцевому бюро згідно Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». Наприкінці заходу серед присутніх поширені інформаційні буклети 

системи БПД. 

 

 

18 лютого заступником начальника 

відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Анною Яроцькою проведено 

робочу зустріч з начальником управління 

соціального захисту населення Маньківської 

РДА Людмилою Загородньою з питань 

започаткування всеукраїнського проєкту 

Міністерства соціальної політики України, у 

співпраці з громадською організацією 

―Прометеус‖ та Асоціацією «Інформаційні 

технології України», на тему: «Ти можеш усе! Можливості безмежні!». 

Метою проєкту є безкоштовне навчання з питань IT-технологій осіб з 

обмеженими можливостями, які після успішного тестування та отримання 

сертифікатів зможуть взяти участь у конкурсах на зайняття вакантних посад IT-

компаній України. Це дасть можливість покращити  соціальний статус 

зазначеної категорії осіб. 

Для цього партнери Мінсоцполітики України розробили онлайн курси 

навчання, викладачами яких є провідні ментори з IT-компаній. 

Присутніх поінформовано, що проєкт триватиме наступні півроку у кілька 

етапів: з 5 лютого 2020 року відбувається реєстрація учасників за посиланням: 

https://education.msp.gov.ua під час якої обирається дві теми курсів навчання, які 

є обов’язковими, та кілька додаткових за власним бажанням (до трьох). 

Навчання розпочнеться 5 березня 2020 року та триватиме 14 тижнів, після 

цього –  складання тестових завдань і отримання сертифікатів, а далі – 

проходження конкурсів на зайняття вакантних посад. Організаційні питання 

стосовно навчання необхідно направляти на  електронну 

адресу: edu@msp.gov.ua. Що стосується технічних питань потрібно звернутись 

за адресою: support@prometheus.org.ua. 

Крім того, обговорено останні зміни до Інструкції з оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, 

відповідно до яких приймання заяви та документів для надання усіх видів 

соціальної допомоги здійснюється уповноваженою особою ОТГ безпосередньо 

від заявника, його опікуна (піклувальника), іншого законного представника або 

іншої особи за відповідним дорученням, завіреним у встановленому порядку, в 

тому числі лікарем закладу охорони здоров’я, де перебуває заявник, у випадках, 

передбачених чинним законодавством. Тобто, заявникам для подання 

документів не потрібно діставатися до місцезнаходження управління 

соцзахисту, чим спрощено доступ до отримання допомоги. 

mailto:edu@msp.gov.ua
mailto:support@prometheus.org.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06#n14


Наприкінці бесіди фахівець бюро ознайомила присутніх з поняттям 

«безоплатна правова допомога», видами такої допомоги та категоріями осіб, які 

мають право на неї згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». Надано інформацію про напрямки діяльності бюро правової 

допомоги та графіки його роботи. 

Довідково: детально ознайомитись з проєктом «Ти можеш усе! 

Можливості безмежні!» можливо за посиланням: https://education.msp.gov.ua. 

 

 

 

22 лютого з метою 

інформування населення щодо 

функціонування Державного 

аграрного реєстру, в.о. начальника 

відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД 

Аллою Лавренюк здійснено 

виступ на місцевому телебаченні ТРК ―Жасмін‖ на тему: «Державний аграрний 

реєстр». 

Телеглядачів поінформовано, що відповідно до Указу Президента України 

«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 

08.11.2019 № 837/2019, у січні 2020 року у тестовому режимі розпочав 

функціонувати Державний аграрний реєстр. 

Зареєстровані у ньому агровиробники мають можливість подавати заявки 

на виправлення помилок в кадастрі, документи для отримання держпідтримки 

та перевіряти інформацію про себе у чотирьох реєстрах: Державному 

земельному кадастрі, Реєстрі юридичних та фізичних осіб, Реєстрі речових прав 

і Реєстрі тварин. 

Для реєстрації необхідно мати електронний цифровий підпис (ЕЦП). 

Реєстрація безкоштовна та доступна усім без винятку аграріями, навіть якщо 

користувач не зареєстрований як сільськогосподарський виробник. 

За допомогою Державного аграрного реєстру планується спростити 

доступ до банківського фінансування, запровадити програми таргетованої 

державної підтримки, оцінювати їх ефективність. 

Зазначене сприятиме створенню прозорої системи земельних відносин та 

налагодженню взаємодії між державою та сільськогосподарським виробником. 

Наприкінці телепередачі працівником системи БПД повідомлено, що у 

разі виникнення додаткових питань з земельного права, а також щодо реєстрації 

в Державному аграрному реєстрі, кожен охочий може  отримати консультацію у 

відділі ―Жашківське бюро правової допомоги‖ Уманського МЦ з надання 

БВПД, який знаходиться за адресою: м.Жашків, вул. Благовісна, 1, тел.: 

(0247)60106. 

Ознайомитися з відеозаписом можливо за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_TC7W40SbHg&feature=youtu.b

e (починаючи з 48 хв. 32 с.) 

https://education.msp.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.youtube.com/watch?v=_TC7W40SbHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_TC7W40SbHg&feature=youtu.be


 

 

 

24 лютого з метою проведення 

соціально-роз`яснювальної роботи, в. о. 

начальника відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Аллою Лавренюк 

прийнято участь у засіданні круглого столу 

працівників Жашківського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді та Служби у справах дітей 

Жашківської РДА. 

Урядом України 18 грудня 2018 року схвалено Національну стратегію 

реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року метою якої є 

запровадження ефективних механізмів спрямованих на посилення 

відповідальності держави та суспільства за їх розвиток, підвищення рівня 

соціального та правового захисту, зниження злочинності, а також виправлення 

та соціальну реабілітацію неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із 

законом. 

Під час круглого столу обговорено основні положення Стратегії щодо  

захисту прав неповнолітніх у кримінальному провадженні на етапах 

досудового  розслідування, судового провадження, а також призначення 

покарання, його виконання тощо. 

Поряд з цим, розглянуто низку питань пов`язаних зі зниження рівня 

злочинності, виправлення та соціальної реабілітації, особливо тих осіб, які  

перебувають у конфлікті з законом. 

Обговорено результати співпраці між установами, здійснено планування 

подальших спільних освітніх та профілактичних заходів задля підвищення 

рівня правової обізнаності сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Наприкінці зустрічі фахівець системи БПД розповіла про перелік 

правових послуг, які можливо отримати в бюро. Серед присутніх поширено 

інформаційні буклети. 

 

 

2 березня начальником 

відділу «Маньківське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД 

Іриною Миронюк та її 

заступником Анною Яроцькою 

проведено лекції для осіб, які 

перебувають у відділенні 

територіального центру 

соціального обслуговування 



(надання соціального послуг) в с. Дзензелівка Маньківського району на теми: 

«Безоплатна правова допомога» та «Договір довічного утримання». 

Присутніх ознайомлено з поняттям «безоплатна правова допомога»,  її 

видами та переліком послуг, які надаються бюро правової допомоги, зокрема, 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень, складання заяв, скарг 

та інших документів правового характеру (крім документів процесуального 

характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації, здійснення захисту, представництво інтересів 

осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Надано роз’яснення щодо договору довічного утримання, його форми, 

моменту виникнення у набувача права власності на майно, передане за таким 

договором та його обов’язки, припинення договору довічного утримання та 

правові наслідки його розірвання. 

Набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного 

утримання, відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України. Право 

власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, 

виникає у набувача з моменту такого посвідчення, а якщо він підлягає 

державній реєстрації – з моменту такої реєстрації. 

Договір довічного утримання може бути розірваний за рішенням суду, на 

вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі 

невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно 

від його вини або на вимогу набувача. Крім того, договір довічного утримання 

припиняється у зв’язку зі смертю відчужувача. 

Наприкінці лекції на виконання Меморандуму про спільну діяльність 

щодо надання безоплатної правової допомоги, укладеного з територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціального послуг) 

Маньківського району, працівниками бюро надано консультації в рамках роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Питання з якими зверталися громадяни стосувалися прийняття спадщини 

за заповітом, безоплатної приватизації земельної ділянки, порядку перерахунку 

пенсії у зв’язку з інвалідністю, внесення змін в актовий запис про народження, 

виконання рішення суду про розподіл спадкового майна із визначенням частини 

житлового будинку, встановлення факту належності особі 

правовстановлюючого 

документу. 

Працівниками систем 

БПД надано ґрунтовні 

відповіді та роз’яснення. 

 

 

5 березня з метою 

інформування осіб, які 

перебувають на обліку, як 

безробітні в 

Христинівському районному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1806


центрі зайнятості, працівниками Уманського місцевого центру з надання БВПД, 

спільно з представниками територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) в Христинівському районі, проведено семінар на 

тему: «Патронат над дитиною». 

Присутніх поінформовано, що  відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» від  26.01.2016 № 936 V-

III, патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає 

тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного 

вихователя на період подолання дитиною, її батьками або законними 

представниками складних життєвих обставин. 

При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не 

звільняються від обов’язку щодо утримання дитини (стаття 256 Сімейного 

кодексу України). 

Роз’яснено основні аспекти діяльності патронатних сімей, завдання та 

права патронатних вихователів та категорії дітей, які підлягають такому 

вихованню. 

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має 

позитивний досвід виховання дітей, відповідні житлові умови для догляду, 

виховання та соціальної реабілітації дитини в своєму помешканні. 

Обов’язковою умовою є наявність у патронатного вихователя добровільного 

помічника з числа членів сім’ї. Один з патронатних батьків має бути 

безробітним тому що основним місцем роботи стає опіка над дитиною за що 

нараховується страховий стаж. 

Патронатний вихователь не може поєднувати догляд за дитиною з іншими 

видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору 

про патронат над дитиною. 

Фінансування послуг патронату складається з оплати праці патронатного 

вихователя (п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи) та 

соціальних виплат на влаштованих під патронат (два прожиткові мінімуми на 

кожну дитину відповідного віку). Також у разі коли в сім’ї патронатного 

вихователя перебуває одночасно двоє і більше дітей, малюк віком до 1 року, 

дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована 

дитина, розмір грошового забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину, 

але сумарно не більш як на 50%. 

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги 

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Наприкінці семінару фахівцями центру надано правові консультації з 

питань працевлаштування, розповсюджено друковані інформаційні матеріали 

системи безоплатної правової допомоги. 

 

[1.2.]. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14


Уманський місцевий центр дбає про постійний професійний розвиток 

працівників. Спеціалісти центру беруть участь у перегляді навчальних онлайн-

вебінарів мережі правових клубів PRAVOKATOR. 

Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з її надавачами 

постійно проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що 

залучені до надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання 

такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик 

адвокатської діяльності, який щомісячно направлявся до РЦ.  
 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01січня по 31 березня 2020 року Уманським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 960 звернень клієнтів (з них 

нових клієнтів – 400), 879 особам було надано правову консультацію, 81 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  0 клієнтів було перенаправлено 

до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

81 рішення про надання БВПД та надано 45 дорученння адвокатам та 36 

довіреностей штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів).  По 0 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації 

та консультацій 

268 223 45 

2 Відділ Христинівське 

бюро правової допомоги 

94 94 0 

3 Відділ Жашківське бюро 

правової допомоги 

164 153 11 

4 Відділ Монастирищенське 

бюро правової допомоги 

47 41 6 
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3%

Житлове
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2%
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3%
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2%
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1%

Кримінальний процес

2%

Цивільне

14%

Цив.Процес

7%

1.Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період 

за категорією

Соц.забезпечення

Спадкове

Сімейне

Земельне

Договірне

Медичне

Інші питання

Трудове

Житлове

Адмін.право

Пенсійне

Податкове

Кримінальне

Кримінальний процес

Цивільне

Цив.Процес

5 Відділ Маньківське бюро 

правової допомоги 

286 267 19 

6 Відділ Тальнівське бюро 

правової допомоги 

101 101 0 

7 Відділ Катеринопільське 

бюро правової допомоги 

0 0 0 

 Разом по МЦ: 960 879 81 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 30 (3 %), спадкового 95 (10%), сімейного 206 (21%), 

земельного 101 (11 %), договірного 7 (1%), медичного 7  

(1%), іншого питання 98 (10 %), трудового 31 (3 %), житлового 107 (11 %),  

адміністративного права 18 (2 %), кримінальне право 5 (1 %), кримінальний 

процес 15 (2%), цивільне право 181 (14%), цивільний процес 68 (7 %). 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було: 

1. здійснено 3 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 43 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 62 осіб, в тому числі 10 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 52 осіб до дистанційного пункту доступу до БПД; 

3. п’ятьом органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД надано методичну допомогу; 

4. проведено 36 правопросвітницьких заходів; 



5. розміщено у ЗМІ 13 інформаційних матеріала з питань надання 

БВПД; 

6. надано 85 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьк 

их 

заходів 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформа

ційних 

матеріа

лів , 

розміще

них у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 

3/8 43/54 5 36 85 13 

2 Христинівське 

бюро правової 

допомоги 

1/3 2/3 0 4 5 2 

3 Монастирище

нське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 3/5 1 3 5 1 

4 Маньківське 

бюро правової 

допомоги 

2/5 4/6 2 9 15 2 

5 Жашківське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 3/7 1 10 30 5 

6 Тальнівське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 2/4 1 2 10 1 



 


