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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними
напрямами:
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної
правової допомоги
01 квітня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової
допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Мамоновю Наталією було знято відеоконсультування на тему «Спадщина».
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/847715379027787UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1
NzMyMjoyODkxMjU4OTE0Mjk4NjMw/

05 травня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Мамоновю Наталією було знято відеоконсультування на тему «Захист
прав осіб з інвалідністю». https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/470449697051366/
UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1NzMyMjoyOTY2NDk3OTQ2Nzc0NzI2/

01 червня 2020 року у Звенигородській ЗОШ - інтернат І - ІІІ ступенів - спортивний ліцей
начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Винарська О.Л. провела захід
присвячений Дню Захисту дітей, в заході взяли участь 15 випускників 11 класу спортивного ліцею та
класний керівник. Під час заходу було зосереджено увагу, що в далекому 1925 році в Женеві
(Швейцарія) проходила Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця,
присвячена питанням благополуччя дітей. Для того, щоб привернути увагу громадськості до проблем
дітей, було прийнято рішення про проведення цього свята. Достовірних відомостей про те, чому його
відзначають саме 1 червня, немає. Є версія, що дату обрали через дві важливі події, які відбулися в
той день – конференція в Женеві і святкування Фестивалю човнів-драконів (одного з трьох
найважливіших традиційних свят Китаю), яке організував генеральний консул Китаю в СанФранциско для групи китайських дітей-сиріт. Але в той час День захисту дітей ще не знайшов
статусу міжнародного і не відзначався повсюдно. У 1949 році на конгресі Міжнародної
демократичної федерації жінок, який пройшов у Парижі, жінки багатьох країн дали клятву
безперестанної боротьби за забезпечення миру на планеті, адже це – єдина гарантія щастя дітей. І

рішенням конгресу 1 червня було оголошено Днем захисту дітей. А через рік, у 1950 році, 1 червня в
51 країні світу, у тому числі і в Радянському Союзі, був проведений перший Міжнародний день
захисту дітей. З цього моменту свято проводиться щорічно. Конвенція ООН про права дитини - це
угода між країнами. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу. Конвенція визнає
право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального
та соціального розвитку. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня
1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства. Міжнародний день захисту дітей в
Україні святкуємо з 1998 року, після підписання Президентом України Указу №568/98 “Про день
захисту дітей". Ініціювали святкування цього дня в Україні Міністерство України у справах сім'ї та
молоді, Всеукраїнський комітет захисту дітей, Національний фонд соціального захисту матерів і
дітей „Україна — дітям“.

07 квітня 2020 року начальником відділу «Лисянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в приміщені
Лисянської державної податкової інспекції було проведено роз’яснення порядку надання
адміністративних послуг клієнтам інспекції, роз’яснення та консультації на правову тематику.

05 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Миколою Барабашем було знято відеоконсультування на тему «Дискримінація за ознакою
статті».https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/1312459572286691UzpfSTg0NDY3Mj
E5ODk1NzMyMjoyOTY2Nzg1NjYwMDc5Mjg4/

01 червня 2020 року в службі у справах дітей Городищенської районної державної
адміністрації взято участь у засіданні «круглого столу» на тему «Актуальні питання захисту прав
дітей». У вступному слові керівник служби у справах дітей Городищенської районної державної

адміністрації Оксана Кравченко зазначила, що повний і всебічний розвиток особистості дитини,
створення необхідних умов для реалізації та захисту її прав і свобод – одне з головних завдань будьякої сучасної демократичної та правової держави. У законодавстві України захист прав дітей, їх
добробут визнано загальнодержавним пріоритетом.
Головний спеціаліст відділу «Городищенське бюро правової допомоги» Смілянського
місцевого центру з надання БВПД Микола Барабаш виступив з доповіддю, що стосувалася питань
захисту прав дітей, щодо дотримання Конвенції про права дитини, роль психолога в роботі з
неповнолітніми правопорушниками, міжнародного досвіду здійснення незалежного контролю за
реалізацією прав дітей, а також права дітей в умовах асоціальних сімей, використання дітей для
жебракування та ін. Учасники круглого столу констатували, що проблеми дітей з інвалідністю, дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, досі лишаються актуальними. Також не
передбачено дисциплінарну відповідальність як посадових осіб, так і громадян за неналежну
реалізацію прав та свобод дітей і зловживання в цій сфері.

07 квітня 2020 року начальником відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Винарською
Ольгою було знято відеоконсультування на тему «Порядок виконання рішень суду щодо
перерахування та виплати доплати до пенсії дітям війни та чорнобильцям ».
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/2615041735403494UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1
NzMyMjoyOTA3OTI3MDE1OTY1MTUz/

12 травня 2020 року головним спеціалістом відділу Корсунь-Шевченківського бюро
правової допомоги Смілянського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги
Курчатовою О.Л. та адміністратором відділу з надання адміністративних послуг та
державної реєстрації Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Кузьменко Анною
Андріївною за допомогою засобів телекомунікації проведено відеонараду щодо порядку надання
адміністративних послуг при невідкладних обставинах під час карантину
та порядку надання правової допомоги громадянам , які її потребують.
Обговорено перелік адміністративних послуг, які можна отримати у Центрі надання
адміністративних послуг Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, які надаються з
урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території. Зокрема, це оформлення
паспорта громадянина України, вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років,
комплексна послуга є Малятко для батьків новонароджених, видача дозволу на участь у
дорожньому русі траспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні, видача посвідчень
водія замість втраченого або вкраденого, державна реєстрація народження фізичної особи та її

походження,державна реєстрація смерті, субсидія
на оплату житлово-комунальних послуг,
оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу, оформлення
тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або їх місце проживання не відоме, оформлення винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання "Мати-героїня", оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
тим, хто не застрахований у системі держаного соціального страхування, оформлення допомоги при
народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування чи самотнім
матерям, тощо.
Водночас громадян закликають утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів
послуг у період карантинних заходів без нагальної потреби або при симптомах ГРВІ, грипу чи
коронавірусу.

01 червня 2020 року до Міжнародного дня захисту дітей головним спеціалістом відділу
«Лисянське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Яровою
Оксаною. була проведена зустріч з директором Лисянського районного центру соціальних служб для
сім”ї, дітей та молоді Момот Н.А. та провідним фахівцем із соціальної роботи Білоус Т.Ю. та спільно
було проведено захід про права та захист дітей.

10 квітня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам`янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро
зняв відеоконсультування на тему «Встановлення юридичного факту родинних відносин».
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos235874374441109UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1N
zMyMjoyOTE5MDU1NTIxNTE4OTY5/

12 травня 2020 року в Лисянському відділі державної реєстрації актів цивільного стану
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) головним спеціалістом
Лисянського бюро правової допомоги Яровою О.М. та провідним спеціалістом відділу Татарчуком
В.М. було проведено спільне консультування громадян на правову тематику.

01 червня 2020 року начальником відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
рамках співпраці, в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного центру соціальних служб для
дітей сім`ї та молоді було проведено круглий стіл на тему "Відновлення порушених прав дітей". Під
час заходу начальник відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з
надання БВПД Олег Кривошия ознайомив присутніх з практикою роботи бюро в цьому напрямі.
Конституція України гарантує всім рівні права, діти повинні поважати одне одного, пам'ятати, що
кожен заслуговує доброго ставлення і кожен має право на повагу до його гідності, має право на
свободу та особисту недоторканість. Поряд з цим, з присутніми обговорено, які саме права дітей
закріплені в Конвенції про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989
року, а також про їхні обов'язки.
Наприкінці зустрічі присутні обговорили порядок за яким діти зможуть самостійно звертатися
за безкоштовною правовою допомогою згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

14 квітня 2020 року головним спеціалістом Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги Курчатовою О.Л. за допомогою засобів телекомунікаційних мереж за участі батьків та
дітей п'ятого класу Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 проведено
інформування про обов'язки батьків по збереженню здоров'я дітей в умовах карантину згідно
Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 "Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2" та Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", в режимі "наживо"
обговорено проблемні питання, що заходів , які стосуються перебування дітей в громадських місцях,
користування засобами індивідуального захисту, заборони відвідування спортивних, дитячих
майданчиків, зон відпочинку, тощо. Наголошено, що батьки або особи, які їх замінюють, відповідно
до ст. 12 Закону України " Про охорону дитинства " мають право і зобов'язані виховувати дитину ,
піклуватися про її здоров`я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання створювати
належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати честь і гідність дитини, готувати її до
самостійного життя та праці.
14 травня 2020 року Городищенською районною філією Черкаського обласного центру
зайнятості організовано профконсультаційний вебінар в онлайн режимі (за допомогою messenger у
соц.мережі Фейсбук) за темою : «Підготовка резюме» та було запрошено працівника
Городищенського бюро правової допомоги, який в межах кількох хвилин нагадав учасникам про
систему БВПД і первинну та вторинну правову допомогу.

Ведучим вебінару обговорювалося питання про написання хорошого резюме, а для цього
потрібно зосередитися на головних фактах професійної біографії. Тому професійна візитка повинна
мати такий вигляд:
1. Посада
2. Контактні дані
3. Досвід роботи
4. Освіта
5. Професійні навички
6. Рекомендації
7. Додаткова інформація

01 червня 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 «КорсуньШевченківське бюро правової допомоги" 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. В ході прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із питаннями,
що стосувалися порядку виконання рішення суду, на які отримали індивідуальні консультації . Під
час проведення прийому громадян розповсюджувалась друкована продукція Міністерства Юстиції
України.
14 квітня 2020 року головний спеціаліст відділу «Городищенське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Барабаш
зняв відеоконсультування на тему «Переваги та пільги по сплаті податків, кредитів, штрафів під час
карантину».
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos929331934203114 UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1N
zMyMjoyOTIxNjQwNDI3OTI3MTQ1/

14 травня 2020 року начальником відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Винарською
Ольгою було знято відеоконсультування на тему «Порядок та наслідки визнання особи
недієздатною».https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos336814573955744UzpfSTg0ND
Y3MjE5ODk1NzMyMjoyOTg4NDM5MjI0NTgwNTk4/

02 червня 2020 року заступника начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Каріна Асланян
провела зустріч-інформування з працівниками відділу освіти, Шполянської районної державної
адміністрації . Захід організовано з метою активізації правопросвітницької роботи в районі. В рамках
зустрічі працівників відділу було ознайомлено з місією, баченням та цінностями системи безоплатної
правової допомоги, роботою Шполянського бюро правової допомоги.
Під час заходу було досягнуто згоди щодо подальшої взаємодії та співпраці, а саме:
організації та участі у спільних правоосвітніх заходах, з обговорення проблемних питань щодо
реалізації та захисту прав громадян, інформування жителів Шполянського району про безоплатну
правову допомогу.

15 квітня 2020 року відбулася координаційна нарада по відео зв’язку «вайбер» між
заступником начальника відділом «Шполянського бюро правової допомоги» Каріною Асланян та
начальником Шполянського районного сектору Валерієм Кисличенком, в ході якої було розглянуто
питання щодо надання правової допомоги клієнтам пробації в умовах запровадження карантинних
заходів.

15 травня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Мамоновою Наталією було знято відеоконсультування на тему:
«Отримання
статусу
багатодітної
сім'ї:
права
та
пільги».
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos 934653910301900UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1N
zMyMjozMDAzMTAwNTUzMTE0NDY1/

02 червня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол
Оленою, Сюкалю Юлією та працівниками відділу державної реєстрації виконачого комітету
Смілянської міської ради Коваленко Мариною, Колісник Катериною, Дем`яненко Іриною та Пожар
Людмилою проведено зустріч. Під час зустрічі обговорено проблемні питання та специфіку
реєстрації та зняття з місця реєстрації малолітніх та неповнолітніх дітей.

15 квітня 2020 року головним спеціалістом Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги Курчатовою О.Л. за допомогою засобів телекомунікаційних мереж за участі батьків
старшої групи дошкільного навчального закладу ”Світлячок” ім. Софії Русової №4 м. КорсуньШевченківський проведено інформаційну бесіду в режимі "наживо", щодо заходів спрямованих на
збереження життя та здоров"я дорослих та малолітніх громадян України відповідно до Закону
України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (далі — COVID-19) та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.Обговорено
ряд питань, які стосувалися
тимчасових обмежень
перебування в громадських місцях ,
супроводження неповнолітніх, порядок користування засобів індивідуального захисту для дорослих і
дітей, розмір штрафів при невиконанні батьками або особами , які їх замінюють обов'язків щодо
виховання дітей згідно ст.184 КпАП України та санкцій злісного невиконання батьками, опікунами
чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо
якої встановлена опіка чи піклування , що спричинило тяжкі наслідки.
15 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено скайп
- нараду з начальником Кам’янського РВ ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ. Під час наради було обговорено
звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану цивільного стану через мережу
Інтернет та отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за
допомогою ЕЦП.

02 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією проведено зустріч з
працівниками Смілянського РВ ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Київ) Олійник Світланою та Тищенко Наталією.Метою зустрічі було обговорення
реалізації експерементального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини.
Даний проект передбачає надання комплексної послуги «єМалятко», що забезпечить створення
сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та буде складатися з таких послуг:

• державна реєстрація народженої дитини;
• реєстрація місця проживання дитини;
• призначення допомоги при народженні дитини;
• реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
• видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за певних умов);
• реєстрація в демографічному реєстрі;
• визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у зареєстрованому
шлюбі);
• реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
• визначення належності дитини до громадянства України.
Начальник Смілянського РВ ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ) Олійник Світлана зазначила: «Батьки матимуть змогу безкоштовного
звернення відразу в ЦНАП або до РАЦСу, перебуваючи ще в пологовому будинку, замість того, щоб
подавати десятки документів до різних установ».

15 квітня 2020 року нгачальник відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кривошия Олег
зняв відеоконсультування на тему «Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза
приміщенням суду як це працюватиме».https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/
1462520080576085UzpfSTg0NDY3MjE5ODk1NzMyMjoyOTIxNjg4NTU0NTg4OTk5/

15 травня 2020 року відбулася координаційна нарада по відео зв’язку «вайбер» між
заступником начальника відділом «Шполянського бюро правової допомоги» Каріною Асланян та
начальником Шполянського районного сектору Валерієм Кисличенком, в ході якої було розглянуто
питання щодо надання правової допомоги клієнтам пробації в умовах запровадження карантинних
заходів.

02 червня 2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлія провела робочу зустріч з
заступником начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради Костюченком Дмитром на якій обговорили питання щодо виплати
одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, а саме:
- Хто має право на одноразову грошову допомогу;
- Підстава надання одноразової грошової допомоги;
- Куди звертатись;
- Перелік необхідних документів;
- Розміри одноразової грошової допомоги;
- Способи виплати одноразової грошової допомоги.

16 квітня 2020 року начальник «Звенигородського бюро правової допомоги» Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Винарська налагодила з
провідним інспектором сектору філії ДУ «Центр пробації» Оленою Шолох Viber зв`язок для клієнтів
пробації, які змогли отримати консультації онлайн на різну правову тематику.

15 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Миколою Барабашем було знято відеоконсультування на тему « Правове регулювання прав та
обов`язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі ». Посилання на відео:
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/266649721056755/

02 червня 2020 року в секторі освіти Городищенської районної державної адміністраціх
прийнято участь у засіданні «круглого столу» на тему «Реалізація державної політики щодо захисту
прав дітей та «Права дитини згідно Конвеції ООН». Юрист сектору освіти Городищенської РДА
зазначила, що Конвенція ООН прийнята 20.11.1989р., «Про права дитини» отримала найбільш
широке міжнародне визнання серед усіх міжнародних документів, її ратифікували практично всі

країни світу, за вийнятком двох. Конвенція поєднує в одному документі весь спектр прав дітей від
громадянських, політичних, економічних, до соціальних і культурних. Головний спеціаліст
Городищенського БПД був зосереджений на питаннях захисту прав дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах, зазнали насилля, проблемах дітей з девіантною поведінкою, тощо.
Учасники круглого столу окреслили історико-правову роль і значення Конвенції для
формування національної політики, щодо захисту прав дитини. Обговорили міжнародні та вітчизняні
нормативні підвалини регуоювання окремих прав дитини. Також були обговорені пропозиції про
розгляд питання удосконалення національного законодавства щодо дотримання прав дитини, та
надання правової допомоги дітям за законодавством України.

28 квітня 2020 року начальником відділу «Лисянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ямковим
Василем було знято відеоконсультування на тему «Допомога по безробіттю». Посилання на відео:
https://www.facebook.com/watch/?v=671645956987100

28 травня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги Яровою
О.М. була проведена зустріч з завучем Лисянської початкової школи Остапенко А. В., соціальним
педагогом Кіфоренко І. О. та практичним психологом Коваль Л.М. в КОП “Лисянський НВК ЗОШ IIII ст. № 1 – гімназія – ДНЗ”, були розглянуті актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають
здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти.
Проведена просвітницька робота та засідання круглого столу на тему: випадки насильства у закладах
освіти , були роздані роз`яснюючі буклетні матеріали .

02 червня 2020 року в приміщенні Смілянського районного відділу державної виконавчої
служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відбулась зустріч
між головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання правової допомоги
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою, Сюкало Юлією та державними
виконавцями.

Старший державний виконавець Мандрика Олександр висвітлив питання щодо примусового
виконання рішення про стягнення аліментів на дітей на підставі виконавчого документа. Роз`яснив
порядок звернення, порядок відкриття виконавчого провадження, тонкощі стягнення аліментів на
утримання дитини з інвалідністю, та інші питання визначені Законом України «Про виконавче
провадження». Наприкінці зустрічі було вручено інформаційні матеріали системи БПД.

29 квітня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Асланян
Каріною було знято відеоконсультування на тему «Незаконне звільнення працівника». Посилання на
відео: https://www.facebook.com/watch/?v=243002733727647

03 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією було проведено робочу
зустріч з працівниками Смілянського районного відділу Управління державної Міграційної служби
України в Черкаській області Нестеренко Тетяною та Скотар Вікторією, під час зустрічі обговорили
питання щодо паспортизації дітей, а саме:
- Оформлення паспорту по досягненні 14-річного віку;
- Як обміняти паспорт у разі непредатності для користування;
- Обмін паспорту замість втраченого чи викраденого;
- Оформлення паспорту після повернення в Україну з ПМЖ за кордоном;
- Оформлення паспорту після набуття громадянства України;
- Механізм оформлення закордонного паспорту для дитини.
Начальник Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області Нестеренко Тетяна
наголосила: «На сьогоднішній день підрозділи ДМС надають послугу з оформлення паспорту
громадянина України при досягненні 14-річного віку з одночасним присвоєнням їй реєстраційного
номера облікової картки платника податків. Дана послуга значно заощаджує власний час громадян та
відміняє потребу у відвідуванні державних органів ДФС для отримання довідки державної фіскальної
служби. Така послуга надається безкоштовно».

03 червня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Мамоновю Наталією було знято відеоконсультування на тему «Захист
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах». Посилання на відео:
https://www.facebook.com/watch/?v=954616261648842

03 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Лисянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Яровою Оксаною була проведена зустріч з
завідувачем Лисянського РС УДМС в Черкаській області Котенко Л.П. та головним спеціалістом
Лисянського РС УДМС в Черкаській області Свістулою Л.В.було проведено консультування
громадян та спільний правовий захід про виїзд дітей закордон , оформлення закордонного паспорта
для дітей. Під час проведення заходу було роздано інформаційні та методичні буклети на правову
тематику .

04 червня 2020 року в приміщенні навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
I-III ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області, працівниками Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сокол Оленою та Мамоновою
Наталією було проведено виховний урок , для дітей та батьків на тему: «Безпечна поведінка під час
літніх канікул». Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової допомоги
наголосила, що:
•Гуляти й гратися можна в місцях, які призначені для цього.
• Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти.
• Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми й каліцтва різного ступеня
тяжкості.
• Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої
висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись якнайвище на дерева.
• Під час літнього відпочинку слід поводитися так, щоб не мати дорікань із боку дорослих.
• Під час канікул слід, як і раніше, дотримуватися правил техніки пожежної безпеки.
• Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними. Найкраще
повідомити про місце їхнього знаходження дорослим.
• Під час відпочинку на узбережжі слід обов'язково дотримуватися правил поведінки на воді й
поблизу неї.
•Одяг та взуття для відпочинку слід вибирати згідно із сезоном.
• Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом.

05 червня 2020 року працівниками відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру надання БВПД було проведено вуличне інформування, присвячене
правоосвітньому тижню призначеному Дню захисту дітей, що відзначався 01 червня 2020 року. Під
час вуличного інформування були роз’яснені права дітей, а також наголошено що, основним
міжнародним документом, який регулює відповідне питання є Конвенція про права дитини. В
національному законодавстві основними правовими документи з цього питання є – Конституція
України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства» та Цивільний кодекс
України.

10 червня 2020 року в службі у справах дітей Городищенської районної державної
адміністрації взято участь у засіданні «круглого столу» з нагоди відзначення 12 червня всесвітнього
дня боротьби із дитячою працею на тему «Особливості прийняття на роботу та оплати праці
неповнолітніх працівників». Під час засідання керівник служби у справах дітей Городищенської
районної державної адміністрації Оксана Кравченко зазначила, що використання праці неповнолітніх
на небезпечних для їх здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується за
законом. Це визначено ст. 43 та ст. 52 Конституції України. А згідно зі ст. 187 Кодексу законів про
працю України неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових
правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу,
відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством
України. Головний спеціаліст Городищенського БПД додав, що для робітників віком до 18 років
норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників
пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років (ст. 193 КЗпП).
Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи
виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості
щоденної роботи (ст. 194 КЗпП). Учасники круглого столу дійшли висновку, що не всі неповнолітні
працівники, влаштовуючись на роботу, знають про права та пільги, які гарантує їм держава. На жаль,
і багато роботодавців не дотримується нормативних вимог законодавства при прийнятті на роботу
неповнолітніх. На сьогодні, нелегальна праця для неповнолітніх іноді являється єдиним варіантом
підробітку, особливо влітку, адже ніяких зобов’язань перед роботодавцем вони не мають, а більшість
роботодавців, в свою чергу, хочуть отримати з цього вигоду, не сплачуючи податки до бюджету та
знімаючи з себе відповідальність, яка покладалась би на них при укладенні трудового договору з
працівником. Саме тому, неповнолітнім бажано завчасно потурбуватися про свою правову
захищеність – укласти з роботодавцем при прийнятті на роботу трудовий договір у письмовій формі
(п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП), в якому були б обумовлені місце роботи, трудова функція, яку має виконувати
працівник, розмір та терміни видачі заробітної плати, режим праці та відпочинку. За таких умов

жоден роботодавець не зможе безкарно використати неповнолітню особу як дешеву (чи, взагалі,
безкоштовну) робочу силу.

10 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем
було проведено круглий стіл в ДНЗ «Лисянському професійному аграрному ліцеї» , була розглянута
тема: “Особливості прийняття на роботу та оплата праці неповнолістніх працівників обговорені
брали участь Бахрієва С.Н.- юрист ліцею, Турлій Л.А.- практичний психолог закладу, Овчар Ю.В.викладач спецдисциплі та Обманюк Є.Б. заступник директора ліцею, надані роз`яснення та
консультації на правову тематику, було вручено роздаткові матеріали правової тематики.

10 червня 2020 року головні спеціалісти відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Олена та Сюкало Юлія з нагоди
відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові провели правопросвітницький захід для
працівників кабінету переливання крові Комунального некомерційного підприємства «Смілянська
міська лікарня» Смілянської міської ради. Під час зустрічі обговорили питання: що важливо знати
готуючись до донації крові, як проходить відновлення після донації крові, гарантовані державою
права
донорів
та
інші.
Під час заходу відбулась зустріч з виконуючим обов`язків директора Комунального
некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Стогнієм
Миколою Миколайовичем, який розповів історію створення кабінету переливання крові
Комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради,
обговорили обов’язки закладів переливання крові. Наприкінці зустрічі працівникам кабінету
переливання крові було роздано інформаційні матеріали.

11 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим
Дмитром було проведено інформаційно-комунікативну зустріч з працівниками Кам’янської ЗСШ І-ІІІ
ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів з нагоди відзначення 12 червня
Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею на тему: «Особливості прийняття на роботу та оплати

праці неповнолітніх працівників» та проведено просвітницько-профілактичну бесіду для дітей на
тему: «Відповідальність за втягнення дітей до жебракування».
За втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність передбачено
кримінальну відповідальність. Згідно ст.150-1 ККУ (“Використання малолітньої дитини для заняття
жебрацтвом”), яка передбачає, що використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої
дитини (тобто такої, що не досягла 14 років) для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування
грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) – карається обмеженням волі на строк
до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Якщо такі дії вчиняються щодо чужої
малолітньої дитини або повʼязані із застосуванням насильства чи погрозою його застосування,
вчинені за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, а також якщо внаслідок таких
дій дитині спричинені середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження та при інших кваліфікуючих
обставинах, то така особа може потрапити за ґрати від 5 до до 10 років. Ст. 304 ККУ передбачає
покарання за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, в тому числі у заняття жебрацтвом. Такі
дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, якщо ж вони вчинені щодо малолітньої
особи або батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном, піклувальником або особою, на яку
покладено обов’язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, то їм загрожує
позбавлення волі на строк від 4 до 10 років. Змушування до жебрацтва також є одним із видів
експлуатації людини і може кваліфікуватися як торгівля людьми за ст. 149 ККУ. Відповідальність за
такий злочин – до 15 років позбавлення волі.
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 червня 2020 року в пункті приймання крові Комунального некомерційного підприємства
"ГОРОДИЩЕНСЬКЕ
РАЙОННЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"
ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ взято участь у засіданні «круглого столу» з нагоди
відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові на тему «Права, гарантії та пільги, які
надаються донорам крові та її компонентів». Під час обговорення медична сестра КНП
Городищенське РТМО зазначила, що посадові особи установ та закладів охорони здоров'я зобов'язані
поінформувати донора про його права і обов'язки та порядок здійснення донорської функції. Медичне
обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів і видача довідок про стан його здоров'я
здійснюються безплатно. Донору в порядку, встановленому законодавством, відшкодовується шкода,
заподіяна йому ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції, з урахуванням
додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на його
соціально-трудову та професійну реабілітацію.
Головний спеціаліст Городищенського БПД додав, що згідно Закону України “Про донорство
крові та її компонентів” Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також
надає йому пільги. Донорам гарантується анонімність, відомості, отримані від донора, складають
медичну таємницю. Учасники круглого столу визначились, що Держава не тільки гарантує захист
прав донора та охорону його здоров’я, і надає йому пільги а також передбачає відповідальність
роботодавця за ненадання пільг. Згідно зі статтею 20 Закону України "Про донорство крові та її
компонентів" особи, винні у порушенні встановлених цим Законом прав донорів, несуть встановлену
законодавством дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.

Фактично ненадання донорам пільг є порушенням трудового законодавства, за яке передбачено
відповідальність:
- дисциплінарну — згідно зі статтями 147 — 152 Кодексу законів про працю України;
- адміністративну — згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

12 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової Ямковим Василем та
головним спеціалістом Яровою Оксаною проведено роз’яснення серед донорів на тему “Права,
гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів” за участі операційної медичної
сестри відділення забору крові Лисянського районного центру первинної медико - санітарної
допомоги Тригуб Н.В.

12 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем
було проведено засідання крулого столу за участю спеціаліста Томіленко А.А. - служби у справах
дітей, в.о. начальника поліції Чернушенком В.В. лейтенанта кримінальної поліції Гладюком О.Ю. та
старшим сержантом поліції Мельниченком Д.П. , проводилося обговорення теми “Відповідальність
за втягнення дітей до жебракування”. Під час обговорення В.о.начальник поліції Чернушенко В.В.
повідомив, що на території Лисянки та Лисянського району фактів жебрацтва не виявлено.

12 червня 2020 року працівники відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД провели робочу зустріч з працівниками служби у
справах дітей Звенигородської районної державної адміністрації. Під час зустрічі, працівниками
служби в справах дітей було зосереджено увагу на тому, що жебракування є однією з
найпоширеніших форм експлуатації дітей. Розгалужена система жебрацького «бізнесу» сьогодні
«робить ставку» саме на дітей. Причому чим менший вік дитини, тим більший прибуток вона може
принести. Новою тенденцією є не просто випрошування, а «заробляння» грошей продажем дрібного
товару, запропонованого дитиною. Зазначимо, що, згідно зі статтею 150-1 кримінального кодексу
України, використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття
жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у

сторонніх осіб), карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той
самий строк. Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини або пов’язані із застосуванням
насильства чи погрозою його застосування, а так само вчинені повторно або особою, яка раніше
скоїла один із злочинів, передбачених статтями 150, 303, 304 ККУ , або за попередньою змовою
групою осіб, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк
від трьох до восьми років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою, а також якщо внаслідок таких дій дитині спричинені середньої тяжкості чи
тяжкі тілесні ушкодження, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Статтею
304 кримінального кодексу України передбачено, що втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність,
у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, карається позбавленням волі на строк від трьох
до семи років. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою,
опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого
чи піклування про нього, – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.

12 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру
з надання БВПД проведено інформаційно-правову акцію, в ході якої перехожих інформували з такого
актуального питання як «Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх
працівників» та "Відповідальність за втягнення дітей до жебракування". На додаток, після вичерпних
відповідей, перехожим вручено відповідні інформаційні матеріали.

12 червня 2020 року працівники відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД провели вуличне інформування на тему: «Права, гарантії та
пільги, які надаються донорам крові та її компонентів». Під час вуличного інформування перехожим
громадянам було роз’яснено наступну правову інформацію: проходження безоплатного медичного
обстеження та отримання відповідних довідок;отримання обов’язкового державного страхування на
випадок інфікування або виникнення хвороб чи розладів пов’язаних з виконанням донорської
функції; відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди у зв’язку з виконанням донорської функції, з
урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та інші заходи, спрямовані на
соціально-трудову та професійну реабілітацію; прирівнювання інвалідності, пов’язаної з виконанням
донорської функції, до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; не
розголошення інформації про стан здоров’я, що становить лікарську таємницю.
Загальні пільги:
- звільнення від роботи та навчання в день медичного обстеження та/або донації крові, зі
збереженням середнього заробітку за рахунок роботодавця;
- надання додаткового вихідного дня після кожного разу донації крові, зі збереженням середнього
заробітку за рахунок роботодавця. Це право можна використати у будь-який зручний для донорів час.

Якщо донація крові відбулася під час щорічної відпустки, то ця відпустка продовжується на
відповідну кількість додаткових днів відпочинку за кожен день здавання крові.;
- безкоштовний сніданок і обід за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у
донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням
відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних
наборів харчування.

12 червня 2020 року головним спеціалістом Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги Курчатовою О.Л. за допомогою засобів телекомунікації проведено відеонараду з
директором Деренковецького навчально-виховного комплексу Набутівської ОТГ Гладким
Олександром Павловичем .Тематика відеонаради - це "Особливості прийняття на роботу та оплати
праці неповнолітніх працівників", "Відповідальність за втягнення дітей до жебракування". Віднині в
Кримінальному кодексі України крім статті, що карає за «втягнення неповнолітніх у заняття
жебрацтвом», з’явилася також стаття, яка встановлює кримінальну відповідальність за
«використання» дитини для жебракування. Вона з’явилася після рішення парламенту.
За даними Міжнародної організації праці, українські дітлахи активно втягнуті в трудову
діяльність. І найпоширенішими видами такої праці малолітніх є торгівля на базарі, збирання
металобрухту і саме жебрацтво, нібито збирання коштів на лікування. Жахливий заробіток багатьох
неблагополучних родин, яким, зазвичай, гроші необхідні не на харчі та одяг, а для того, аби купити
алкоголь чи цигарки.
Однак і чиновники, і пересічні громадяни кажуть: посилення відповідальності батьків за те, що
змушують дітей виходити на вулиці чи втягують їх у злочини, принаймні врятує неповнолітніх від
психологічних травм.
У Кримінальному кодексі давно вже є стаття 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність». Втягнення у жебрацтво карається п'ятьма роками тюрми. Порівняємо зі змінами до статті
150 «Експлуатація дітей», які внесла Рада. Якщо стисло, то використання малолітньої дитини для
заняття жебрацтвом карається обмеженням волі до 3 років. За ті ж дії, вчинені щодо чужої дитини,
загрожує 8 років. Якщо ж злочин скоїть організована група – до 10 років за ґратами. «Втягнення
передбачає свідоме рішення дитини, а використання стосується випадків, коли дитина є немовлям і
не здатна усвідомлювати вчинки. Практика, яка діяла в Україні до прийняття цього закону, була
такою: осіб, які втягували дітей, карали. А ті, які тримали немовлят на руках, уникали покарання».
Обговорено план профілактичних заходів та служб, які можливо залучити для попереджувальної та
корекційної роботи з неблагополучними родинами, діти з яких навчаються в Деренковецькому
навчально-виховному комплексі.
15 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковий В.П. було
проведено в кабінеті лекцію для людей похилого віку про особливості договору дарування та
заповіту ,а також про відмінності договору довічного утримання від спадкового договору. Лекція
пройшла в теплій , дружній атмосфері, було задано цікаві питання по цій темі . По завершенню
заходу, було роздано брошури та буклети правового характеру.

15 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим
Дмитром було проведено інформаційно-роз’яснювальну лекцію для працівників територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кам’янського району на тему:
"Особливості договору дарування та заповіту".

16 червня 2020 року у Городищенській районній державній адміністрації взято участь у
«заході – обговоренні» з нагоди відзначення 15 червня Всесвітнього дня поширення інформації щодо
зловживань стосовно літніх людей ( День захисту літніх людей) на тему «Відмінність договору
довічного утримання від спадкового договору».
На зустрічі були присутні головний спеціаліст правового забезпечення, доступу до публічної
інформації, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адмiнiстрацiї та інші
працівники апарату райдержадміністрації, а також головний спеціаліст Городищенського БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

17 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем
та головним спеціалістом Яровою Оксаною було проведено засідання круглого столу в Державній
міграційній службі за участю працівників служби провідного спеціаліста Лисянського РС УДМС
України в Черкаській області Складанною О.А., Плохою В.Я. та Рогашко Ю.В. Було обговорено
питання про тимчасове розміщення біженців в Україні, було проведено інформування присутніх про
пункти тимчасового розміщення біженців в Україні.
17 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем
було проведено засідання круглого столу в Управлінні соціального захисту населення ЛРДА за
участю начальника відділу соціальної допомоги Сінчук А.А., головного спеціаліста відділу
персонального обліку Швидкої Г.Ю.,спеціаліста відділу роботи з окремими категоріями громадян
Горбенка В.В. та державного соціального інспектора Пономаренко М.О. проводилося обговорення
теми : “ Права та обов’язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту”

18 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим
Дмитром було організовано та проведено круглий стіл з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього
дня біженців з працівниками Кам'янського РВ ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ на тему: «Права та
обов’язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту»
Під час даної зустрічі учасники обговорили про права та обов’язки біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують
додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі
обов’язки, як і громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією та законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної
правової допомоги з контактною інформацією.

18 червня 2020 року головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією та Сокол Оленою
було проведено робочу зустріч з працівниками Смілянського районного відділу Управління
державної Міграційної служби України в Черкаській області Нестеренко Тетяною та Скотар
Вікторією з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців. Під час зустрічі було
обговорено права та обов’язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту, наявність пунктів
тимчасового
розміщення
біженців
в
Україні
та
ін.
З начальником Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області Нестеренко Тетяною
обговорили проект Закону № 2335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства» який був схвалений в другому читанні 16 червня Верховною
Радою України.

18 червня 2020 року у відділі «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з
надання безоплатної вторинної допомоги працівники з 09:00 до 13:00 години працівники надавали
консультації саме з питань: відмінність договору довічного утримання від спадкового договору;
особливості договору дарування та заповіту.Статтею 744 Цивільного кодексу України, визначено, що
за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні
(набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або її частину, інше нерухоме майно або
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати
відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. Сторонами у договорі довічного утримання
(догляду) є відчужував – фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я та набувач –
повнолітня дієздатна фізична або юридична особа. Якщо набувачем є кілька фізичних осіб, вони
стають співвласниками майна, переданого їм за цим договором, на праві спільної сумісної власності,

їх обов’язок перед відчужувачем є солідарним. Такий договір може бути укладений відчужувачем на
користь третьої особи. Договір довічного утримання (догляду) також укладається у письмовій формі
та підлягає нотаріальному посвідченню. Договір довічного утримання (догляду), за яким передається
набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній реєстрації.Кредитори набувача не мають
права звернути стягнення на майно набувача, передане за договором довічного утримання протягом
життя відчужувача. Із правом власності на майно до набувача переходить і ризик випадкової загибелі
речі. Випадкова загибель майна не звільняє останнього від обов’язків, покладених на нього
договором.

18 червня 2020 року головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією та Сокол
Оленою, проведено зустріч з працівниками Смілянського міського відділу ДРАЦС Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Піскун Вікторією та Дубовою Іриною
під час якої було спільними діями надано допомогу особі ромської національності, інваліду по зору з
питань державної реєстрації народження та отримання допомоги при народженні дитини.

19 червня 2020 року у приміщенні Городищенського районного сектору управління
державної міграційної служби України у Черкаській області взято участь у засіданні «круглого
столу» з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців на тему «Права та обов`язки
біженців і осіб, які потребують додаткового захисту».
На зустрічі були присутні завідувач Городищенського районного сектору управління
державної міграційної служби України у Черкаській області Шевченко Руслана Ігорівна та
спеціалісти Городищенського районного сектору, а також головний спеціаліст Городищенського БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час
засідання учасники відзначали, що Основним правовим документом щодо обговорюваної теми є
Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" .

19 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією проведено зустріч з

працівниками Смілянського РВ ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Київ) Тищенко Наталією та Коваль Анастасією. Метою зустрічі було обговорення
проблемних питань та особливостей, щодо встановлення особи ромської національності, відновлення
ідентифікуючих документів осіб та державної реєстрації народження осіб ромської національності,
які досягли більше 1-го року.

19 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру
з надання БВПД проведено вуличне інформування щодо відзначення 20 червня Всесвітнього дня
біженців, в ході якої перехожих інформували з такого актуального питання як «Права та обов`язки
біженців і осіб, які потребують додаткового захисту» та "Пункти тимчасового розміщення біженців в
Україні". На додаток, після вичерпних відповідей, перехожим вручено відповідні інформаційні
матеріали.

22 червня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Асланян Каріною було знято відеоконсультування на тему «Відмінність договору довічого
утримання від спадкового договору».https://www.facebook.com/watch/?v=576020366660511

22 червня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Мамоновю Наталією було знято відеоконсультування на тему
«Особливості договору дарування та заповіту». Посилання на відео: https://www.facebook.com/watch/?
v=940910013020886

23 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та
спільно з працівниками Смілянського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській
області проведено роз`яснювальну роботу з особами засудженими до покарань не пов`язаних з
позбавленням волі на тему: «Відповідальність за зловживання наркотичними засобами».

23 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою проведено зустріч з
працівниками комунального закладу «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної
ради, та обговорено відповідальність за зловживання наркотичними засобами та примусове лікування
осіб хворих на наркоманію. Завідувач відділу роз`яснила причини продовження строку примусового
лікування від наркоманії, а саме:
• у разі систематичного порушення особою, яка перебуває в спеціалізованому лікувальному
закладі, режиму та курсу лікування від наркоманії, внаслідок чого заходи лікувального впливу не
дали позитивних результатів,
• за поданням адміністрації лікувального закладу, погодженим з прокурором, і на підставі
медичного висновку районний (міський) суд за місцем розташування лікувального закладу може
продовжити цій особі строк перебування у ньому.
При цьому загальний термін примусового лікування не може перевищувати дванадцяти
місяців.

23 червня 2020 року працівники відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД провели круглий стіл на тему: «Захист
конституційних прав та свобод людини і громадянина», учасниками круглого столу були: викладач
права
Звенигородської
філії
Східноєвропейського
університету
економіки і менеджменту Соломаха А.І., юрисконсульт відділу освіти Звенигородської РДА Зінченко
В.О., державний реєстратор Звенигородської РДА Клєпач А.А., державний виконавець відділу ДВС
Крикун С.А, представник Звенигородської центральної районної бібліотеки м. Ю.Кримського
Гаркавенко О.Л. Під час доповіді за круглим столом було з’ясовано, що згідно з принципом
гарантованості прав і свобод людини і громадянина закріплення найважливіших з них у Конституції
України здійснюється одночасно з фіксацією відповідних гарантій як безпосередньо в статтях
Конституції, так і в чинному законодавстві.

23 червня 2020 року начальником відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД, спільно з працівниками КорсуньШевченківського РВ ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Київ) було проведено робочу зустріч на якій обговорювались проблемні питання та особливості,
щодо проведення державної реєстрації та отримання дублікатів реєстраційних документів при
зверненні громадян, та їх можливість в разі необхідності скористатись послугами бюро правової
допомоги.
Під час зустрічі було поширено друковану продукцію на тему конституційні права громадян.

24 червня 2020 року, з нагоди відзначення Дня Конституції України, працівниками
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та Сюкало Юлією було проведено
круглий стіл з головою Смілянської райдержадміністрації Бандурко Валерією, під час якої
обговорили права людини і громадянина. Щодо неприпустимості нехтування одними правами під
приводом реалізації інших прав. З цією метою в Україні створені певні державні інститути. Гарантом
права і свобод людини і громадянина є Президент України, а також було наголошено щодо
контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
На завершення заходу було обговорено питання подальшої спільної роботи, визначено спільні
шляхи для удосконалення правової освіти населення.

24 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П. було
проведено в Лисянській районній раді семінар на тему : “Захист конституційних прав та свобод
людини і громадян”- це є найважливішим завданням в роботі органів виконавчої влади та органів
самоврядування в Лисянському районі. В семінарі брали участь заступник голови районної ради
Галушко О.С. , начальник відділу комунального майна Ільченко В.М., заступник керуючого справами
Козлова Г.П., провідний спеціаліст Нечитайло Т.Б.,бухгалтер Миколенко Л.В., ратник голови
районної ради Скрипник Н.І. По закінченню семінару було роздано буклети правового
характеру.чними засобами, були роздані буклети правої тематики.

24 червня 2020 року в Лисянській районній Центральній лікарні начальником Лисянського
бюро правової допомоги Ямковим В.П. було проведено засідання круглого столу з лікарем
наркологом Калані Л.В., головною медсестрою лікарні Ковтун Л.О. та старшою медичною сестрою
тарапевтичного відділення Крижньою А.Д., ст. медсестрою акушерсько – гінекологічного відділення
Рустамян В.М. ,Гуцало А.В. медична сестра наркологічного кабінету про використання в роботі
наркотиків і яка відповідальність за зловживання та торгівлю наркотичними засобами, були роздані
буклети правої тематики.

24 червня 2020 року начальником відділу "Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги
Смілянського місцевого центру з надання БВПД за участі працівників Корсунь-Шевченківського РС
філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області проведено інформаційний день з
особами засудженими до покарань не пов`язаних з позбавленням волі на тему: «Кримінальна
відповідальність за незаконне поводження з наркотичними засобами».

25 червня 2020 року, працівниками відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД було проведено вуличне інформування громадян на тему:
"Відповідальність за зловживання наркотичними засобами". Законодавством встановлено,що
наркотичними засобами є речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до
Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою
КМУ від 6 травня 2000 р. № 770.Щодо поняття «зловживання наркотичними засобами», то згідно ст.
1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними» зловживання наркотичними засобами або
психотропними речовинами є умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або
психотропних речовин. В Україні законом чітко визначено покарання за виготовлення, зберігання та
розповсюдження наркотиків. Стаття 307 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну
відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту. Стаття 309
Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Статті законодавства не мають визначення
дефініції «вживання», тобто відповідальності за вживання наркотичних речовин як такої не має. Але
зверніть увагу, що процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання або
перевезення таких засобів ! Окрім того, Кримінальним кодексом України передбачена
відповідальність за незаконне публічне вживання наркотичних засобів – ст. 316 ККУ.
Відповідальність за виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків встановлена. Але
зверніть увагу на те, якщо особа звернулася за допомогою у лікувальний заклад та почала лікування

від наркоманії – закон передбачає звільнення від відповідальності. До того ж, кримінальна
відповідальність не єдиний вид відповідальності, який може бути застосований до особи. Стаття 44
Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає відповідальність за незаконні
виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або
психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, а саме:штраф від 25 до 50
неоподатковуваних мінімумів громадян(від 425 грн. до 850 грн.);громадські роботи на строк від
двадцяти до шістдесяти годин;адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

25 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим
Дмитром організовано та проведено круглий стіл з нагоди відзначення Дня Конституції України у
приміщенні Кам’янського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» на тему:
«Захист
конституційних
прав
та
свобод
людини
і
громадянина».
В ході проведення круглого столу було обговорено конституційні права та обов’язки
громадян, а також способи їх захисту. Представник бюро зробив акцент на тому, що Конституція
закріплює в Україні засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і
свобод людини та гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підвалини для розвитку і зміцнення
демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються найвищою цінністю. Та важливим є і те, що Конституцією
закріплено право кожного на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця
допомога надається безоплатно.

26 червня 2020 року у Центрі надання адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації з нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України, проведено зустрічобговорення на тему «Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина» за участю
адміністратора ЦНАП Городищенської РДА, головного спеціаліста правового забезпечення, доступу
до публічної інформації, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації
та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Під час зустрічі учасники відзначали, що основний Закон
проголошує: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є
невідчужуваними та непорушними". Конституцією України визначено головний принцип політики
держави в галузі забезпечення прав людини і громадянина: "Людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави". Конституція України - це головний оберіг державності, демократії та

незалежності. Вона визначає фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується
майбутнє Українського народу. Конституція діє для забезпечення прав і свобод усіх людей. А
Основні розділи Конституції визначають загальні засади функціонування української держави,
основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, завдання та функції діяльності Верховної
Ради України, Президента, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, засади здійснення
правосуддя, територіальний устрій держави. В кінці зустрічі-обговорення учасники дійшли висновку,
що реалії сьогодення несуть конкретні ризики в контексті реалізації конституційних цінностей, а
особливо для країн, у яких період системної нестабільності ще не завершився, на жаль, до цього
переліку входить і Україна. А тому конституційні цінності мають стати робочим інструментом
захисту прав людини. Також необхідні постійні зусилля для підтримки та удосконалення захисту
прав та свобод людини.

26 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим
Дмитром спільно з інспектором районного сектору філії Державної установи «Центр пробації»
проведено профілактичну бесіду для підоблікових осіб які перебувають на обліку на тему: «Наслідки
вживання наркотичних засобів. Відповідальність за зловживання наркотичними засобами » для осіб,
що засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Спеціаліст бюро правової допомоги
розпочав з того, що проблема нарко злочинності на сьогодні є особливо гострою, тому однією з цілей
держави є зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зменшення шкоди від їх незаконного вживання. Також було наголошено, що
відповідальність закріплена на рівні Кримінального кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення. По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

26 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру
з надання БВПД з нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України проведено вуличне
інформування в ході якої перехожих інформували з такого актуального питання як «Захист
конституційних прав та свобод людини і громадянина» та " Відповідальність за зловживання
наркотичними засобами ". На додаток, після вичерпних відповідей, перехожим вручено відповідні
інформаційні матеріали.

26 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру
з надання БВПД з нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України проведено робочу зустріч
на базі Шполянського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області.
В ході заходу обговорили тему, а саме «Захист конституційних прав та свобод людини і
громадянина» та «Відповідальність за зловживання наркотичними засобами». Крім того, при вході до
відділу ДВС розміщено інформаційні буклети.

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

На початку місяця начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової
допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги складається та надіслається хроніка успішних справ адвокатів по захисту прав
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.
Слід зазначити, що в період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року відділом організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано понад 28 актів по
цивільним та адміністративним справам, за дорученнями, які були видані у 2017-2020 р.р. та
здійснені частково виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.
15 квітня 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 Сухомудренко Б.В. 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.
12 травня 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 Кочетковим Г.О. 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.
5 червня 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 Кочетковим Г.О. 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.

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.

[1.3.] Децентралізація системи БПД
За ІІ 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.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного
періоду та
аналогічного періоду минулого року

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано _935_ звернень клієнтів, _935_ особам було надано правову консультацію,
__44__ із них написали письмову заяву про надання БВПД

Таблиця 1. Інформація щодо кількості
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

№ Найменування відділу
з/п
МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість наданих Кількість отриманих
правових
письмових звернень
консультацій
про надання БВПД

1

Відділ
правопросвітництва та
надяння безоплатної
правової допомоги

135

135

21

2

Кам’янське Бюро

73

73

2

3

Городищенське Бюро

103

103

5

4

Шполянське Бюро

131

131

1

5

Звенигородське Бюро

165

165

8

6

Корсуньське Бюро

143

143

3

7

Лисянське Бюро

185

185

4

935

935

44

…. Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _40_ рішень
про надання БВПД та надано _28_ доручень адвокатам та _12_ наказів штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _4_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого
цивільного права _124_ (13%), з питань виконання судових рішень _145_ (16%),земельного
_44_ (5%), сімейного _131_ (14%) соціального забезпечення _52_ (6%), з інших питань
_130_ (13,9%)спадкового _98_ (10%),адміністративного _52_ (6%), договірного _9_ (1%),
житлового _88_ (9%), трудового _52_ (6%), не правових питань _0_ (%), та з медичного
права _1_ (0,1%).

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

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком.

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІ квартал 2020 року найбільше позитивних рішень
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) _26_ (65%), (ветеранам війни _6_ (15%) , інвалідам _8_ (20%).

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

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ квартал 2020 рік було:
• здійснено _0_ виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність _26_ 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 _125_ осіб, в тому
числі _0_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та _125_ 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 _79_ правопросвітницьких заходів;
• розміщено у ЗМІ _37_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
• надано _7_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

№
з/п

Кількість
Кількість
здійснених
Кількість
ОМС та
Кількість
виїздів
діючих
Кількість
установ - Кількість проведених клієнтів,
мобільних дистанційних
інформаційних
Найменування
провайдерів
правояким надано
пунктів/осіб, пунктів/осіб,
матеріалів,
МЦ та Бюро
БПД, яким
просвітницьких
доступ до
що
що отримали
розміщених у
надано
заходів
електронних
отримали
правову
ЗМІ
методичну
сервісів МЮ
правову
допомогу
допомогу
допомогу

1

Разом по МЦ,
в тому числі:

0/0

26/125

14

79

7

37

2

Кам’янське
Бюро

0/0

2/19

0

9

7

5

3

Городищенське
Бюро

0/0

5/25

0

14

0

5

4

Шполянське
Бюро

0/0

3/3

0

3

0

2

5

Звенигородське
Бюро

0/0

2/14

3

15

0

7

6

Корсунське
Бюро

0/0

2/19

0

8

0

4

7

Лисянське
Бюро

0/0

7/25

0

16

0

5

