
ЗМІСТ
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:...............................2
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги...................................................2
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД....................................................22
[1.3.] Децентралізація системи БПД...............................................................................................24
Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного періоду та аналогічного періоду минулого 
року....................................................................................................................................................24
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів. . .25
Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 
питань................................................................................................................................................26
 Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю...........................................................................26
Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком..............................................................................26
Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб.........................27
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро
............................................................................................................................................................28

Додаток 8

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання річного плану діяльності

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

на 2020 рік у І кварталі



  

10 січня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенського бюро правової
допомоги»  Світланою  Потопольською  проведено  підсумкову  нараду  щодо  надання
безоплатної правової допомоги клієнтам пробації протягом 2019 року. Під час зустрічі було
обговорено  питання  ефективності  надання  безоплатної  правової  допомоги  особам,
засудженим звільнених від відбування покарання з випробуванням. Як зазначив Анатолій
Пикало,  на  Городищині  наразі  спостерігається  позитивна  динаміка  за  даним  напрямком
роботи. Інститут надання безоплатної правової допомоги є надзвичайно дієвим інструментом
для надання юридичної допомоги клієнтам пробації. Засуджені, що перебувають на обліку в
уповноваженому  органі  пробації,  мають  змогу  отримати  правову  інформацію  з
різноманітних питань, їм протягом 2019 року було надано 49 консультацій та роз’яснень з
юридичних питань, надавалася допомога щодо складання заяв, скарг та інших документів
правового  характеру,  у  необхідних  випадках  було  здійснено  представництво  інтересів  у
судах, органах місцевого самоврядування тощо. Під час спілкування також було обговорено
шляхи  розвитку  співпраці  у  2020  році,  а  також  складено  план  спільних  заходів.  Також
Світланою Потопольською було здійснено прийом клієнтів пробації та надано консультації
правового характеру. 

В  рамках  виконання  плану  спільних  дій,  за  сприяння  відділу  «Корсунь-
Шевченківське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  03  лютого  2020  року в  приміщенні  Корсунь-
Шевченківського  районного  сектору  філії  «Центру  пробації»  в  Черкаській  області  для
суб’єктів пробації працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.
В  ході  зустрічі  головний  спеціаліст  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допопомоги" Оксана Курчатова розповіла відвідувачам про види правових послуг, а також
проінформувала про можливість  отримувати безоплатні  консультації  правового характеру
дистанційно,  за  визначеним  графіком  в  приміщенні  Корсунь-Шевченківського  районного
сектору пробації. Під час прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із питаннями, що
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стосувалися  відновлення  документів,  оформлення  субсидії  особами,  що  рендують житло,
монетизації субсидій , на які отримали індивідуальні консультації . 

В  рамках  виконання  плану  спільних  дій,  за  сприяння  відділу  «Корсунь-
Шевченківське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  02  березня  2020  року в  приміщенні  Корсунь-
Шевченківського  районного  сектору  філії  «Центру  пробації»  в  Черкаській  області  для
суб’єктів пробації працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.
При зустрічі головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги"
Оксана  Курчатова  розповіла  відвідувачам  про  види  правових  послуг,  а  також
проінформувала про можливість  отримувати безоплатні  консультації  правового характеру
дистанційно,  за  визначеним  рафіком  в  приміщенні  Корсунь-Шевченківського  районного
сектору пробації. Під час прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із питаннями, що
стосувалися  відновлення  документів,  порядку  виконання  рішення  суду  та  погашення
судимості, на які отримали індивідуальні консультації. 

13  січня  2020  року головний  спеціаліст  Корсунь-Шевченківського  бюро  правової
допомоги Курчатова Оксана Леонідівна відвідала Корсунь-Шевченківську ЗОШ №1, де було
проведено  лекцію  для  учнів  10  класів  на  тему  "Правова  відповідальність  неповнолітніх.
Попередження булінгу". Дане заняття відвідали учні 10 класів та педагогічні працівники.На
занятті  переглянуто  відеоряд  присвячений  подоланню  насильству  в  навчальному
середовищі . Розглянуто основи законодавства,  які спрямовані на попередження правових
проступків, види правопорушень серед молоді.Також проведено індивідуальні консультації
школярів та педагогів. 



07 лютого 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого
центру  з  надання  БВПД,  з  метою  формування  правової  культури  та  попередження
правопорушень,  на  базі  Шполянського  районного  сектору  філії  ДУ  «Центр  пробації»
проведено консультування з правових питань для засуджених відповідно до графіку роботи
дистанційного  пункту  консультування.  В  ході  консультування  особи,  які  прийшли  на
реєстрацію до сектору пробації, окрім порядку доступу до БВПД, також отримали вичерпні
відповіді з питань земельного та сімейного законодавства.  Кожен отримав інформаційний
буклет «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник» з контактною інформацією
найближчого бюро та центру. 

02 березня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД
Оленою  Сокол  та  Наталією  Мамоновою  проведено  для  учнів  3  класу  Загальноосвітньої
школи  I-III  ступенів  №  3-колегіума  Смілянської  міської  ради  урок  спрямований  на
підвищення рівня знань  про гарантовані  права,  шляхи їх реалізації  та  захисту.  Основним
міжнародним документом в якому визначені права дітей є Конвенція ООН про права дитини,
серед них: право на життя; ім’я та набуття громадянства; збереження своєї індивідуальності;
висловлювання  поглядів  і  думок;  одержання  інформації;  свободи  думок  та  релігійних
переконань;  особисте  і  сімейне  життя;  недоторканість  житла;  таємницю  кореспонденції;
захист від посягання на особисте життя, честь і гідність; піклування; користування благами
соціального забезпечення; освіту; відпочинок; дозвілля; достатній рівень життя, необхідний
для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. 

Учнів поінформовано, які саме права їм належать та як можуть захистити їх у випадку
порушення,  розкрито  зміст  понять  «дитина»,  «дитинство»,  «охорона  дитинства»,  «права
дитини».

Проведено інтерактивні ігри, розгадування правових ребусів та перегляд мультфільму
про права дітей.

Нагадуємо,  що  отримати  юридичну  консультацію  або  допомогу  у  складанні  заяв,
скарг, процесуальних документів, представлення інтересів у суді можливо звернувшись до
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

14  січня 2020  року Смілянським  місцевим  центром  з  надання  БВПД  проведено
робочу зустріч з працівниками Смілянської міської поліклініки під час якої поінформовано
громадян про функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Фахівцями  системи  БПД  звернуто  увагу  присутніх  на  те,  що  концепція  надання
безоплатної правової допомоги в Україні спрямована на реалізацію права людини на доступ
до правосуддя.



Прийняття  Закону  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»  стало  вагомим
кроком у напрямі реалізації положень Конституції України, зокрема, статті 59, яка гарантує
право  кожного  на  правову  допомогу,  а  у  випадках  передбачених  законом  надання  такої
допомоги безоплатно.

На  сьогодні,  завдяки  злагодженій  роботі  системи  безоплатної  правової  допомоги,
існує  дієвий  спосіб  захисту  прав  і  свобод  людини.  Подальше  удосконалення  системи
зорієнтоване на потреби громадян в отриманні якісної і доступної правової допомоги.

З поміж іншого присутнім наголошено, що Смілянський місцевий центр має 6 бюро
правової  допомоги,  доведено  до  відома  про  забезпечення  надання  безоплатної  правової
допомоги:

•особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід
не  перевищує  двох розмірів  прожиткового  мінімуму,  розрахованого  та  затвердженого
відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення;
•інвалідам,  які  отримують  пенсію  або  допомогу,  що  призначається  замість  пенсії,  у
розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
•дітям,  у  т.ч.  дітям-сиротам,  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  дітям,  які
перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних
дій чи збройних конфліктів;
•внутрішньо переміщеним особам;
•громадянам України,  які  звернулися  із  заявою про взяття  їх  на  облік  як  внутрішньо
переміщених осіб;
•особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту»;
•ветеранам  війни  та  особам,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  «Про  статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
•особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
•особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу
особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
•особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи, визнання її недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності фізичної особи;
•особам,  щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання  психіатричної  допомоги  в
примусовому порядку;
•особам, реабілітованим відповідно до законодавства України;
•особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
•викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення.
 Наприкінці  заходу  розповсюджено  інформаційні  плакати  про  систему  безоплатної
правової допомоги.



11  лютого  2020  року головним  спеціалістом  Смілянського  місцевого  центру  з
надання  БВПД  Оленою  Сокол  та  головним  спеціалістом  Шполянського  бюро  правової
допомоги  Каріною  Асланян,  спільно  з  представниками  Шполянської  міської  об`єднаної
територіальної  громади  та  Лип`янської  об`єднаної  територіальної  громади  обговорено
актуальні питання створення, наповнення та функціонування Державного аграрного реєстру.

Присутнім  роз`яснено,  що  Державний  аграрний  реєстр  –  це  онлайн-сервіс,  де
зареєстровані  агровиробники  можуть  подавати  заявки  для  виправлення  помилок  у
кадастровому  реєстрі,  документи  для  отримання  державної  підтримки  та  перевіряти
інформацію про себе в Державному земельному кадастрі,  Реєстрі юридичних та фізичних
осіб  та  Реєстрі  речових  прав.  Зареєструватися  і  створити  онлайн-кабінет  можливо  не
виходячи з дому.

Для реєстрації необхідно перевірити наявність актуального електронного цифрового
підпису (ЕЦП). Реєстрація безкоштовна і доступна всім аграріям, навіть якщо користувач не
зареєстрований як сільськогосподарський виробник.

Також  Державний  аграрний  реєстр  використовують  для  надання  консультацій
агровиробникам,  комунікації  працівників  установ  Мінагрополітики  із  аграріями  та
організації торгів продукцією малих агровиробників.

У  шести  областях:  Київській,  Черкаській,  Одеській,  Львівській,  Волинській  та
Миколаївській  мобільні  бригади  операторів  з  05  лютого  цього  року  допомагають  усім
охочим  зареєструватися.  Вони  збирають  відгуки  про  функціонал  і  роботу  системи  та
пропозиції щодо її поліпшення.

Участь у мобільних бригадах приймають представники системи безоплатної правової
допомоги, які надають консультації з правових питань.

Поряд з цим, проведено вуличне інформування громадян міста Шполи.

02 березня 2020 року у Стеблівській селищній раді відбулося засідання сесії, участь у
якому  взяв  начальник  відділу  Корсунь-Шевченківське  бюро  правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги Олег
Кривошия.



Серед  низки  питань  депутати  селищної  ради  підтримали  проект  рішення  «Про
затвердження Програми правової освіти населення Стеблівської  селищної  ради на 2020 –
2021  роки»,  яким  передбачається  створення  необхідних  умов  для  набуття  широкими
верствами населення  правових знань  та  навичок  у  їх  застосуванні,  забезпечення  доступу
громадян  до  джерел  правової  інформації,  а  також  визначаються  основні  напрями
правоосвітньої  діяльності  та  першочергові  заходи  щодо  їх  реалізації.  Корсунь-
Шевченківське бюро правової допомоги є головним виконавцем програми.

Серед  основних  пунктів  програми  проведення  правопросвітництва  на  території
Стеблівської  ОТГ,  розроблення  методичних  матеріалів  на  правову  тематику,  проведення
виїзних  семінарів  для  представників  органів  місцевого  самоврядування.  Затвердження
Програми правової освіти населення громади на 2020 – 2021 роки у відповідає стратегічним
пріоритетам та цілям громадянського суспільства і  дасть можливість ефективно вирішити
значну  кількість  місцевих  проблем,  зокрема,  у  сфері  правової  освіти,  надання  первинної
правової  допомоги  громадянам,  забезпечення  доступу  громадян  до  безоплатної  правової
допомоги  у  повній  мірі,  що  в  цілому  сприятиме  підвищенню  правової  спроможності
територіальної громади.

15 січня 2020 року з метою підвищення правової обізнаності громадян щодо своїх
прав,  у  Кам’янській  районній  філії  Черкаського  обласного  центру  зайнятості  відбувся
інформаційний семінар з питань зайнятості населення, в якому взяв участь працівник відділу
«Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро. Захід розпочався з ознайомлення
осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, з їх правами та обов’язками. Фахівець з
профорієнтації центру зайнятості повідомила про державні гарантії у сфері зайнятості, стан
сучасного ринку праці та перелік соціальних послуг, які надає служба зайнятості. Особливу
увагу приділено питанню легалізації трудових відносин. 

Учасники семінару розглянули питання щодо переваг легального працевлаштування,
проаналізували  у  чому  полягає  різниця  між  трудовим  договором  та  цивільно-правовою
угодою. Обговорили таке явище, як торгівля людьми, що є наслідком нелегальної трудової
міграції  та  як  їй  протидіяти.  Розглянуто  питання  гендерної  дискримінації  у  трудових
відносинах. Ознайомлено з Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків», який є основоположним нормативно-правовим актом, що спрямований на
досягнення  паритетного  становища  жінок  і  чоловіків  у  всіх  сферах  життєдіяльності
суспільства та ліквідації дискримінації за ознакою статі. 

Крім того, головний спеціаліст Бюро проінформував осіб які перебувають на обліку
про послуги, які можна отримати, звернувшись до бюро правової допомоги. По закінченню
заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з



контактною  інформацією.  Єдиний  телефонний  номер  системи  безоплатної  правової
допомоги: 0-800-213-103. 

12 лютого 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Ольга  Винарська  прийняла  участь  у  семінарі  для
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб,
які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Захід проведений
за участю представників управління соціального захисту населення, центру зайнятості.
Учасників семінару цікавили питання соціального захисту: лікування, можливості пільгового
проїзду  у  громадському  транспорті,  отримання  одноразової  матеріальної  допомоги,
допомоги по безробіттю та для зайняття підприємницькою діяльністю.

Фахівець  бюро  поінформувала  про  можливість  отримання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  громадянами,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  «Про  статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Роз’яснила, що до письмового звернення
адресованого місцевому центру додають:
– копію сторінок паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
– копію ідентифікаційного номеру;
– копію посвідчення встановленого зразка.

Документами,  що  посвідчують  статус  особи,  визначений  Законом  «Про  статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», є:
а) посвідчення учасника бойових дій;
б) посвідчення інваліда війни;
в) посвідчення учасника війни;
г) посвідчення члена сім’ї загиблого.

Наприкінці  заходу  розповсюджено  буклети  з  інформацією  про  систему  БПД  та
запрошено  присутніх  до  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  та  бюро  для
отримання правової допомоги.



03  березня 2020  року начальником  відділу  Лисянське  БПД  Ямковим  Васильом
Петровичем  в  приміщенні  Виноградської  ОТГ було  проведено  лекцію  на  тему  право  на
безоплатну  правову  допомогу  та  надані  консультації  та  роз'яснення  з  спадкового  та
земельного  права  присутнім  жителям  села  Виноград  Лисянського  району. А  також
роз`яснено,  про Єдиний аграрний реєстр.  Єдиний аграрний реєстр  -  це  онлайн-сервіс,  де
зареєстровані агровиробники можуть подавати заявки на виправлення помилок у кадастрі,
документи на отримання держпідтримки та перевіряти інформацію про себе в Державному
земельному кадастрі,  Реєстрі юридичних та фізичних осіб,  Реєстрі  речових прав і  Реєстрі
тварин.  Для  чого  потрібен  Єдиний  аграрний  реєстр?  Даний  сервіс  буде  електронний  та
працюватиме за принципом єдиного вікна,де агровиробники зможуть самостійно перевіряти
та  контролювати  інформацію  про  свою  діяльність,  слідкувати  за  новинами  в  сфері
агропромисловості,  державною  підтримкою,  ділитися  інформацією,  отримувати  довідки,
пов’язані із діяльністю та інформацію з Реєстрів, а також інформація, яка знаходитиметься в
Єдиному аграрному реєстрі буде сприяти отриманню кредитуванню від фінансових установ
(банків). 

Державний  аграрний  реєстр  використовуватимуть  для  консультування  землеробів,
комунікації чиновників Мінагрополітики із аграріями та організації торгів продукцією малих
виробників. У своєму особистому кабінеті агровиробник буде бачити скільки в нього є землі,
чи не зникла земельна ділянка, чи не з’явився у його ділянок новий власник.

Дитяча  бездоглядність  –  одна  з  найгостріших  проблем  сучасного  суспільства.
Бездоглядними, безпритульними називають дітей, які були покинутими батьками або самі
залишили сім’ю чи дитячі заклади, в яких перебували і не мають певного місця проживання.
Явище дитячої бездоглядності і безпритульності є складним і неоднозначним, адже ці діти є
жертвами  не  лише  власних  родин,  але  й  байдужості  оточуючих  та  суспільства.
На дану тематику, 16 січня 2020 року була проведена лекція для студентів та педагогічного
колективу  Державного  навчального  закладу  «Смілянський  центр  підготовки  та
перепідготовки  робітничих  кадрів».  Головний  спеціаліст  Смілянського  місцевого  центру
Дячук Олександр, наголосив що: основними причинами виникнення такого явища, як дитяча
бездоглядність та безпритульність, є безробіття батьків, зростання цін на продукти першої
необхідності,  погіршення  матеріального  благополуччя  значної  частини  населення,  втрата
“поняття”  про  сім’ю  як  про  соціальний  інститут,  зниження  відповідальності  батьків  за
виховання дітей, збільшення незайнятих дітей та підлітків, недостатність роботи з організації
дозвілля дітей за місцем проживання, загострення конфліктів між батьками та дітьми. 



13  лютого 2020  року головним  спеціалістом  Смілянського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Сокол  Оленою  було  проведено
роз`яснювальну  зустріч  з  працівниками  відділу  бухгалтерії  Комунального  закладу
«Смілянська  спеціальна  загальноосвітня  школа  I-II  ступенів  Черкаської  обласної  ради».
Виступаючи перед присутніми,  Сокол Олена поінформувала про функціонування системи
БПД,  напрямки  роботи  Смілянського  місцевого  центру,  порядок  звернення  та  перелік
пільгових категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а
також  розповіла  про  перелік  документів,  які  необхідно  подати  для  отримання  БВПД та
зазначила  адресу  і  контактну  інформацію,  за  якою  можна  звертатись  за  отриманням
додаткової інформації. Учасникам надано інформаційні буклети про діяльність Смілянського
місцевого центру з надання БВПД, які за домовленістю будуть розміщені в школі. 

Через свої соціально-психологічні особливості, спосіб життя та специфіку розвитку,
суб’єкти  пробації  часто  не  орієнтуються  у  тому,  як  вирішити  свої  навіть  елементарні
проблеми, задовольнити потреби, куди та до кого звернутися, щоб отримати допомогу. А
неподолані  складні  життєві  обставини,  в  яких  вони  опинилися,  у  подальшому  можуть
слугувати причиною повторного скоєння правопорушення.

05 березня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД
Сокол Оленою та Дякун Юлією було проведено захід на тему « Види правових послуг, які
можуть  потребувати  суб’єкти  пробації»  метою  якого  є  ознайомлення  з  первинною  та
вторинною правовою допомогами , які необхідні для вирішення проблем та потреб клієнта.

Також  було  розглянуто  та  проінформовано  про  види  послуг,  яких  найчастіше
потребує суб’єкт пробації. Особи, які перебувають на обліку в “Центрі пробації”, отримали
роз’яснення  основних  положень  Закону  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»,
дізналися  про  види  правових  послуг,  які  можна  отримати  у  Центрі  БВПД.
Також засуджених було ознайомлено із правовими наслідками,  які чекають на них у разі
скоєння повторних злочинів або адміністративних правопорушень. 

16  січня 2020  року працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД,
Мамонова Наталія та Сюкало Юлія провели зустріч з працівниками КМП «Обласний центр



екстреної  медичної  допомоги  та  медицинської  катастрофи  Черкаської  обласної  ради».
Працівники Смілянського місцевого центру надавали чіткі, прикладні та зрозумілі поради,
щоб, потрапивши у неприємну ситуацію, вони точно знали, як діяти і до кого звертатися.

Також, роз`яснили присутнім:
- порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги;
- правові послуги, які вони можуть отримати в Регіональному та місцевих центрах;
- категорії громадян, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги;
- особливості надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим та засудженим;

Довели  до  відома  присутніх,  місце  розташування  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та номери телефонів за якими можна звертатись. 

У  грудні  2019  року  в  системі  безоплатної  правової  допомоги  започатковано
проведення правопросвітницького заходу «Правовий кінозал».

18  лютого 2020  року в  рамках  зазначеного  заходу  працівниками  Смілянського
місцевого  центру  з  надання  БВПД  організовано  перегляд  фільму  на  правову  тематику:
«Філадельфія»  для  студентів  Державного  навчального  закладу  «Смілянський  центр
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів».

Сюжет фільму “Філадельфія” являє собою юридичну драму, яка базується на реальній
історії про адвоката Джеффрі Боуерса, який у 1987 році подав позов до суду на юридичну
компанію  «Baker  &  McKenzie»  за  незаконне,  не  його  думку,  звільнений.  Коли  адвокати
відмовилися  допомагати  йому  та  надавати  юридичні  послуги,  головний  герой  вирішив
захищати себе самостійно.

Після  перегляду  фільму  зі  студентами  відбулося  обговорення  юридичних  аспектів
стрічки.  Вони  отримали  від  представників  системи  БПД  роз’яснення  і  консультації  на
правову тематику з актуальних для них питань.

Головний спеціаліст Смілянського місцевого центру з надання БВПД Олена Сокол
ознайомила  присутніх  з  діяльністю  системи  БПД  в  Україні.  Поінформувала,  що  учні  є
суб`єктами права на  безоплатну  вторинну правову допомогу відповідно до п.2  ч.1 ст.  14
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та роз’яснила куди потрібно звертатися
у разі необхідності її отримання.

Серед присутніх розповсюджено буклети системи БПД.



05  березня 2020  року начальником  відділу  Лисянського  бюро  правової  допомоги
Ямковим Василем Петровичем в Лисянській ЦРЛ був проведений семінар на актуальну тему
реорганізація  або  ліквідація  установи,  звільнення  або  скорочення  штату  працівників.
Відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Згідно з п.1 ст.40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк,
а  також  строковий  трудовий  договір  до  закінчення  строку  його  чинності,  можуть  бути
розірвані роботодавцем, зокрема, у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому
числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення
чисельності  або  штату  працівників.  Таке  звільнення  відповідно  до  ч.2  ст.40  КЗпП
допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Начальник бюро наголосив,  що при проведенні скорочення численності  або штату
працівників необхідно дотримуватися ряд законодавчих вимог.

Правовий  урок-тренінг  «Молодіжний  соціум:  права,  гарантії,  захист»  відбувся  17
січня 2020 року на базі Звенигородської загальноосвітньої школи № 2. Учні 10-11 класів
загальноосвітньої  уже  звикли,  що  в  проведенні  заходів  за  участю  працівників
Звенигородського бюро правової допомоги на них завжди чекають цікаві несподівані заходи
та зустрічі. Цього разу вони дізналися, як захистити свої права і що треба знати перш ніж
вирушити до іншої країни на роботу або навчання; взяли активну участь у Правовому лікбезі
та з´ясували, що таке права людини, як держава захищає права молоді і що таке безоплатна
правова допомога.

Говорили і про права підлітків, яких у них зараз досить багато. Наприклад, 14-річні
діти можуть самостійно звертатися до суду і визначати своє місце проживання, можуть бути
засновниками  дитячих  та  молодіжних  громадських  організацій,  16-річні  –  працювати  за
трудовим договором,  бути підприємцями,  але  не  забувати  і  про несення  кримінальної  та
адміністративної

З  огляду  на  це  постало  й  питання  виїзду  молоді  за  кордон  для  навчання  або
працевлаштування.  І  тут  поради  головного  спеціаліста  відділу  «Звенигородське  бюро
правової допомоги» Лілії Дзюби, які базувалися на реальних прикладах, були корисними та
доречними. Адже не секрет, що молоді українці пов´язують своє майбутнє з європейськими
країнами та США. 



19 лютого 2020 року в ДУ "Центр пробації" було проведено спільний захід "День
відкритих дверей" для осіб які перебувають на обліку в указаній установі. Захід проведений
за  участю  працівників:  Лисянського  бюро  правової  допомоги,  відділу  поліції,  служби  у
справах дітей, відділу у справах сім'ї молоді та спорту, центру зайнятості. Було присутніх 18
осіб, які відбувають покарання не пов'язані з позбавленням волі, яким надані консультації та
роз'яснення на правову тематику. 

Конфлікти виникали і  завжди будуть виникати в суспільстві.  Як результат,  можна
втратити гроші, безліч нервових клітин, зіпсувати стосунки з сім’єю чи бізнес-партнерами.
Але можна вирішити конфлікт і в найбільш оптимальний для всіх сторін спосіб,  і  все це
зберегти.  Про те,  як  залучити  посередника  в  процес  комунікації  для аналізу  конфліктної
ситуації та пошуку рішення, що задовольнило б кожну сторону, ми сьогодні і поговоримо.
Саме  на  тему:  «Медіація  в  Україні»,  05  березня  2020  року начальник  відділу
«Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД
Ольга  Винарська  прочитала  учням  лекцію  в  Звенигородському  центрі  підготовки  і
перепідготовки робітничих кадрів.

Одним  із  способів  вирішення  конфліктних  ситуацій  є  медіація.
Медіація  —  вид  альтернативного  врегулювання  спорів,  метод  вирішення  спорів  із
залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес
комунікації  і  проаналізувати  конфліктну  ситуацію  таким  чином,  щоб  вони  самі  змогли
обрати  той  варіант  рішення,  який  би  задовольняв  інтереси  і  потреби  усіх  учасників
конфлікту.

На сьогоднішній час медіація є одним із найпопулярніших альтернативних способів
врегулювання  спорів  (конфліктів)  у  розвинених  країнах  світу.  Він  передбачає  залучення
посередника  (медіатора),  який  допомагає  сторонам  конфлікту  налагодити  процес
комунікації,  проаналізувати  конфліктну  ситуацію  таким  чином,  щоб  сторони  самостійно
змогли обрати той варіант рішення який задовольнить інтереси і  потреби обох учасників
спору.

Ольга  Винарська  розповіла,  що  наразі  медіація  активно  розвивається  в  країнах
Європи, Австралії, США, а також формується на території країн пострадянського простору.
Зокрема, в таких країнах як Білорусія, Казахстан вже є профільний закон, яким запроваджено
інститут медіації та визначено правові засади надання послуг з медіації, практики мирного
врегулювання  спорів  позасудовими  методами,  що  забезпечує  баланс  взаємовідносин  між
судовою системою та інститутом медіації.

Під  час  обговорення  у  студентів  виникали  питання  на  які  вони  отримали
кваліфіковані відповіді. 



22 січня  2020  року працівники  Смілянського  місцевого  центру  взяли  участь  у
заходах  присвячених  Дню  Соборності  України  та  інформували  громадян  про  систему
безоплатної правової допомоги.  В Україні відзначають День соборності України – річницю
возз'єднання УНР та ЗУНР. 

Вперше День соборності України відсвяткували у 1939 році в Хусті. Тоді це місто
було столицею Карпатської України - чехословацької автономії. А офіційно святкувати День
соборності  в  Україні  почали  лише  у  1999  році  після  указу  президента  Леоніда  Кучми.
Щорічно  в  цей  день  відзначають  важливу  історичну  подію,  що  відбулася  в  1919  році  -
проголошення Акту злуки Української  народної  республіки і  Західноукраїнської  народної
республіки. Також цього дня згадують підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради.
Це сталося  роком раніше -  22 січня 1918 року.  Цим документом проголошувалася  повна
незалежність УНР.

19  лютого  2020  року  з  метою  підвищення  рівня  правової  обізнаності  учнів
Звенигородської  ЗОШ № 2 начальник відділу «Звенигородське бюро правової  допомоги»
Ольга Винарська, спільно з інспектором Звенигородського міськрайонного сектору філії ДУ
«Центр  пробації»  Оленою Шолох,  провели урок  для  учнів  10,  11  класів  на  тему:  «Стоп
наркотики !».

Присутніх поінформовано, що неповнолітні несуть відповідальність за зберігання та
збут наркотичних засобів: за збут з 14 років, за зберігання з 16 років. Якщо особа не досягла
вказаного віку, то відповідальність лягає на плечі батьків. В залежності від виду скоєного
злочину  чи  правопорушення  передбачається  покарання,  як  у  вигляді  штрафу,  так  і
позбавлення волі.

Представник системи пробації розповіла учням, яку профілактичну, просвітницьку та
соціально-виховну роботу з неповнолітніми та їх батьками проводять їх працівники, що таке
кримінальні  злочини,  яка  відповідальність  неповнолітніх  за  скоєння  кримінальних  та
адміністративних правопорушень та провела з учнями тренінг щодо наркотичної залежності
людини.

Під час заходу розповсюджені інформаційні матеріали на тему: «Правова допомога,
гарантується державою», а також контакти Звенигородського бюро правової допомоги.



06 березня 2020 року в приміщенні Кам’янського районного сектору філії Державної
установи «Центр пробації» відповідно до графіка роботи діяв дистанційний пункт доступу до
безоплатної  правової допомоги. Прийом громадян здійснював головний спеціаліст відділу
«Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро.

На  прийом  завітали  п’ятеро  громадян,  які  перебувають  на  обліку,  з
питаннями стосовно адміністративного та цивільного права. Підобліковим, які завітали до
сектору  пробації  надано  кваліфіковану  правову  допомогу,  а  також  проінформовано  про
діяльність  Кам’янського  бюро  правової  допомоги,  проінформовано  про  те,  що  таке
безоплатна  правова  допомога,  порядок  отримання  первинної  та  вторинної  правової
допомоги.  Під  час  спілкування  розповсюджено  друковані  матеріали  правового
характеру. 

22  січня  2020  року головний спеціаліст  Корсунь-Шевченківського  бюро  правової
допомоги  Курчатова  Оксана  Леонідівна  відвідала  Драбівську  ЗОШ Набутівської  ОТГ,  де
було  проведено  лекцію  для  учнів  старших  класів  на  тему  "Правова  відповідальність
неповнолітніх. Види правопорушень. Попередження булінгу". Дане заняття відвідали учні 8-
11 класів та педагогічні працівники навчального закладу. На занятті переглянуто відеоряд
присвячений  подоланню  насильству  в  навчальному  середовищі.  Розглянуто  основи
законодавства,  які  спрямовані  попередженню  правових  проступків,  види  правопорушень
серед  молоді,  розглянуто  конкретні  ситуації  з  життя.  Також  проведено  індивідуальні
консультації школярів та педагогів 

21  лютого  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги проведено вуличне інформування. Жителів міста було проінформовано про те, що
таке  безоплатна  правова  допомога,  порядок  отримання  первинної  та  вторинної  правової
допомоги, проінформовано про останні зміни внесені до Закону України «Про безоплатну
правову  допомогу»  та  розширення  кола  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну
правову  допомогу  та  роз’яснено,  як  громадяни  можуть  скористатися  своїм  правом  на
безоплатну правову допомогу. Громадяни дізналися, що у межах України безкоштовно та
цілодобово діє Єдиний контакт-центр 0 800 213 103, який спеціалізується на консультуванні



громадян  з  питань  надання  БПД.  Серед  населення  були розповсюджені  буклети  системи
безоплатної  правової  допомоги,  які  роз'яснюють,  як  скористатись  правом  на  безоплатну
правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

Для підвищення обізнаності населення щодо безпечної міграції та працевлаштування
у  Смілянському  міськрайонному  центрі  зайнятості  06  березня  2020  року працівниками
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлія та Мамонова Наталія провели
семінар на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції».

Працівники  центру  ознайомили  безробітніх  зі  станом  трудової  міграції  та
актуальністю  проблеми,  ознаками,  формами  та  етапами  торгівлі  людьми  в  Україні.
Під час  семінару слухачі  отримали поради:  як  треба правильно збиратися  у подорож, як
відрізняти  сумнівні  оголошення  про  працевлаштування,  на  що  звернути  увагу,  щоб  не
потрапити в неприємні ситуації.

На  завершення  семінару  усіх  присутніх  ознайомлено  з  роботою  системи  БПД  та
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД,  види  правової  допомоги,  які  можна
отримати та порядок звернення по безоплатну вторинну правову допомогу. 

Якщо одним із пунктів Ваших видатків є витрати на навчання, то згідно статті 166
Податкового  кодексу  України,  Ви  можете  повернути  собі  частину  грошей  у  вигляді
податкової знижки.

23  січня  2020  року з  метою  підвищення  обізнаності  населення  про  механізми
реалізації  та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище,
фахівцями  Звенигородського  бюро  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  проведено  вуличне  інформування
місцевих  жителів  м.  Звенигородка  про  правопросвітницьку  кампанію  «Відповідальне
батьківство».

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з
якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості  (мати, батько,
дружина/чоловік).



21  лютого  2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання вторинної правової допомоги Ольга Винарська провела семінар
для  бібліотекарів  сільських  рад  Звенигородського  району,  в  якому  прийняли  учать  22
бібліотекарі.

Під  час  заходу  учасникам  семінару  було  роз’яснено,  що  клієнти  системи  надання
безоплатної  правової  допомоги матимуть  доступ до медіації,  у  тому числі  у  сімейних та
спадкових  спорах.  Це  відбуватиметься  шляхом  роз’яснення  громадянам  про  можливість
застосування позасудового методу вирішення спорів – медіації. Медіація у праві – це метод
вирішення  спорів  із  залученням  посередника  (медіатора),  який  допомагає  проаналізувати
конфліктну  ситуацію  так,  щоб  зацікавлені  сторони  самостійно  змогли  обрати  варіант
рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників конфлікту.

На  відміну  від  формального  судового  процесу,  під  час  медіації  сторони  доходять
згоди  самостійно.  Найчастіше  медіація  застосовується  у  сімейних  і  трудових  спорах,  в
деяких  випадках  і  у  кримінальних.  Для  того,  щоб  бути  ефективною  та  дієвою,  медіація
повинна чітко підпорядковуватися принципам.

Добровільність.  Кожна  з  сторін  добровільно  обирає  рішення  щодо  участі  у
переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співробітництва;
можливість добровільного припинення процесу на будь-якому етапі. Конфіденційність. Усе,
що відбувається на медіації  не розголошується ні  медіатором,  ні  сторонами.  За винятком
ситуацій, коли сторони планують завдати шкоди собі чи комусь.

Щирість  намірів  щодо  вирішення  конфлікту.  Неупередженість  посередника.
Нейтральність, безоціночність – під час процесу медіатор не займає позицію однієї з сторін,
не оцінює їх, а в рівній мірі допомагає обом. Медіатор є нейтральним відносно конфлікту (не
«втягується» у суперечку) і, в той же час, щиро прагне допомогти сторонам знайти найкраще
для обох рішення. Розподіл відповідальності. Сторони несуть відповідальність за прийняття
рішення  та  його  виконання,  медіатор  –  за  дотримання  правил  та  принципів  процедури.
Правомочність  сторін.  Неформальність  та  гнучкість  процедури  медіації.  З  метою
розповсюдження  через  мережу  бібліотек  району,  бібліотекарям  були  передані  буклети
системи безоплатної правової допомоги різної правової тематики. 

10  березня  2020  року в  відділі  охорони  праці  Комунального  некомерційного
підприємства  "ГОРОДИЩЕНСЬКЕ  РАЙОННЕ  ТЕРИТОРІАЛЬНЕ  МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"  ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  прочитано  лекцію  на  тему
«Стягнення  нарахованої,  але  не  виплаченої  заробітної  плати».  Учасників  лекції  цікавили
питання  щодо  наказного  провадження  про  стягнення  нарахованої,  але  не  виплаченої
працівнику  суми  заробітної  плати,  а  також  порядок  дій  працівника  у  позасудовому  та
судовому  порядку,  та  питання  що  стосується  розрахунку  з  працівником  у  день  його
звільнення.



Під  час  зустрічі  обговорені  питання  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, порядок її надання, коло осіб на таку допомогу та послуги, які можна отримати в
Городищенському Бюро. Також поширені тематичні буклети. 

Згідно  Закону  “Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
протидії  булінгу  (цькуванню)”  (далі  -  Закон)  принесло  за  собою  ряд  змін  у  вирішенні
вищеназваної проблеми. З метою протидії булінгу у шкільному середовищі та інформування
учасників освітнього процесу щодо відповідальності за вчинення булінгу 23 січня 2020 року
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцев  Дмитро  провів
інформаційну  зустріч  з  учнями  9  класів  Кам’янської  загальноосвітньої  школи  №  2.
Працівник бюро повідомив, що в зв'язку із прийнятим у 2018 році Закону визначено поняття
булінг,  внесено  зміни  до  Кодексу  про  адміністративні  правопорушення  України  та  ряду
Законів  України.Булінг  це  -  діяння  учасників  освітнього  процесу,  які  полягають  у
психологічному,  фізичному,  економічному,  сексуальному  насильстві.  У  тому  числі  із
застосуванням  засобів  електронних  комунікацій,  що вчиняються  стосовно  малолітньої  чи
неповнолітньої  особи  або  такою  особою  стосовно  інших  учасників  освітнього  процесу,
внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого.  Ознаками  булінгу  (цькування)  є:  систематичність  (повторюваність)  діяння;
наявність  сторін  –  кривдник  (булер),  потерпілий  (жертва  булінгу),  спостерігачі  (за
наявності);  дії  або  бездіяльність  кривдника,  наслідком  яких  є  заподіяння  психічної  та
фізичної  шкоди,  приниження,  страх,  тривога,  підпорядкування  потерпілого  інтересам
кривдника  та  спричинення  соціальної  ізоляції  потерпілого.  Відтепер  за  вчинення  булінгу
Законом передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу наразі це – 850-
1700 грн або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено
групою осіб  або повторно  протягом року  після  накладення  адміністративного  стягнення,
штраф від - 1700-3400 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років, а до того відповідальність за
вчинки дітей несуть їхні батьки.

Також,  школярям  було  роз'яснено  механізм  притягнення  кривдника  до
відповідальності. А саме зазначено, що після того, як повідомлення про вчинення булінгу
надійшло до органів  правопорядку,  підрозділи поліції  у справах неповнолітніх  складають
протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Після цього справа передається
на  розгляд  до  відповідного  суду  або  судді  за  місцем  вчинення  правопорушення.  Судді
районних,  районних  у  місті,  міських  чи  міськрайонних  судів  розглядають  справи  про
адміністративні  правопорушення  та  призначають  вид  і  розмір  покарання.  Насамкінець
заходу  працівник  бюро наголосив,  що кожна дитина  або її  законний  представник  мають
право звернутись і отримати безоплатну консультацію юриста в бюро правової допомоги. 



28  лютого  2020  року відбулося  засідання  круглого  столу  за  участі  спеціалістів
Корсунь-Шевченківського  районного відділу державної  реєстрації  актів  цивільного стану,
Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  Центру  з
надання  безоплатної  правової  допомоги  та  фахівців  соціальної  роботи  Корсунь-
Шевченківського  РЦСССДМ.В  ході  засідання  розглядались  питання  щодо  надання
юридичної допомоги від первинної консультації до захисту прав у судовому порядку, про
діючі он-лайн сервіси Міністерства юстиції  України. Крім того, присутніх поінформовано
про існуючі можливості Аграрного реєстру, та процедуру його наповнення. Під час заходу
присутнім передано друковану продукція БПД. 

11 березня 2020 року головні спеціалісти Смілянського місцевого центру з надання
БВПД  Сокол  Олена  та  Сюкало  Юлія  провели  зустріч  з  працівниками  Смілянського  РВ
ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Олійник
Світланою та Тищенко Наталією.

Метою зустрічі було обговорення  реєстрації народження осіб ромської національної
меншини.  Олійник  Світлана  роз’яснила,  що  державна  реєстрація  народження  дитини
проводиться  за  письмовою  заявою  на  реєстрацію  народження.  Державна  реєстрація
народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження. Підставою
державної  реєстрації  народження  є  медичне  свідоцтво,  правовстановлюючі  документи
батьків, що в даному випадку є головною проблемою осіб ромської національної меншини.
Реєстрація  новонароджених проводиться за місцем проживання батьків або за фактичним
народженням дитини. 

В зв’язку з вищевказаною проблемою працівники Смілянського місцевого центру з
надання  БВПД  роз’яснили  про  можливість  скористатися  правом  на  безоплатну  правову
допомогу. Надали детальне роз’яснення щодо отримання первинної  правової допомоги та
звернення для отримання вторинної правової допомоги.

А  також,  працівниками  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  було
проведено  вуличне  інформування  жителів  міста  Сміла  з  питань  виплати  пільг  на  оплату
житлово-комунальних послуг.



23  січня 2020 року з  метою забезпечення  рівного  доступу  до  правової  допомоги
мешканців  сільської  місцевості,  працівниками  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
БВПД проведено виїзне консультування жителів села Сунки Смілянського району.

Під час прийому присутніх  поінформовано про можливість отримання безоплатної
правової допомоги, які правові послуги передбачає така допомога. Ознайомлено з порядком
звернення до установ системи БПД.

Мешканців зазначеного населеного пункту цікавили питання спадкування за законом
та за заповітом, стягнення нарахованої але не виплаченої заробітної плати, реєстрація права
власності  на  земельну  ділянку,  розміри  земельних  ділянок,  що  безоплатно  передаються
громадянам, порядок оскарження рішення органу державної влади тощо.

Наприкінці  зустрічі  серед  присутніх  розповсюджено  інформаційні  матеріали  про
діяльність Смілянського місцевого центру з  надання БВПД, контактні  дані  та буклети на
тему: «Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?».

28 лютого 2020 року в Городищенській районній філії Черкаського обласного центру
зайнятості  взято  участь  у  засіданні  «круглого  столу»  на  тему  «Заробітки  за  кордоном.
Проблема,  якій  приділяють  мало  уваги»  та  розглянуто  питання  безоплатної  правової
допомоги.

Учасників семінару цікавили питання соціального захисту: захисту прав працівників
за кордоном, отримання первинної та вторинної правової допомоги, а саме хто має право на
первинну та вторинну правову допомогу.

Фахівцем  бюро  поінформовано  про  можливість  отримання  безоплатної  вторинної
правової допомоги учасникам АТО, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Роз’яснив, що до письмового звернення адресованого місцевому центру додають:
–копію Паспорта громадянина України;
–копію ідентифікаційного номеру;
–копію посвідчення учасника бойових дій.

12  березня  2020  року згідно  з  планом  спільних  заходів  начальник  віддлу
"Звенигородського  бюро  правової  допомоги"  Смілянського  МЦ   з  надання  БВПД Ольга
Винарська  провела  правопросвітницьку  лекцію  для  клієнтів  пробації  Звенигородського



міськрайонного сектору філії Центру пробації в Черкаській області на тему: «Кримінальна
відповідальність  за  вчинення  насильства  в  сім’ї».Метою  проведеного  заходу  було
розширення  обізнаності  суб’єктів  пробації  про  відповідальність  за  вчинення  злочинів  і
правопорушень. Під час бесіди  присутні засуджені мали змогу обговорити прояви різних
видів насильства, відповідальність за скоєння насилля, також засуджені отримали ряд порад
щодо  того,  як  поводитися  у  разі  домашнього  насильства,  щоб  мінімізувати  негативні
наслідки. Також Ольга Винарська роз’яснила клієнтам пробації, яка відповідальність настає
за вчинення нових злочинів та правопорушень. Присутні отримали кваліфіковані та вичерпні
відповіді  на  свої  запитання  в  сфері  правової  просвіти:  права,  відповідальність,  куди
звертатись за допомогою.

24  січня  2020  року,  головний  спеціаліст  відділу  «Звенигородське  бюро  правової
допомоги»  Смідянського  МЦ  з  надання  БВПД  Лілія  Дзюба  у  співпраці  з  спеціалістом
Звенигородського  РВ  Управління  Державної  міграційної  служби  України  в  Черкаській
області  Андрієм  Смотруном  провели  захід  в  Звенигородському  центрі  підготовки  і
перепідготовки робітничих кадрів .

Під  час  заходу  було  наголошено,  що  при  реалізації  права  на  безоплатну  правову
допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження,  місця  проживання,  за  мовними  або  іншими  ознаками.
Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні
особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та
порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб. 

28 лютого 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання БВПД
Сокол Олена та Сюкало Юлія прийняли участь в традиційному заході «Євромасниця». Під
час заходу в ігровій формі було роз`яснено учням 1-4 класів про їх права та обов`язки та
розповсюджено інформаційні матеріали.

На завершення заходу працівникам НВК «Лідер» було роз`яснено порядок отримання
безоплатної вторинної правової допомоги .



12  березня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  та  спеціалістом  відділу  правопросвітництва  та  НБВП Смілянського  місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги   надали  адресну  правову
допомогу  мешканці  міста  Кам’янка,  1927  року  народження,  учасниці  війни,  яка  не  має
можливості самостійно відвідати бюро у зв'язку зі станом здоров'я і по телефону звернулась
до бюро, з проханням надати їй правову допомогу за її місцем проживання. В таких випадках
фахівці бюро, відповідно до пріоритетів та для створення належних умов для забезпечення
доступу мешканців  до  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  прибувають за  адресою
клієнта для особистого спілкування. В ході зустрічі спеціаліст бюро, вивчивши представлені
документи з'ясував проблему клієнта і надали їй консультацію у справі щодо встановлення
факту належності особі правовстановлюючих документів. З’ясувавши всі обставини справи,
працівником  бюро  було  надано  роз’яснення  та  запропоновано  звернутись  до  суду,
попередньо оформивши вторинну правову допомогу.

13 березня 2020 року проведено вуличне інформування населення щодо роботи Бюро
правової допомоги у місті Городищі. 

Громадян міста поінформовано що: 
- будь-яка особа має право на безоплатну первинну правову допомогу, а також, що 
включає в себе безоплатна первинна правова допомога.
- право на безоплатну вторинну правову допомогу мають окремі категорії осіб.
- де можна отримати безоплатну правову допомогу в місті Городищі, звернувшись 
особисто чи за допомогою законного представника, а також зателефонувавши до 
Городищенського бюро та за телефоном гарячої лінії єдиного контакт – центру.

На  початку  місяця  начальником  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги та роботи з її  надавачами Смілянського місцевого центру з

[1.2.] Створення ефективної системи управління 
правовими знаннями

 та розвиток людського потенціалу
 правничої спільноти та партнерських мереж БПД.
.



надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  було  складено  та   надіслано  хроніку
успішних справ адвокатів по захисту прав суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу.

Слід  зазначити,  що  в  період  з  01.01.2020  по  31.03.2020  року  відділом  організації
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано
понад 38 актів по цивільним та адміністративним справам, за дорученнями, які були видані у
2017-2020 р.р. та здійснені частково виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.

10  січня  2020  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги, начальником  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою Н.М., було
організовано  робочу  зустріч  з  адвокатом  Ткач  В.В.  Метою  проведення  робочої  зустрічі,
обговорення  проблемних  питань  пов’язаних  із  вчасним  звітуванням  адвокатом  за  для
отримання винагороди за виконану роботу.

В  період  з  13  по  17  січня  2020 року  начальником  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Мамоновою Н.М. було
внесено  відомості  про  адвокатів  та  дані  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги до контрактів по цивільним та адміністративним
справам на  2020 рік.  В цей  період  було  проведено  розмови з  адвокатами  про  подальшу
співпрацю  по  цивільним  і  адміністративним  справам  та  у  подальшому  підписання  вище
вказаних контрактів на 2020 рік.

Відповідно до доручення Координаційного центру з надання правової допомоги від
29.01.2020 року № 0177-20-4, щодо призначених адвокатів, які після зустрічей з клієнтами
починають зволікати із надання безоплатної  вторинної  правової допомоги та інформуючи
клієнтів  про  можливе  припинення  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у
зв'язку із можливістю неукладання контракту з центром у 2020 році,  04 лютого 2020 року
Смілянським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
повідомлено адвокатів, шляхом надсилання на електрону пошту та організовано і проведено
зустріч  з  адвокатами,  які  співпрацюють  з  Смілянським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної  вторинної  правової допомоги.  Під час проведення робочої  зустрічі  адвокатам
було роз'яснено положення постанови Кабінету міністрі України №8 від 11 січня 2020 року
Про  затвердження  Порядку  і  умов  укладання  контрактів  з  адвокатами  ,  які  надають
безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

25  лютого  2020  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги, начальником  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою Н.М., було
організовано  робочу  зустріч  з  адвокатом  Вакуленком  О.П.  Метою  проведення  робочої
зустрічі,  обговорення  проблемних  питань  пов’язаних  із  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також
зазначили  за для отримання винагороди за виконану роботу необхідно  вчасно звітуватися.

Начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та
роботи  з  її  надавачами  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної



правової  допомоги  було  вжито  заходів  для  вчасного  звітування  адвокатами  шляхом
особистих  виїздів  до  адвокатів  та  допомогою  у  складанні  актів  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги   за  для  вчасного  отримання  винагороди  за  виконану  ними
роботою.

З  адвокатами,  які  надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу,  начальник
відділу  організації  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  її
надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги клієнтам.
 

За І квартал 2020 року Смілянським місцевим центром з надання безоплатної  вторинної
правової  допомоги  було  систематично  проведено  “Skype” наради  з  працівниками  бюро  правової
допомоги.  На  нарадах  були  обговорені  основні  питання  організації  роботи  Смілянського  МЦ  з
надання БВПД, а також проводилися  навчання успішних справ та судових практик в вирішенні тих
чи  інших  спорів.  З  метою  якісного  виконання  завдань,  покладених  на  бюро  правової  допомоги
Центром протягом звітного періоду проведено ряд заходів щодо моніторингу діяльності відповідних
відділів.  В  ході  моніторингів  працівники  бюро  правової  допомоги  отримали  рекомендації  щодо
удосконалення напрямків роботи. Також Центром створено мережу дистанційних пунктів доступу до
безоплатної  правової  допомоги  на  базі  партнерів,  які  забезпечили  належні  умови  для  прийому
громадян працівниками Центру.   

 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було

Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного 
періоду та 

аналогічного періоду минулого року.

[1.3.] Децентралізація системи БПД.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності



зареєстровано _1312_ звернень клієнтів, _1312_ особам було надано правову консультацію,
__74__  із них написали письмову заяву про надання БВПД

 

№ з/п
Найменування відділу

МЦ

Кількість
зареєстрованих

звернень

Кількість наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

1 Відділ 
правопросвітництва та 
надяння безоплатної 
правової допомоги

250 250 38

2 Кам’янське Бюро 152 152 11

3 Городищенське Бюро 111 111 4

4 Шполянське Бюро 135 135 3

5 Звенигородське Бюро 251 251 12

6 Корсуньське Бюро 158 158 3

7 Лисянське Бюро 255 255 3

…. Разом по МЦ 1312 1312 74

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _67_ рішень
про  надання  БВПД  та  надано  _40_ доручень  адвокатам  та  _27_ наказів  штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _7_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного  права  _281_ (21,4%),  з  питань  виконання  судових  рішень  _162_ (12,3%),
земельного  _83_ (6%),  сімейного  _188_ (14,3%), соціального  забезпечення  _76_  (6%),  з
інших  питань  _71_ (5,4%),  спадкового  _143_  (11%),  адміністративного  _39_  (3%),
договірного  _14_ (1%), житлового  _183_ (14%), трудового  _64_ (5%), не правових питань
_0_ (%), та з медичного  права _8_ (0,6%).

Таблиця 1. Інформація щодо кількості 
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів.



 

 

 

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

 Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком.

              
Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю.



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал найбільше позитивних рішень
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох
розмірів прожиткового мінімуму)  _53_ (79%),  (ветеранам війни  _8_ (12%)  ,  інвалідам  _4_
(6%), внутрішньо переміщеним особам _2_ (3%). 

  

Крім цього,  місцевим центром в  тому числі  бюро правової  допомоги  за І  квартал
було:
       

• здійснено  _11_ виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  _28_
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 _249_ осіб, в тому числі _45_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій
та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та  _204_ осіб до дистанційних пунктів
доступу до БПД;
       

• надано  методичну  допомогу  _14_ 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 _51_ правопросвітницьких заходів;
      
 • розміщено у ЗМІ _37_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;

• надано _12_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано 
БВПД, за категорією осіб



№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що

отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу 

Кількість проведених
право-

просвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до

електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних

матеріалів,
розміщених у

ЗМІ

1 Разом  по  МЦ,
в тому числі:

11/45 28/204 14 51 12 37

2 Кам’янське
Бюро 

1/1 5/14 2 7 11 7

3 Городищенське
Бюро 

0/0 3/4 2 7 0 2

4 Шполянське
Бюро 

0/0 4/14 2 4 0 3

5 Звенигородське
Бюро

0/0 2/13 2 10 1 10

6 Корсунське
Бюро

1/7 2/35 2 12 0 4

7 Лисянське
Бюро

7/28 7/73 2 6 0            2
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