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01  липня  2020  року у  Городищенському  районному  відділі  державної  реєстрації  актів
цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з нагоди
відзначення  01  липня  5-річного  ювілею  роботи  місцевих  центрів  з  надання  БВПД  в  Україні,
проведено  зустріч-обговорення  на  тему  «П’ятиріччя  Смілянського  МЦ  з  БВПД»  за  участю
начальника  Городищенського  ДРАЦС,  провідних  спеціалістів  Городищенського  ДРАЦС,  та
головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. 

Під час зустрічі  учасники відзначали, що 1 липня 2015 року в Україні  почали працювати
місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А зі створенням місцевих центрів
доступ до правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах отримала низка соціально
незахищених категорій: громадяни з незначним доходом, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, біженці, учасники бойових дій та інші. Незабаром право на правову допомогу отримали
також  внутрішньо  переміщені  особи,  постраждалі  від  домашнього  насильства,  усі  діти  та  інші
категорії,  визначені  у  ст.  14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  За п’ять років
фахівці  місцевих центрів  надали понад 2  млн юридичних консультацій та  роз’яснень з  правових
питань. Також було прийнято понад 270 тис. рішень про надання клієнтам безоплатної вторинної
правової допомоги.

В  кінці  зустрічі-обговорення  учасники  констатували  беззаперечну  важливість  існування
місцевих центрів з надання БВПД в Україні,  та довіру українців до системи безоплатної правової
допомоги, за ці п’ять років.

04   серпня   2020  року  головним   спеціалістом   Лисянського  бюро  правової  допомоги
Яровою О.М. спільно з провідним  інспектором  Лисянського районного сектору з питань пробації
Бесарабом В.В. було  проведено консультування 4 громадян, засуджених до відбування покарання,
що не пов'язане з позбавленням волі.  На виконання умов меморандуму про співпрацю, зазначеній
категорії  громадян  було  надано  кваліфіковані  роз'яснення  юридичного  характеру  та  вручено
роздаткові матеріали правової  тематики.

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами:

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги



02  вересня 2020 року з нагоди відзначення 2 вересня 75- ї річниці закінчення Другої світової
війни  начальник відділу «Звенигородське бюро правової  допомоги» Смілянського МЦ з нада6ня
БВПД  прийняли участь у засіданні президії Звенигородської  районної   організації ветеранів, що
відбулося в приміщенні Звенигородської районної бібліотеки імені Кримського.

     Під час зустрічі   були обговорені питання різної правової тематики:  пільги ветеранам
війни; особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни; порядок спадкування за законом і
за  заповітом;  одним  з  болючих  питань  у  присутніх  було  -  отримання  невиплачених  коштів  за
рішенням суду особам, які мають статус «Дитина війни». З метою отримання безоплатної правової
допомоги   щодо  виконання  рішень  суду  по  виплаті  доплати  до  пенсії  дітям  війни  начальник
Звенигородського  бюро  порадила  присутнім  звернутися  до  бюро  правової  допомоги,  з  метою
складання  заяви  до  УЗПВР  у  Черкаській  області  Центрального  міжрегіональне  управління
Міністерства юстиції (м. Києва), при собі мати паспорт, належно завірену копію рішення суду та його
ксерокопію, копію паспорт,  копію картки платника податків та картку з рахунком і банківськими
реквізитами.

З  нагоди  відзначення  п’ятої  річниці  відкриття  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  відповідно  до  спільного  плану  дій  «Корсунь-
Шевченківського  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  та  Корсунь-
Шевченківський районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 01 липня 2020 року
відбувся  круглий  стіл  за  участі  старости  села  Драбівки  Корсунь-Шевченківського  району  Ольги
Горобець,  старшого  інспектора  Корсунь-Шевченківський  районного  сектору  філії  Державної
установи  «Центр пробації»  в  Черкаській  області  старшого  лейтенанта  внутрішньої  служби Ірини
Хаткової, а також головного спеціаліста Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Оксани
Курчатової.  В  ході  зустрічі  головний  спеціаліст  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допомоги" Оксана Курчатова розповіла присутнім про види правових послуг,які система безоплатної
правової  допомоги надає  клієнтам з  приводу забезпечення  реалізації  та  захисту їх  прав,  а  також
проінформувала  про  можливість  отримувати  безоплатні  консультації  правового  характеру
дистанційно,  за  визначеним графіком  в  приміщенні  Корсунь-Шевченківського  районного сектору
пробації.

04  серпня  2020  року у  Городищенському  районному  відділі  державної  реєстрації  актів
цивільного  стану  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.  Київ)
проведено зустріч-обговорення на тему «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб» за участю,
провідних спеціалістів Городищенського ДРАЦС, та головного спеціаліста Городищенського бюро
правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 

Обговорюючи  вищезазначену  тему  учасники  відзначали,  що  у  разі  звернення  до  відділу
державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  переміщені  особи  можуть  вирішити  такі  питання:
державна реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені або внесення змін до актових записів, їх
поновлення  та  анулювання,  повторна видача свідоцтва  про державну реєстрацію акту цивільного
стану.  А  основними  особливостями  розірвання  шлюбу  для  внутрішньо  переміщених  осіб  є



можливість звертатися до суду або органів державної реєстрації  актів цивільного стану за місцем
фактичного  проживання,  а  не  за  адресою  реєстрації  (прописки).  При  цьому  статус  внутрішньо
переміщеної особи підтверджується довідкою переселенця.

02  вересня  2020  року орначальником  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД,  Кривошия  Олегом  спільно  з
завідувачкою Корсунь-Шевченківської нотаріальної контори Гончаренко Юлією проведено круглий
стіл на тему: «Права та пільги окремих категорій громадян при вчиненні нотаріальних дій».

  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. На даний час послуги державної нотаріальної контори є
найбільш  затребуваними  саме  для  пільгових  категорій  громадян  та  пенсіонерів.  Присутнім
відвідувачам були роз"яснено їхні права та надана вичерпна інформація на задані питання.

01 липня 2020 року начальником Лисянського бюро Яковим В.П. та головним спеціалістом
Яровою О.М. була проведена робоча зустріч з директором Лисянської  районної філії  Черкаського
обласного центру зайнятості Висотенком В.А. на виконання умов меморандуму про співпрацю, було
надано кваліфіковані роз`яснення юридичного характеру та вручено роздаткові матеріали правової
тематики.

04  серпня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Дякун
Юлією та  Сюкало Юлією було проведено зустріч  з  працівниками Смілянського міського  відділу
ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Царенко Анною
та Дубовою Іриною на тему: «Відновлення документів особам ромської національності переселених з
тимчасово окупованої території».

03 вересня 2020 року головним спеціалістом  Лисянського бюро правової допомоги  Яровою
О.М. було проведено семінар за участтю начальника відділу освіти  Лисянської РДА  Логвіненко



А.В., методистів  Романенко Ж.М.,  Вертеби Н.О. та бухгалтером  Поліщук Т.М  на тему : “Права
дітей у дошкільних та загальноосвітній навчальних закладах”. Провели обговорення про безоплатну
освіту, право на пільгове харчування.

 Таку  пільгу  мають  діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  деякі  інші
категорії. Щоб скористатися цим, їм  потрібно написати заяву на ім’я директора, подати відповідні
документи, які підтверджують ваш статус, тобто довідку від органів соціального захисту, і школа та
місцеві органи виконавчої влади повинні забезпечити реалізацію їхнього  права.  Наприкінці семінару
було вручено роздаткові матеріали та буклети  на правову  тематику щодо прав дітей.

З нагоди святкування 5-річчя відкриття місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та відповідно до спільного плану дій «Звенигодського бюро правової допомоги»
Смілянського  МЦ з  надання БВПД та  Звенигородського міськрайонного сектору філії  Державної
установи «Центр пробації» 02 липня 2020 року була проведена лекція на тему: «Безоплатна правова
допомога».

В рамках виконання плану спільних дій, за сприяння  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро
правової  допомоги» Смілянського місцевого центру  з  надання    безоплатної  вторинної  правової
допомоги  05 серпня 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 допомоги"  Оксана  Курчатова  провела бесіди на тему «Запобіганння
безробіттю серед осіб,  які  відбувають покарання»  та 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, порядку спадкування за законом та заповітом, порядку
укладення  шлюбу,  переоформлення  паспорту,  реєстрації  права  власності,  на  які  отримали
індивідуальні  консультації.  Під  час  проведення  прийому громадян  розповсюджувалась  друкована
продукція Міністерства Юстиції України.

03 вересня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Порядок зняття з реєстрації місця проживання».



Відповідно до Конституції України ст. 47 кожен має право на житло. Ніхто не може бути
примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Ст. 405 ЦК України
передбачає,  що  члени  сім'ї  власника  житла,  які  проживають  разом  з  ним,  мають  право  на
користування  цим  житлом  відповідно  до  закону.  Член  сім'ї  власника  житла  втрачає  право  на
користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо
інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
зняття з реєстрації місця проживання особи, зокрема, здійснюється на підставі судового рішення, яке
набрало  законної  сили,  про  позбавлення  права  власності  на  житлове  приміщення  або  права
користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою.

Для звернення до суду необхідно: позовна заява про примусове зняття з реєстрації  особи;
документи,  що  підтверджують  особу;  документ,  що  підтверджує  сплату  судового  збору  чи
підтверджує  пільгу  зі  сплати  судового  збору;  документи,  що  підтверджують  право  власності  на
нерухоме майно; документи, що підтверджують факт відсутності члена сім’ї власника у займаному
приміщені  без  поважних  причин  понад  один  рік.  Позовна  заява  подається  до  суду  за  місцем
знаходження жилого приміщення.

02  липня  2020  року з  нагоди  Відзначення  п’ятої  річниці  створення  місцевих  центрів  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування. 

Жителів міста було проінформовано про те, що таке безоплатна правова допомога, порядок
отримання  первинної  та  вторинної  правової  допомоги,  проінформовано про ЗУ «Про  безоплатну
правову допомогу» та перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та
роз’яснено, як громадяни можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу.

Під  час  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

05  серпня  2020  року  у   Городищенському  районному  секторі  управління  державної
міграційної служби України у Черкаській області взято участь у засіданні «круглого столу» на тему
«Права та пільги внутрішньо переміщених осіб», за участю завідувача Городищенського районного
сектору управління державної міграційної служби України у Черкаській області Шевченко Руслани
Ігорівни  та  спеціалістів  Городищенського  районного  сектору,  а  також  головного  спеціаліста



Городищенського бюро правової  допомоги Смілянського місцевого центру з  надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

Учасники  «круглого-столу»  відзначали,  що  основним  правовим  документом  щодо
обговорюваної теми є Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
А згідно із статтею 2 вищезазначеного закону Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених
Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою  України,  щодо  запобігання  виникненню передумов  вимушеного  внутрішнього
переміщення осіб,  захисту та  дотримання прав і  свобод внутрішньо переміщених осіб,  створення
умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за
новим місцем проживання в Україні.

04 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою було проведено зустріч з
працівником  дошкільного  навчального  закладу  «Сонечко»  (ясла-садок  комбінованого  типу)
Підмогильною Іриною. Під час зустрічі обговорили питання пільгових категорій при зарахуванні у
заклади  дошкільної  освіти,  а  саме:  ,у   якому  випадку  можна  отримати  відмову  при  електронній
реєстрації на вступ до ДНЗ, чи можна змінити один з обраних ДНЗ на інший, чи можливий прийом до
ДНЗ без попереднього електронного запису.

02 липня 2020 року у  відділі  державної реєстрації  виконавчого комітету Городищенської
міської  ради з нагоди відзначення 01 липня 5-річного ювілею роботи місцевих центрів з  надання
БВПД  в  Україні,  проведено  засідання  круглого-столу  на  тему  «П’ятирічча  Смілянського  МЦ  з
БВПД» за участю державних реєстраторів Городищенської  міської  ради,  та головного спеціаліста
Городищенського  БПД Смілянського  місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 

На  засіданні  учасники  відзначали  важливість  створення  1  липня  2015  року  та  існування
місцевих  центрів  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  в  Україні.  Так,  як  місцеві
центри  співпрацюють  з  органами  державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,
громадськими  організаціями  за  багатьма  напрямами,  це  і  робота  з  дітьми,  правовий  супровід
одиноких  громадян,  правопросвітництво,  протидія  домашньому  насильству,  булінгу  та  багато
іншого. Сьогодні місцеві центри це вже не просто структури, які надають правові консультації та
безоплатну  вторинну  правову  допомогу  у  цивільних  та  адміністративних  справах,  свідкам  та
потерпілим у кримінальних провадженнях,  здійснюють представництво інтересів засуджених осіб.



З’явилися нові  напрями роботи,  правова просвіта,  проведення соціологічних досліджень правових
потреб громад, медіація. 

Фаховий  рівень  працівників  місцевих  центрів  досить  високий.  Адже  професійні  знання,
вміння та навички формує практика, а в активі фахівців місцевих центрів десятки судових справ на
рік,  сотні  консультацій.  І  це  не  вузькоспеціалізований досвід,  а  справи різних галузей,  таких,  як
соціальне  забезпечення,  сімейне,  трудове,  житлове,  земельне,  спадкове,  адміністративне  право  та
багато іншого.

По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією.

05 серпня 2020 року на базі Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого
центру з надання БВПД проведено захід присвячений питанням захисту прав, свобод та законних
інтересів національних меншин взагалі  та ромської національної меншини зокрема,  її  інтеграції  в
суспільне соціальне життя. В ході діалогу піднімались теми щодо захисту прав таких меншин. Але,
як  відомо,  не  може  бути  прав  без  обов’язків.  Згідно  статистичних  даних  великою проблемою є
несвоєчасна  реєстрація  новонародженого,  що  тягне  за  собою  накладення  штрафу.  На  сьогодні
законодавство  дозволяє  здійснювати  державну  реєстрацію  народження  дитини  з  одночасною
реєстрацією  місця  проживання  безпосередньо  в  закладах  охорони  здоров’я,  незважаючи  на  їх
походження та соціальний статус, у тому числі діти ромської національності.

04  вересня  2020  року  під  час  вуличного  інформування  працівниками  відділу
«Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД було поінформовано
пересічних  громадян  про  забезпечення  соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження.
     Відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих  обставинах,  у  тому  числі  дітей,  які  постраждали  від  жорстокого  поводження,
затвердженого  постановою  КМУ  від  01.01.2020  №585  загрозами  життю  або  здоров’ю  дитини  є
незабезпеченням дитини належним харчуванням, необхідною медичною допомогою, відповідним для
її віку доглядом;

залишенням  дитини  віком  до  семи  років  або  дитини  у  безпорадному  стані  (хворої,  з
обмеженням життєдіяльності тощо) в приміщенні, громадському або іншому місці без нагляду осіб,
які досягли 14 років;



залишенням дитини віком до десяти років більше ніж на півгодини на вулиці без відповідного
для  природно-кліматичних умов одягу  або без  дотримання відповідного для віку  температурного
режиму;

залишенням дитини під наглядом осіб з наявними ознаками алкогольного чи наркотичного
сп’яніння, перебування під дією психоактивних речовин, вираженого психічного розладу;

невідкладним станом батьків дитини, що є прямою загрозою їх життю та здоров’ю або їх
оточенню;

обставинами  стихійного  лиха,  техногенних  аварій,  катастроф,  воєнних  дій,  збройних
конфліктів тощо;

наявною у правоохоронних органів інформацією про можливий та/або підтверджений факт
вчинення  злочину  проти  життя,  здоров’я,  волі,  честі,  гідності,  статевої  свободи,  статевої
недоторканності дитини, у тому числі викрадення, торгівлі дітьми.
     У разі надходження звернення, повідомлення про дитину, яка перебуває у складних життєвих
обставинах внаслідок жорстокого поводження з нею або наявності  загрози її  життю чи здоров’ю,
служба  у  справах дітей разом з  підрозділом  органу Національної  поліції,  фахівцем  із  соціальної
роботи  або  іншим  надавачем  соціальних  послуг  (у  разі  наявності  можливості  залучення),
представником  закладу  охорони  здоров’я,  які  діють  у  межах  своїх  повноважень,  невідкладно
проводить оцінку рівня безпеки дитини. До проведення такої оцінки можуть бути додатково залучені
інші суб’єкти в межах їх повноважень.

02  липня  2020  року,  про  історію  створення,  досягнення,  переваги  та  шляхи  розвитку
безоплатної правової допомоги, працівники Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського
МЦ  з  надання  БВПД  спілкувалися  за  «круглим  столом»  із  представниками  ДРАЦС,  ДВС,
Звенигородської міської ради.

Під час засідання було дуже приємно відзначити, як за 5 років підвищився рівень правової
культури  громадян,  і  команда,  в  якій  ми  працюємо,  до  цього  причетна.  Проблеми кожного,  хто
звертається  за  правовою допомогою є  індивідуальні.  Часом  достатньо  вислухати  клієнта,  щоб  у
подальшому  знайти  з  ним  порозуміння  при  наданні  допомоги.  Велика  удача,  коли  це
взаєморозуміння є, і ти розумієш, що твоя допомога доречна в даному конкретному випадку. Однак
це не завжди так буває, оскільки у клієнта буває свої суб’єктивне бачення стосовно розв’язання своєї
проблеми.  Надаючи  допомогу  такому  клієнтові,  ти  намагаєшся,  щоб  він  тебе  почув,  при  цьому
професійно  не  вигоріти.  Однак,  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  МЦ  з
надання БВПД надає правову допомогу кожній особі, при цьому не робить привілеїв чи обмежень до
осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками.

06  серпня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Звенигородське  бюро  правової
допомоги» Смілянського місцевого центру  з надання БВПД  Дзюба Л.В. спільно із начальником
Кожушко  А.В.  та  провідним  спеціалістом  Смотрун  А.В.  Звенигородського  районного  відділу
управління ДМС України у Черкаській області та начальником сектору превенції Звенигородського
відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кирнос О.Г. було проведено круглий стіл на тему: «Права
та пільги внутрішньо переміщених осіб».    Під час обговорення даної теми, було з’ясовано, що крім
загальних  прав  людини  і  громадянина,  ВПО  користуються  рядом  інших  які  зумовлені  їхнім
спеціальним статусом.



04 вересня 2020 року  головним  спеціалістом  Лисянського бюро правової допомоги Яровою
О.М. та державним реєстратором Лисянського району Озюменко  О.В.  був проведений спільний
прийом громадян та проведено інформаційно- розяснювання з правової освіти для осіб , які належать
до  основних  соціальних  демографічних  груп  населення,  інвалідів,  пенсіонерів   в  приміщенні
Лисянського центру надання адміністративних послуг Лисянської районної державної адміністрації.
В ході прийому було прийнято 4 осіб, які звернулис за розясненнями з адміністративних, земельних,
договірних,  спадкових  питань  та  з  питань  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно.  В  ході
консультацій  було  надано  вичерпні  розяснення  відповідно  до  діючого  законодавства  України,
ознайомлено громадян  правовими матеріали та роздано буклети.

02  липня  2020  року начальником  Лисянського  бюро  Ямковим  В.П.  було  проведено  в
Лисянській  ОТГ  лекцію  про  порядок  надання  безоплатної  правової  допомоги  жителям  селища  і
жителям  району  під  час  проведення  лекції  були  присутні:  голова  Лисянської  обєднаної
територіальної  громади  Корнієнко  Ю.В.,  секретар  селищної  ради  Макушенко  О.В.,  заступник
Лисянського  голови  ОТГ  Книш  В.В.,  головний  спеціаліст  з  кадрової  роботи  Борисенко  О.М.,
спеціаліст  II  категорії  відділу  правової  Тернова  А.С.  інспектор  з  благоустрою –  Михайлюк З.А.,
головний  спеціаліст  Ваха  Ю.Б.  Зустріч  пройшла теплій  атмосфері  з  відповідями на  питання,  які
цікавили працівників. Були вручені методичні матеріали правового характеру.

06 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено вуличне інформування по запобіганню безробіттю. Основне завдання сьогодення
полягає в тому,  щоб переконати у перевагах жити за  загальноприйнятими законами і  працювати,
найефективнішим захистом і попередженням правопорушень громадян є їхня легальна зайнятість. 

Нелегальна  трудова  діяльність  це  відповідальність  перед  законом,  як  роботодавця  так  і
працівника. Згода на роботу без належного оформлення трудових відносин – це добровільна відмова
від забезпечення у повному обсязі гарантованого державою права на матеріальні виплати та соціальні
послуги. 

Тому  саме  легальне  працевлаштування  є  запорукою  гарантованої  відпустки,  оплатою
лікарняних,  пенсійного  забезпечення,  допомоги  по  безробіттю  та  головне  обов’язкової  виплати
заробітної плати. Кожен працівник, який влаштовується на роботу повинен пам'ятати, що отримання
заробітної плати «в конверті» позбавляє його в майбутньому соціального захисту у разі безробіття,
нещасного випадку на  виробництві,  захисту від  незаконного звільнення,  права на відпустки.  Для
забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального



оформлення  трудових  відносин  шляхом  укладення  трудового  договору.  Усім  присутнім  надані
тематичні  буклети  БПД  та  контакти  куди  звертатися  в  разі  необхідності  отримання  безоплатної
правової допомоги.

07 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою було проведено зустріч з
провідним інспектором Смілянського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській
області  Пашиною  Юлією  та  начальником  Смілянського  МРВ  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Черкаській області – підполковником внутрішньої служби Пархоменком Ігорем на тему:
«Відновне  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення».  Серед  складових,  які  є  запорукою  успішної  реалізації  проекту  «Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», Ігор Пархоменко окреслив
такі: 
  - налагоджена комунікація між ключовими учасниками проекту, якість та професіоналізм;

- швидка ефективна координація дій та зворотній зв’язок, обмін інформацією, небайдужість
учасників завдяки усвідомленню соціальної значущості проекту;

- гнучкість та можливість відповідати потребам громади, потребам конфлікту і потребам тих
людей, які звертаються до програм відновного правосуддя.
Після обговорення, з  метою виконання Плану спільних дій Смілянського місцевого центру з надання
БВПД та Смілянського міськрайонного відділу Державної установи  «Центр пробації» в Черкаській
області  в приміщенні Смілянського міськрайонного відділу Державної установи  «Центр пробації» в
Черкаській  області  забезпечено  роботу  дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги для суб’єктів пробації.

З нагоди відзначення 5-ї річниці місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Сокол
Оленою 02 липня 2020 року було проведено вуличне інформування жителів міста Сміла. 

Перехожих  проінформовано  про  те,  що  таке  безоплатна  первинна  та  вторинна  правова
допомога,  як  їх  можна  отримати.  Під  час  заходу  зацікавлені  особи  отримали  інформацію  про
діяльність та досягнення Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.  Крім  того,  надавались  роз`яснення  про  зміст  права  на  безоплатну  правову  допомогу,
порядок  реалізації  цього  права,  підстави та  державні  гарантії  щодо  її  надання,  які  визначаються
Законом України «Про безоплатну правову допомогу».



06 серпня 2020 року  начальником  Лисянського бюро  правової допомоги  Ямковим В.П.
було  проведено  засідання круглого столу  на тему  “Права та пільги  внутрішньо переміщених осіб”
в  Управлінні  соціального  захисту  населення  ЛРДА  за  участю  начальника  управління  праці  та
соціального  захисту  населення  Коргун  В.В.,  головного  спеціаліста  відділу  інформаційного
забезпечення Пузир О.М. соціального інспектора Пономаренко М,О.,провідного спеціаліста з питань
реалізації  заходів соціальної підтримки населення Смірнова М.А.,головний державний соціальний
інспектор Осташевська В.В. на всі питання були  надані вичерпні консультації з правових питань, що
стосується  внутрішньо  переміщених,   питань спадкового права, земельних відносин та виконавчого
провадження. По закінченню прийому було вручено роздаткові матеріали та буклети, а також плакат
на тему захисту прав громадян .

08  вересня  2020  року начальником  відділу  організації  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  та  роботи  з  її  надавачами  Мамоновою Наталією  було  проведено  лекцію  для
працівників дошкільного навчального закладу № 7 «Сонечко» (ясла-садок комбінованого типу) на
теми:  «Доплата  технічним  працівникам  за  роботу  дезинфікуючими  засобами»,  «Як  облікувати
благодійну  допомогу  яку  батьки  надають  у  вигляді  послуг?»,  «Які  наслідки  розторгнення
усиновлення?»,  «Прийняття  спадщини  та  їх  оформлення».  На  завершення  заходу  працівникам
садочку було вручено інформаційні буклети системи БПД.

02  липня  2020  року з  нагоди  відзначення  п’ятої  річниці  створення  місцевих  центрів  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  начальником  відділу  «Корсунь-Шевченківське
бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, проведено вуличне інформування.

Громадян було проінформовано про загальне поняття, безоплатна правова допомога, різницю
в порядку отримання первинної та вторинної правової допомоги, проінформовано про норми Закону
України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»  та  категорії  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну



вторинну правову допомогу та роз’яснено, як громадяни можуть скористатися своїм конституційним
правом на безоплатну правову допомогу.

Під  час  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги.

06  серпня  2020  року між  сектором  освіти,  молоді  та  спорту  Корсунь-Шевченківської
районної  державної  адміністрації  в  особі  завідувача  сектору  Грушевської  Оксани  Миколаївни  та
Корсунь-Шевченківським  бюро  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги в особі Кривошиї Олега Анатолійовича за участі головного
спеціаліста  Корсунь-Шевченківського  бюро  Оксани  Курчатової  було  підписано  меморандум  про
співпрацю.  В ході  зустрічі  було підписано основоположні  тезиси щодо реалізації   меморандуму,
обміну інформацією, заснування спільних проектів, спрямованих на плідну співпрацю. Обговорено
деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської
молоді  ціннісних  життєвих  навичок,  профілактики  булінгу  (цькування),  кримінальних
правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми. Під
час заходу розповсюджувалась друкована продукція системи безоплатної правової допомоги.

08  вересня  2020  року начальник  відділу   «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД  провела зустріч з  працівниками  Звенигородського
міськрайонного  секторі  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  в  Черкаській  області  тему:
«Відновне  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення».  Проектом  передбачено  скоординовану  комунікацію  між  неповнолітніми,  які  є
підозрюваними у вчиненні злочину, і потерпілими з метою забезпечення відшкодування заподіяної
шкоди та швидкого виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з ужиттям
заходів  для  їх  соціалізації  й  запобігання  вчиненню  ними  злочинів  повторно.  Під  час  зустрічі
зосереджено увагу,  що найбільш прогресивною та  ефективною формою впливу на  неповнолітніх
злочинців, яка дозволяє уникнути кримінальної субкультури місць позбавлення волі і не ізолює особу
від суспільства, що є важливим для збереження соціальних зв’язків у  суспільстві, та ґрунтується на
правильному  поєднанні  фізичного,  професійного,  освітнього,  психологічного,  соціального  та
релігійного виховання є пробація.

03  липня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги



Барабашем  Миколою  проведено  вуличне  інформування  з  нагоди  відзначення  п’ятої  річниці
створення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Жителів міста Городище було проінформовано про те, що 1 липня 2015 року – знакова дата
для системи безоплатної правової допомоги, адже саме в цей день розпочали свою роботу місцеві
центри  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  А  це  означає  що  сотні  тисяч
незахищених  категорій  громадян  отримали  доступ  до  правової  допомоги  у  цивільному,
адміністративному  та  кримінальному  процесах.  Також  було  відзначено  достатньо  вражаючу
статистику за п’ять років, щодо отриманих юридичних консультацій та роз’яснень з правових питань
громадянами України.

А ще було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та
вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  проінформовано про перелік  осіб,  які  мають право на
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу.

Під  час  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

06 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено робочу зустріч з працівниками  Кам'янського РВ ДРАЦС ЦМУ МЮ (м. Київ) на
тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб».

Під час даної зустрічі учасники обговорили про права та пільги внутрішньо переміщених осіб,
відповідно  до  положень  ЗУ  «Про  безоплатну  правову  допомогу»  право  на  безоплатну  первинну
правову  допомогу,  що  включає  такі  види  правових  послуг,  як  надання  правової  інформації,
консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового
характеру (крім документів процесуального характеру). Надання допомоги в забезпеченні доступу
особи до вторинної правової допомоги та медіації, згідно з Конституцією України та Законом мають
усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, у тому числі й внутрішньо переміщені особи.
Для того, щоб отримати правову допомогу потрібно звернутись особисто до найближчого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги або до бюро правової допомоги. Також детальну
інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за
номером «гарячої лінії» системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. По закінченню заходу
були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової  допомоги  з  контактною
інформацією.

08 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено робочу зустріч з начальником Кам’янського районного сектору філії Державної
установи «Центр пробації» в Черкаській області майор внутрішньої служби Уманською Альоною на
тему:  «Відновне  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення».

Відновне правосуддя - це форма правосуддя, основною метою якого є створення умов для
примирення потерпілого і правопорушника, а також усунення наслідків, спричинених кримінальним
правопорушенням.



Програма  відновлення  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  злочину,
застосовується за чотирьох умов: наявність потерпілої сторони; якщо неповнолітній вперше вчинив
злочин  невеликої  або  середньої  тяжкості;  визнання  неповнолітнім  факту  вчинення  злочину;  і
неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі.

Головною метою програми відновного правосуддя для неповнолітніх є максимально раннє
виведення дітей із кримінального процесу та ресоціалізація їх у суспільне життя.

03 липня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з
надання  БВПД  з  нагоди  відзначення  п'ятиріччя  МЦ  БВПД  проведено  робочу  зустріч  на  базі
Шполянського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області. В ході
заходу  обговорили  Що  таке  безоплатна  правова  допомога?  Яким  особам  надається  безоплатна
правова  допомога?  Обговорили  актуальну тему для  даного  регіону,  а  саме:  порядок  оформлення
аліментів,  їх  розмір,  стягнення  аліментів  у  виконавчому  провадженні  та  яку  допомогу  в  цьому
питанні  може  надати  Бюро.  Акцентовано  увагу  на  те,  що  у  разі  виникнення  інших  питань
юридичного  характеру,  громадяни  можуть  звернутись  до  Бюро  за  отриманням  кваліфікованої
консультації.

07  серпня  2020  року працівниками  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з  надання БВПД, проведено вуличне інформування на
тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб».

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.

Починаючи з 2014 року Україна перебуває в стані неоголошеної війни. Частина її території
незаконно  анексована  сусідньою  державою,  частина  тимчасово  окупована  цією  ж  державою
агресором, на частині ведуться бойові дії. Майже півтора мільйона громадян України вимушені були
покинути свої домівки і виїхати на підконтрольну Українській владі територію в пошуках захисту, а
часто і просто порятунку.

Згідно із статтею 2 Закону України ,,Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб”  Україна  вживає  всіх  можливих  заходів,  передбачених  Конституцією  та  законами  України,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо
запобігання  виникненню  передумов  вимушеного  внутрішнього  переміщення  осіб,  захисту  та
дотримання  прав  і  свобод  внутрішньо  переміщених  осіб,  створення  умов  для  добровільного
повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в
Україні.

З  метою  соціальної  підтримки  внутрішньо  переміщених  сімей  (осіб)  у  жовтні  2014  року
Урядом  прийнято  постанову  №  505  „Про  надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо
переміщеним  особам  для  покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-
комунальних послуг”

Під час заходу розповсюджувалася друкована продукція на вказану тематику.

08  вересня  2020  року  Корсунь-Шевченківським  бюро  правової  допомоги  Смілянського
місцевого центру з надання БВПД спільно з представниками Корсунь-Шевченківського районного
відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  Центрального  міжрегіонального  управління
Міністерства  юстиції  (м.  Київ)  було  проведено  круглий  стіл,  щодо  надання  правової  допомоги
малозабезпеченим верствам населення та ВПО. Проведено спільний прийом громадян. На останок
зустрічі  обговорили ряд поточних питань надання правової  допомоги та домовились про способи
інформування громадян щодо захисту їх прав в умовах карантину. Поінформовано відвідувачів бюро



про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал,
під час заходу поширено друковану продукцію системи БПД

07  липня  2020  року у  Городищенському  районному  відділі  державної  реєстрації  актів
цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з нагоди
відзначення  8  липня  Дня  родини  в  Україні,  проведено  зустріч-обговорення  на  тему  «Правове
регулювання прав та обов`язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі» за участю начальника
Городищенського  ДРАЦС,  провідних  спеціалістів  Городищенського  ДРАЦС,  та  головного
спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. 

На завершення зустрічі, учасники констатували, що до прийняття Сімейного кодексу особам,
що не проживають в зареєстрованому шлюбі, було достатньо важко довести своє законне право на
частину спільно придбаного майна, адже відносини цивільного шлюбу виходили за рамки сімейних.
Проте,  навіть  із  прийняттям  Сімейного  кодексу  України,  який  надає  особам,  які  проживають  у
цивільному шлюбі, таких самих майнових прав, як i  законному подружжю, численних спорів між
такими особами не поменшало. А позиція суддів щодо цих питань зводиться до того, що сам лише
факт перебування у фактичних шлюбних відносинах без установлення участі сторін спільною працею
в набутті майна не є підставою для визнання за ними права спільної сумісної власності на нього.

07 серпня 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 «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб» .
   В ході бесіди роз’яснили даним суб’єктам пробації про їхні права та отримання пільг які вони
набувають в разі отримання статусу ВПО.
  Кожен  отримав  інформаційний  буклет  «Бюро  правової  допомоги:  «Безоплатна  правова
допомога  внутрішньо  переміщеним  особам»  з  контактною  інформацією  найближчого  бюро  та
центру.



09  вересня  2020  року начальником  відділу  організації  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  та  роботи  з  її  надавачами  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД
Мамоновою  Наталією  та  адвокатом  Атопкіним  Сергієм  був  здійснений  виїзд  до  Комунального
некомерційного підприємства Черкаської  обласної психіатричної лікарні Черкаської  обласної ради
стосовно надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянці яка перебуває на лікуванні.

Після  спілкування  з  пацієнткою,  відбулося  обговорення  правових  питань  з  завідувачем
відділення  №  3  Комунального  некомерційного  підприємства  Черкаської  обласної  психіатричної
лікарні Черкаської обласної ради Погорілою Ілоною.

Працівниками Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги до відзначення Дня родини
08  липня  2020  року було  проведено  вуличне  інформування  та  консультування  громадян  з
найчастіше затребуваних питань  сімейного права,  основоположних прав  та  обов’язків  подружжя,
порядку укладення шлюбу, прав та обов’язків батьків щодо утримання дітей, їх духовного, фізичного
розвитку,  правове  регулювання  прав  та  обов`язків  осіб,  що  проживають  у  цивільному шлюбі  та
встановлення факту родинних відносин

07  серпня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою проведено вуличне інформування на тему «запобігання безробіттю в Україні».

Жителів міста Городище було проінформовано про те, що в першу чергу роботу втратили ті,
хто  неформально  працював  в  галузях,  діяльність  яких  була  зупинена  на  час  карантину.  До  них
додалися і трудові мігранти, які повернулися в Україну, втративши роботу за кордоном. Сьогодні усі
ці люди опинилися на роздоріжжі. Хоча скористатися державною допомогою поки що поспішають не
всі.  А  стрімке  зростання  безробіття  і,  відповідно,  збідніння  населення  загрожує  значними
соціальними потрясіннями. 

Уряд  розраховує,  що  програма  широкого  залучення  безробітних  до  роботи  на  об’єктах
«Великого будівництва» врятує ситуацію, принаймні, суттєво знизить критичну масу таких людей.

Спрощено  процедуру  реєстрації  безробітних.   На  реалізацію  активних  програм  сприяння
зайнятості передбачено цього року спрямувати 1,2 млрд гривень, торік ці витрати становили 734 млн
гривень.

Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу,
мінімальний розмір  допомоги по безробіттю збільшено до 1800 гривень.  Для осіб,  виплати яким
призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги
по безробіттю збільшено до 650 гривень.



Кабінет  Міністрів  ухвалив  рішення  про  тимчасові  зміни  у  процедурі  надання  допомоги  через
безробіття.

По-перше, РЕЄСТРУВАТИ БЕЗРОБІТНИХ БУДУТЬ З ПЕРШОГО ДНЯ після подання заяви
до центрів зайнятості.

По-друге, ВИПЛАТИ БУДУТЬ ПРИЗНАЧАТИ З ПЕРШОГО ДНЯ РЕЄСТРАЦІЇ.
Під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання

первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані  матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

09 вересня  2020 року   головним  спеціалістом  Лисянського  бюро  правової допомоги
Яровою О.М. було  проведено   вуличне     інформаційно – роз’яснювальне      інформування
громадян з  правової освіти  до   яких  належать соціально  демографічні  групи  населення,інвалідів
та пенсіонерів. 

Було    надано роз’яснення та відповіді на зацікавлені питання . Вході розмови були роздані
матеріли та буклети правового характеру .

08 липня 2020 року в  Управлінні  соціального  захисту населення  Городищенської  РДА з
нагоди відзначення 8 липня Дня родини в Україні, проведено круглий-стіл на тему «Встановлення
факту  родинних  відносин»  за  участю  начальника  Управління  соціального  захисту  населення
Городищенської  РДА,  спеціалістів  Управління  соціального  захисту,  спеціаліста  Городищенського
ДРАЦС, та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. 

На  засіданні  учасники  обговорювали  тему  родинних  відносин  (споріднення)  –  кровний
зв’язок між людьми, з  наявністю якого закон пов’язує виникнення,  зміну чи припинення прав та
обов’язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв’язки
виникають  за  наявності  спільного  пращура  (родоначальника).  Стосунки  між  подружжям  не  є
родинними.  Встановлення  факту  родинних  відносин  здійснюється  судом  в  порядку  окремого
провадження.  Суд вправі  розглядати справи про встановлення родинних відносин,  коли цей факт
безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника:  право на спадщину, право на пенсію у
зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. 

Встановити факт родинних відносин можливо:
• у досудовому порядку (звернувшись до органу реєстрації актів цивільного стану);
• судовому порядку (звернувшись із відповідною заявою до суду)
Питання встановлення факту родинних відносин вирішується шляхом отримання документів

через  органи  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану.  У  разі  неможливості  одержанні  або
відновлення  документа,  який  свідчить  про  факт  родинних  відносин  (наприклад,  свідоцтво  про
народження) в органах РАЦС необхідно отримати відмову або роз’яснення із зазначенням причин.
Після отримання документу про неможливість встановлення факту родинних відносин у досудовому
порядку. Заявник має право подати до суду за місцем його проживання заяву про встановлення факту
родинних відносин.



В кінці заходу було відзначено,  що разом із заявниками у справі  про встановлення факту
родинних відносин можуть брати участь заінтересовані особи з метою захисту своїх інтересів або
інтересів держави.  Також були розповсюджені  друковані  матеріали системи безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

07  серпня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою з нагоди відзначення 12 серпня «Міжнародного дня молоді» проведено вуличне
інформування на тему «Податкова знижка на навчання».

Жителів  міста  Городище  було  проінформовано  про  те,  що  вони  можуть  повернути  собі
частину витрат  за  навчання  у  вигляді  податкової  знижки,  згідно статті  166 Податкового  кодексу
України.  Відшкодовуються  витрати  на  оплату  навчання  у  дошкільних,  позашкільних  закладах,
закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Оформити
податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або
член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання
первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані  матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

10 вересня 2020 року між Городищенською районною філією Черкаського обласного центру
зайнятості  в  особі  директора  Краснюка Олександра та  Городищенським бюро правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було підписано
меморандум про співпрацю. Під час зустрічі було зосереджено увагу на основоположні тезиси, щодо
реалізації  меморандуму,  таких як співпраця  за  різними напрямами,  захист  конституційних прав і
свобод громадян, заснування спільних проектів, спрямованих на плідну співпрацю.

08  липня  2020  року в  Лисянському  відділі  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м.  Київ) головним спеціалістом
Лисянського  бюро  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової  допомоги Яровою О.М. та начальником Лисянського відділення Кравчук Ю.І.
було проведено лекцію на тему: “Права та обов`язки осіб, що проживають у цивільному шлюбі”.
Зустріч  пройшла в дружній атмосфері  з  обговоренням багатьох аспектів даного питання.  В кінці
зустрічі були роздані буклети на правову тематику.

10  серпня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем  Миколою  з  нагоди  відзначення  15  серпня  «Всесвітнього  дня  безпритульних  тварин»
проведено вуличне інформування на тему «Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами».

Жителів  міста  Городище  було  проінформовано  про  те,  що  у  разі  виявлення  жорсткого
поводження з тваринами особа має право звернутися із заявою до органу поліції. 

На сьогодні в Україні за жорстоке поводження з тваринами застосовується:



-  Адміністративна  відповідальність  передбачена  статтею  89  Жорстоке  поводження  з
тваринами Кодекс України про адміністративні правопорушення.

- Кримінальна відповідальність передбачена статтею 299 Жорстоке поводження з тваринами
Кримінальний кодекс України.

10  вересня  2020  року між  Городищенською  районною організацією   Української  спілки
ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) в особі голови Каюкіна Сергія та Городищенським
бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, було підписано меморандум про співпрацю. Під час зустрічі було зосереджено увагу на
основоположні  тезиси,  щодо  реалізації  меморандуму,  таких  як  співпраця  за  різними  напрямами,
захист конституційних прав і свобод громадян, заснування спільних проектів, спрямованих на плідну
співпрацю.

09  липня  2020  року головними  спеціалістами  відділу  правопросвітництва  та  надання
правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та Сюкало Юлією
було  проведено  зустріч  з  працівниками  Смілянського  міського  відділу  ДРАЦС  Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Царенко Анною та Журило Наталією на
тему: «Правове регулювання прав та обов`язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі».

Під час зустрічі відзначали, що в сучасному суспільстві дедалі частіше молоді люди починають
своє  спільне  життя  без  офіційної  реєстрації  шлюбу,  але  при  цьому  мають  повноцінні  подружні
стосунки,  народжуючи  дітей,  придбаваючи  житло,  транспортні  засоби,  набуваючи  спільно  інше
майно. Кількість таких родин із року в рік невпинно зростає, а разом з цим розгалужується спектр
правових питань щодо прав та  обов’язків суб’єктів  таких родинних відносин.  Також згадано,  що
відносини між чоловіком і жінкою можна називати «фактичним шлюбом», коли, пара проживає на
одній території, веде спільне господарство, не реєструє свої відносини в органах державної влади. А
поняття «громадянський шлюб», навпаки, означає шлюб, оформлений в органах державної влади,
проте без участі церкви.

11 серпня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою, з нагоди відзначення 15
серпня  Всесвітнього  дня  безпритульних тварин ,  проведено вуличне  інформування  жителів  міста
Сміла на тему: «Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами».

Працівник центру роз’яснила перехожим, що жорстоке поводження з тваринами, що відносяться
до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва



чи  загибелі  тварини,  а  також  нацьковування  тварин  одна  на  одну  чи  інших  тварин,  вчинене  з
хуліганських  чи  корисливих  мотивів,  публічні  заклики  до  вчинення  діянь,  які  мають  ознаки
жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких
дій - караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

10 вересня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги Яровою
О.М. була проведена робоча зустріч з спеціалістом служби  у справах дітей  Лисянської державної
адміністрації  Томіленко Анною Анатоліївною  на тему : “Відновлене  правосуддя для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчинені кримінального правопорушення”.  В ході бесіди  було домовлено про
спільні  прийоми неповнолітніх  ,  які  є  підрювані  у  вчинені  кримінального  правопорушення  ,  які
приходять раз на місяць  для  проведення бесіди з ними спеціалістом служби .

09 липня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол
Оленою  та  Дякун  Юлією  було  проведено  вуличне  інформування  жителів  міста  Сміла.  Під  час
інформування  спеціалісти  центру надавали консультації  з  питання  встановлення  факту  родинних
відносин.

Роз’яснили що, заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:
• спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і

для  яких  у  зв’язку  із  встановленням  факту  родинних  відносин  мають  настати  певні  юридичні
наслідки;

•  особи,  які  мають  право  на  пенсію  у  зв’язку  із  втратою  годувальника  і  яким  органи
пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні
відносини;

• інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих
осіб;

• прокурор у порядку статей 56, 57 ЦПК України відповідно до ст. 23 Закону України «Про
прокуратуру»  також  має  право  звернутися  до  суду  із  заявою про  встановлення  факту  родинних
відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом.

Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини
не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до ст. 1224 ЦК України усунений від права
на спадкування.

Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і
заінтересовані  особи  з  метою  захисту  своїх  інтересів  або  інтересів  держави.  Заінтересованими
особами у справах про встановлення факту родинних відносин залежно від мети встановлення цього
факту можуть бути й інші особи, які  мають право на спадщину (брати,  сестри,  онуки, особи, на
користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада за відсутності інших спадкоємців
за законом і заповітом).



11 серпня 2020 року  напередодні Міжнародного дня молоді, начальником відділу «Корсунь-
Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия
Олегом, спільно з  працівниками Корсунь-Шевченківського районному відділі державної виконавчої
служби  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.  Київ)  проведено
спільний  прийом  громадян.  Серед  основних  питань  що  прозвучали  було  обговорення  виплати
соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів; Порядок пільгового кредитування для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти; Податкова знижка на навчання. Найбільше присутніх
турбувало право на отримання аліментів для студенти, поки їм не виповниться 23 роки, у разі, коли
вони  продовжують  навчання  і  потребують  матеріальної  допомоги.  Причому  таке  право  мають
студенти як денного, так і заочного відділення.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову. Право на
утримання повнолітніх дочки,  сина припиняється у разі  припинення ними навчання.  Разом з тим
поновлення навчання дозволяє звернутися з новим позовом до суду про стягнення аліментів за умови,
якщо дитина не досягла 23 років.

Рішення суду, за яким на користь дитини стягувались аліменти до досягнення нею повноліття,
не дає права на стягнення аліментів після досягнення дитиною 18 років. Стягнення аліментів на дітей,
які досягли повноліття та продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги,
здійснюється у судовому порядку за новою позовною заявою.

10 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Відновне  правосуддя  -  це  сучасний  підхід  до  реагування  на  протиправну  поведінку  та
вчинення  злочинів.  Головним  тут  є  врахування  балансу  інтересів  громади,  потерпілої  особи  та
правопорушника. Адже далеко не завжди суворе покарання є запорукою виправлення людини.

Програма відновлення для неповнолітніх надає можливість дітям, які допустилися помилки у
житті, не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими. Не потрапляти під негативний вплив
осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Продовжувати навчання у школах та інших
навчальних  закладах.  Так,  якщо  неповнолітній  відшкодує  шкоду  і  примириться  з  потерпілим,
успішно пройде етап ресоціалізації, має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності.

Механізм  реалізації  даного  проекту  встановлює  Порядок  реалізації  пілотного  проекту
"Програма  відновлення  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення",  затверджений Наказом Міністерства юстиції  України,  Генеральної прокуратури
України від 21 січня 2019 року № 172/5/10.

09  липня  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  з  нагоди  відзначення  8  липня  Дня  родини  в
Україні,проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом Шполянського районного відділу РАЦС.
В  ході  заходу  обговорили  тему,  а  саме  «Правове  регулювання  прав  та  обов`язків  осіб,  що
проживають у цивільному шлюбі». 



На сьогодні відносини між чоловіком і жінкою можна називати «фактичним шлюбом», коли,
по-перше,  пара  проживає  на  одній  території,  по-друге,  веде  спільне  господарство  і,  по-третє,  не
реєструє свої відносини в органах державної влади. 

Під час зустрічі було зроблено акцент на тому, що проживання однією сім'єю чоловіка та
жінки  без  реєстрації  шлюбу  є  спеціальною  (визначеною  законом,  законною)  підставою  для
виникнення у них деяких прав та обов'язків, зокрема права спільної сумісної власності  на майно.
Отже майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї, є їхньою
спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі
(ч.4 ст. 368 ЦК України).

В  Шполянському  районному  відділі  РАЦС  було  залишено  тематичні  буклети  БПД  з
контактною інформацією про відділ «Шполянського бюро правової допомоги»

12 серпня 2020 року директором Смілянського місцевого центру з надання БВПД Савчуком
Євгеном  та  головним  спеціалістом  відділу  правопросвітництва  на  надання  правової  допомоги
Сюкало Юлією проведено вуличне  інформування  в  місті  Сміла.  Під  час  якого ознайомлено осіб
ромської національності з діяльністю системи безоплатної правової допомоги, роботою Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, поінформовано про основні
цілі, завдання, досягнення, окреслено плани і перспективи на майбутнє.

Всі бажаючі мали можливість отримати роздаткові матеріали, зокрема буклети "Безоплатна
правова допомога”.

В ході заходу особам ромської національності надано консульнацію на тему: «Виплата допомоги
на дитину».

10  вересня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ з  надання  БВПД Винарська  О.Л.  провела  робочу зустріч з  завучем з  виховної
роботи  Звенигородської   школи-інтернат  –  спортивний  ліцей  Сауляк  І.В.,  під  час  якої
Протиепідемічні  заходи     у  закладах  освіти  на  період  карантину  у  зв'язку  поширенням
коронавірусної  хвороби  (COVID-19),  затверджені  Постановою Головного  державного  санітарного
лікаря України 22 серпня 2020 року № 50, якими передбачено, що  відповідальність за організацію та
виконання  протиепідемічних заходів  покладається  на  засновника  (власника)  та  керівника  закладу
освіти. 
   Керівник  та  медичний  персонал  закладу  освіти,  або  відповідальна  особа,  яка  пройшла
відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, забезпечують:
  щоденний контроль за виконанням заходів;
  проведення  роз'яснювальної  роботи  з  персоналом  та  здобувачами  освіти  щодо
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби
(COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;
   розробку  алгоритмів  дій  на  випадок  надзвичайної  ситуації,  пов'язаною  з  реєстрацією
випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників
закладу освіти;



   недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно
до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
   проведення  інструктажу  для  працівників  щодо  запобігання  поширенню  коронавірусної
інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
    Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови використання засобів
індивідуального  захисту  (респіратора,  захисного  щитка  або  маски,  в  тому  числі  виготовленої
самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.
    У  разі  виявлення  співробітника  з  підвищеною температурою тіла  понад  37,2  °C  або  із
ознаками гострого респіраторного захворювання,  такий співробітник не допускається до роботи з
рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.
     При появі  підвищеної температури тіла понад 37.2 °C або ознак гострого респіраторного
захворювання вдома,  співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на
роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.
     Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1
захисна  маска  на  3  години  роботи.  Засоби  індивідуального  захисту  мають  бути  в  наявності  із
розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.
     Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів
індивідуального  захисту,  працівник  повинен  ретельно  вимити  руки  з  милом  або  обробити
антисептичним засобом.
       Керівник закладу освіти забезпечує:
організацію  централізованого  збору  використаних  засобів  індивідуального  захисту,  паперових
серветок  в  окремі  контейнери  (урни)  з  кришками  та  поліетиленовими  пакетами,  з  подальшою
утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;
проведення  навчання  працівників  щодо  одягання,  використання,  зняття  засобів  індивідуального
захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;
      необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило
рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);
     обмеження проведення масових заходів (нарад,  зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім
заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад,
засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо);
     медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами,
дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни
та індивідуального захисту);
      розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та
етикету кашлю.
     Відповідальність  за  організацію  та  виконання  протиепідемічних  заходів  покладається  на
засновника (власника) та керівника закладу освіти.
   Керівник  та  медичний  персонал  закладу  освіти,  або  відповідальна  особа,  яка  пройшла
відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, забезпечують:
щоденний контроль за виконанням заходів;
    проведення  роз'яснювальної  роботи  з  персоналом  та  здобувачами  освіти  щодо
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби
(COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;
    розробку  алгоритмів  дій  на  випадок  надзвичайної  ситуації,  пов'язаною  з  реєстрацією
випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників
закладу освіти;
    недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно
до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;



    проведення  інструктажу  для  працівників  щодо  запобігання  поширенню  коронавірусної
інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

09  липня  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  з  нагоди  відзначення  8  липня  Дня  родини  в
Україні,проведено  круглий  стіл  з  старшим  інспектором  сектору  превенції  Шполянського  ВП
Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області та зі старшим інспектором Шполянського районного
сектору  філії  ДУ  «Центр  пробації»  Черкаської  області.  В  ході  заходу  обговорили  тему,  а  саме
«Встановлення факту родинних відносин". 

В ході лекції було обговорено ряд проблемних питань що стосуються вищезазначеної теми, а
саме:
1. Що таке «Родинні відносини», та його правовий статус.
2.Куди звертатися для встановлення факту родинних відносин.
3. Які потрібні документи для встановлення факту родинних відносин.

1.Родинні  відносини  -  кровний  зв'язок  між  людьми,  з  наявністю  якого  закон  пов'язує
виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків.

Правове значення має як пряме споріднення так і  не пряме (бокове),  коли родинні зв'язки
виникають  за  наявності  спільного  пращура  (родоначальника).  Стосунки  між  подружжям  не  є
родинними.

2.  Встановлення  факту  родинних  відносин  здійснюється  судом  в  порядку  окремого
провадження.

Суд  вправі  розглядати  справи  про  встановлення  родинних  відносин,  коли  цей  факт
безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника:  право на спадщину, право на пенсію у
зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Суд  не  може  відмовити  в  розгляді  заяви  про  встановлення  факту  родинних  відносин  з
мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах
цивільного стану.

3. У заяві повинно бути зазначено:
- який факт заявник просить встановити та з якою метою;
- причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
- докази, що підтверджують факт.

12  серпня  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
«Податкова знижка на начвання».

11 вересня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол
Олена  та  Мамонова  Наталія  взяли участь  у  відкритті  Університету III  віку  «Барви осені»  в  селі
Ротмистрівка. 

Протягом  заходу відбулося посвящення присутніх людей похилого віку у студенти,  було
сказано багато теплих та приємних слів майбутнім студентам університету. Метою університету є
створення умов та сприяння всебічному розвитку людей пенсійного віку; організація вільного часу і
культурного  дозвілля;  створення  умов  для  самореалізації  та  розвитку  їх  творчих  можливостей;
формування принципів здорового способу життя; оволодіння новими знаннями.
 У  процесі  навчання  будуть  використовуватися  різні  форми  навчання,  а  також   лекційні
заняття  з  обговоренням,  які  будуть  проводить  працівники  Смілянського  місцевого  центру.



Побажаємо студентам натхнення та отримання задоволення від навчання та участі  в навчальному
процесі.

09 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром  проведено  вуличне  інформування  на  тему:  «Встановлення  факту  родинних  відносин».
Жителям міста було роз’яснено про нюанси встановлення факту родинних відносин за  рішенням
суду, якщо того потребує громадянин. Адже встановлення факту родинних відносин між фізичними
особами  необхідно  громадянам  для  прийняття  спадщини,  для  оформлення  пенсії  по  втраті
годувальника та в інших випадках.

В  ході  інформування  спеціаліст  бюро  розповів  про  те  куди  потрібно  звертатися  та  які
документи необхідні для встановлення факту родинних відносин.

Усім  присутнім  надані  тематичні  буклети  БПД  та  контакти  куди  звертатися  в  разі
необхідності отримання безоплатної правової допомоги.

12  серпня  2020  року  у   Городищенській  загальноосвітній  школі   І-ІІІ  ступенів  №2
Городищенської районної ради Черкаської області з нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного дня
молоді прийнято участь у засіданні «круглого столу» на тему «Порядок пільгового кредитування для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти», за участю директора школи і заступника директора
школи з навчально-виховної роботи, а також вчителів Городищенської загальноосвітньої школи  І-ІІІ
ступенів  №2,  та  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під час засідання учасники обговорювали про порядок застосування пільгового кредитування,
та податкову пільгу на навчання, для випускників школи, майбутніх студентів.
А  щодо  порядку  отримання  пільгового  кредиту,  то  приймальна  комісія  навчального  закладу  за
результатами  складання  вступних  випробувань  та  на  підставі  письмової  заяви  вступника,  який
належить до категорії осіб, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету міністрів "Про затвердження
Порядку  пільгового  кредитування  для  здобуття  професійно-технічної  та  вищої  освіти",  приймає
рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового
кредитування.

Пільгове  кредитування  для  навчання  на  певному  курсі  (курсах)  за  однією  і  тією  самою
освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.
Кошти  для  пільгового  кредитування  (далі  — кредит)  надаються  одержувачу  кредиту  на  підставі
угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника (далі — угода), форма
якої  затверджується  МОН.  Для  укладення  угоди  одержувач  кредиту  (у  разі,  коли  він  є



неповнолітньою особою, — один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає
до  навчального  закладу  свій  паспорт  та  довідку  про  присвоєння  йому  реєстраційного  номера
облікової  картки  платника  податків  (крім  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Угода укладається у трьох примірниках. Два примірники угоди передаються кожній із сторін,
що її  уклали.  Третій  примірник угоди передається  навчальними закладами органу,  що встановив
таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування.

Під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання
первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані  матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

11 вересня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру
з  надання  БВПД,  на  базі  Шполянського  відділення  поліції  Смілянського відділу  поліції  ГУНП в
Черкаській  області  проведено  робочу  зустріч  з  старшим  інспектором  з  ювенальної  провенції
лейтенантом  поліції  на  тему:  «Відновне  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у
вчиненні кримінального правопорушення».
   В ході бесіди роз’яснили :
   Неповнолітні  нерідко  вдаються  до  правопорушень  під  негативним  впливом  найближчого
оточення  –  сім’ї,  однокласників,  приятелів.  Подекуди  це  мікросередовище  вимагає  від  дитини
довести свою приналежність до нього, вчинивши якийсь негарний вчинок. Щось вкрасти, вдарити
перехожого, розбити вітрину. Інколи цей необачний вчинок може зіпсувати дитині все життя.
   Відновне  правосуддя  являє  собою новий,  сучасний підхід  до  реагування  на  протиправну
поведінку  та  вчинення  злочинів.  Він  враховує  баланс  інтересів  громади,  потерпілої  особи  та
правопорушника.  Адже,  як  свідчить  практика,  суворе  покарання  не  є  запорукою  того,  що  така
людина виправиться. 

Після  вичерпних  питань  було  розповсюджено  друковані  інформаційні  матеріали  системи
безоплатної правової допомоги.

09  липня  2020  року,  з  нагоди  святкування  в  Україні  Дня  сім’ї,  начальник  відділу
«Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД провела
зустріч з працівниками Звенигородського районного відділу ДРАЦС Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Київ) на тему: «Правове регулювання прав та обов`язків осіб, що
проживають у цивільному шлюбі».

Під час зустрічі були обговорені різні випадки, що трапляються в цивільному шлюбі,та їх
правові наслідки, а саме: народження дитини, розподілу спільного майна та спадщини. 

Спільна дитина
Відповідно до ст.125 Сімейного кодексу України,  якщо мати та батько дитини не перебувають у
шлюбі  між  собою,  походження  дитини  від  матері  визначається  на  підставі  документа  закладу
охорони здоров'я про народження нею дитини.



Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька
визначається:
• за заявою матері та батька дитини;
• за рішенням суду.

Аліменти
Якщо  чоловік  і  жінка,  що  перебувають  у  громадянському  шлюбі,  вирішили  припинити  спільне
проживання  і  ведення  спільного  господарства,  права  їхньої  спільної  дитини  не  повинні
обмежуватися.  Ст.180 СК України встановлює для обох батьків  обов’язок  утримувати дитину до
досягнення нею повноліття. Якщо ж один із батьків ухиляється від цього, тоді він зобов’язаний плати
аліменти,  за  умови,  що  батько  визнав  батьківство  на  дитину,  яка  народилася  під  час  спільного
проживання  у  громадянському  шлюбі.  Сімейний  кодекс  України  визначає,  що  батьки  можуть
домовитися про спосіб виконання вищезазначеного обов’язку. Якщо домовитися не вдалося, порядок
і розмір утримання дитини визначається судом.

Розподіл майна
Розподіляти можна тільки спільне майно, але для цього хтось із «подружжя» повинен визнати факт
спільної  сумісної  власності  на  нього.  Статтею 74  Сімейного кодексу  України встановлено,  якщо
жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-
якому  іншому  шлюбі,  майно,  набуте  ними  за  час  спільного  проживання,  належить  їм  на  праві
спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Спадщина
Відповідно  до  ст.  1264  ЦК  України,  у  четверту  чергу  право  на  спадкування  мають  особи,  які
проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Після
відкриття спадщини (настання обставин,  за  яких у відповідних осіб виникає право спадкоємства)
чоловік або жінка, які перебували у громадянському шлюбі, можуть звернутися до суду із заявою про
встановлення факту фактичних шлюбних відносин. Доказами можуть служити: наявність спільних
дітей, довідка про реєстрацію місця проживання за адресою померлого, підтвердження про ведення
спільного  господарства  від  родичів  і  сусідів.  Якщо  суд  встановить  факт  фактичних  шлюбних
відносин, то чоловік або жінка, які перебували у громадянському шлюбі, можуть стати спадкоємцями
першої черги.

12  серпня  2020  року з  нагоди  15  серпня  Всесвітнього  дня  безпритульних  тварин,
начальником Лисянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД
Ямковим В.П.  було  проведено вуличне інформування громадян про відповідальність  за жорстоке
поводження  з  тваринами.  Для  громадян  проводилися  роз’яснювальна  інформація  стосовно  міри
покарання   людей,  які  погано  відносяться  до  тварин.  Наголошено  що,  жорстоке  поводження  з
тваринами - знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що
завдали  тварині  фізичного  болю,  страждань  і  не  спричинили  тілесних  ушкоджень,  каліцтва  чи
загибелі,  залишення  тварин  напризволяще,  у  тому  числі  порушення  правил  утримання  тварин,  -
тягнуть за собою накладення штрафу.



11 вересня 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 «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» .

Відновне  правосуддя  –  це  сучасний  підхід  до  реагування  на  протиправну  поведінку  та
вчинення  злочинів.  Головним  тут  є  врахування  балансу  інтересів  громади,  потерпілої  особи  та
правопорушника. Адже далеко не завжди суворе покарання є запорукою виправлення людини.
  Після  вичерпних питань кожен отримав інформаційний буклет  Бюро правової  допомоги з
контактною інформацією найближчого бюро та центру.

10 липня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Дякун
Юлією та Сюкало Юлією та начальником Смілянського районного відділу ДРАЦС Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Олійник Світланою у форматі круглого
столу  обговорювали  проведення  інформаційно-просвітницьких  кампаній  для  заохочення  та
забезпечення реєстрації всіх дітей, у тому числі ромської національності. Розглядали найпоширеніші
проблемні питання, які виникають у громадян ромської національності, що мешкають на території
міста  Сміла,  пов'язані  з  отриманням ромами свідоцтв  про  державну  реєстрацію актів  цивільного
стану.

12 серпня 2020 року заступника начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Каріна Асланян з
нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного дня молоді, проведено робочу зустріч з працівниками
відділу освіти, Шполянської районної державної адміністрації . 

В ході заходу обговорили тему, а саме «Виплати соціальних стипендій студентам(курсантам)
вищих навчальних закладів".

11   вересня  2020  року з  метою виявлення  правових  потреб  жителів  громади  начальник
Звенигородського бюро правової  допомоги  Смілянського МЦ з надання БВПД Ольга  Винарська
провела  робочу  зустріч  з  головою  Водяницької  об’єднаної  територіальної  громади   Русланом
Каюком.
    В ході заходу обговорили основні правові проблеми, з якими жителі звертаються до сільської
ради, та шляхи їх вирішення. Очільник бюро пропонувала доводити до відома жителів, які ще не
поінформовані, про можливість отримання безоплатної правової допомоги у представників системи
БПД. 
     Ольга  Винарська  роз’яснювала  переваги  системи  БПД.  Особливу  увагу  звернула  на  її
доступність.  Також  надала  інформаційні  буклети  та  листівки,  в  яких  зазначено  адресу  бюро,
контактні  телефони,  графік  роботи  та  послуги,  що  надаються,  та  пропонувала  скеровувати  до



Звенигородського  бюро  правової  допомоги  за  своєчасним  отриманням  кваліфікованої  правової
допомоги громадян.
      За результатами проведеної робочої зустрічі підписано Меморандум про спільну діяльність
щодо надання безоплатної правової допомоги.

10  липня  2020  року,  працівниками  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  було  проведено  вуличне  інформування  громадян  на  тему:
"Встановлення факту родинних відносин".

Родинні відносини (споріднення) – це кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон
пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків.
Слід зазначити, що правове значення має як пряме споріднення так і не пряме, коли родинні зв’язки
виникають за наявності спільного пращура (родоначальника).
Встановити факт родинних відносин можливо:

• у досудовому порядку (звернувшись до органу реєстрації актів цивільного стану);
• судовому порядку (звернувшись із відповідною заявою до суду). 

Часто питання встановлення факту родинних відносин вирішується шляхом отримання документів
через  органи  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану.  У  разі  неможливості  одержанні  або
відновлення  документа,  який  свідчить  про  факт  родинних  відносин  (наприклад,  свідоцтво  про
народження) в органах ДРАЦС необхідно отримати відмову або роз’яснення із зазначенням причин.

12 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено робочу зустріч з старшим державним податковим інспектором  Кам’янської ДПІ
Смілянського управління ГУ ДПС у Черкаській області тему: «Податкова знижка на навчання». 

Податкова  знижка  -  це  сума,  на  яку  дозволяється  зменшити  розмір  сплаченого  особою
податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з  оплатою нею послуг навчання.  Право на отримання
податкової  знижки  мають  громадяни  України,  які  оплачують  навчання  у  закладах  дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе або члена їх сім’ї 1-
го  ступеня  споріднення  (батьки,  чоловік/дружина,  діти,  у  тому  числі  усиновлені).  Приватним
підприємцям податкова знижка не надається.

Витрати  на  навчання  за  кордоном  в  розрахунок  податкової  знижки  не  включаються.  Не
відшкодовуються також додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Як отримати податкову знижку?  Щоб повернути собі  кошти,  потрібно буде  зібрати пакет
документів,  до  якого  входять:  копія  паспорта;  копія  довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного



номеру; довідка про доходи за формою №3;  копія договору із закладом освіти; копії квитанцій (чеків,
платіжних  доручень)  про  оплату  навчання;  оригінали  документів,  що  підтверджують  ступінь
споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб); податкова декларацію про майновий
стан  і  доходи;  заява,  у  якій  зазначено  реквізити  рахунку  для  перерахування  відшкодування.  Із
вказаним  пакетом  документів  потрібно  звернутися  до  відділення  податкової  служби  за  місцем
проживання до 31 грудня поточного року. Кошти повернуться впродовж 60 днів із моменту подачі
всіх необхідних документів.

Оформленням податкової  знижки  краще займатися  тому з  батьків,  хто  офіційно працює і
отримує найбільшу зарплату,  оскільки розмір соціальної  пільги безпосередньо залежить від  суми
сплачених податків, але разом із цим не може перевищувати 18% від них.

11 вересня 2020 року у  районному секторі  філії  Державної  установи «Центр пробації» в
Черкаській області, проведено зустріч-обговорення на тему «Відновне правосуддя для неповнолітніх,
які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального  правопорушення»  за  участю  начальника
Городищенського   районного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській
області Пикала Анатолія, та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи.

Під  час  зустрічі-обговорення  учасники  відзначали,  що  відновне  правосуддя  це  новий,
сучасний підхід до реагування на протиправну поведінку та вчинення злочинів. Він враховує баланс
інтересів громади, потерпілої особи та правопорушника. Бо як свідчить практика, суворе покарання
не є запорукою того, що така людина виправиться. Саме тут шанс надає «Програма відновлення для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину».

Програма відновлення для неповнолітніх надає можливість дітям, які допустилися помилки у
житті, не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими. Не потрапляти під негативний вплив
осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Продовжувати навчання у школах та інших
навчальних закладах.

В  кінці  зустрічі  учасниками  було  відзначено,  що  бажання  самого  неповнолітнього
виправитися та змінити своє життя на краще – є головним. Адже за відсутності цього мотиву всі інші
зусилля  будуть  просто  неефективними.  А  також  зміна  оточення  неповнолітнього,  створення
відповідних умов для виправлення його життєвих орієнтирів у позитивному напрямку, для того, щоб
показати неповнолітньому інші перспективи і можливості.

10 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено робочу зустріч з працівниками Кам'янського РВ ДРАЦС ЦМУ МЮ (м. Київ) на
тему: «Правове регулювання прав та обов`язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі».

Під  час  заходу  спеціаліст  Бюро  ознайомив  присутніх  про  правовий  статус  «цивільного
подружжя»,  порядок  поділу спільного майна  в  рамках  цивільного шлюбу.  А також розповів  про
систему безоплатної  правової  допомоги в цілому та про те,  які  види правових послуг надають в
Кам’янському бюро, про алгоритм дій громадян для отримання вторинної правової допомоги.



По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією

12 серпня 2020 року заступника начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Каріна Асланян з
нагоди відзначення 15 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин на тему: "Відповідальність за
жорстоке поводження з тваринами" проведено зустріч з продавцем зоомагазину в м.Шпола.
    В ході заходу обговорили  що у разі виявлення жорсткого поводження з тваринами особа має
право звернутися із заявою до органу поліції.

11 вересня  2020 року головним спеціалістом  Лисянського бюро правової допомоги  Яровою
Оксаною Миколаївною була проведена  робоча  зустріч з соціальним педагогом Кіфоренко  Іриною
Олександрівною  та практичним психологом Коваль Людмилою Миколаївною  в  КОП “Лисянський
НВК ЗОШ  I- III ст. № 1 – гімназія – ДНЗ” де  були розглянуті  питання  стосовно дітей -  сиріт,
позбавлених  батьківського  піклування  дітей,  діти  які  постраждали   внаслідок  воєнних  дій  та
збройних  .  Були  обговорені   та  переглянуті  права  та  пільги,   якими  користуються   ці  діти.  По
закінченю робочої зустрічі  роздані роз'яснюючі буклетні матеріали правового характеру.

14  липня  2020  року у  Комунальному  закладі  "Центральна  районна  бібліотека  ім.  В.
Симиренка" Городищенської районної ради з нагоди відзначення 16 липня Дня прийняття Декларації
про  суверенітет  України,  проведено  зустріч-обговорення  за  участю  працівників  КЗ  "Центральна
районна бібліотека ім. В. Симиренка" та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час  зустрічі  учасники відзначали,  що 16 липня 2020 року виповнюється  30-а  річниця
прийняття Декларації про державний суверенітет України. Саме в цей день 1990 року Верховна Рада
України  проголосила  Декларацію  про  державний  суверенітет  України,  що,  безперечно,  стало
визначальною  подією  на  шляху  до  національної  незалежності.  Саме  на  підставі  Декларації  про
державний суверенітет України та продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, 24 серпня
1991 року Верховна Рада України проголосила незалежність України. 

У преамбулі Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет
України  як  «верховенство,  самостійність,  повноту  і  неподільність  влади  республіки  в  межах  її
території,  незалежність  і  рівноправність  у  зовнішніх  відносинах».  Одним  із  головних  положень
Декларації було положення про громадянство. Проголошувалося, що Україна має своє громадянство,
де «всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану,



расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і
характеру  занять».  Громадяни  всіх  національностей  становлять  народ  України.  Декларація
проголошувала  економічну  самостійність  України.  У  документі  підкреслювалося  намір  створити
банківську, цінову, фінансову, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а при
необхідності  ввести  власну  грошову  одиницю.  Декларація  визнавала  самостійність  республіки  у
вирішенні  питань  науки,  освіти,  культурного  і  духовного  розвитку  української  нації.  Україна
проголошувала свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не буде брати
участі  у  військових  блоках  і  зобов'язується  дотримуватися  трьох  неядерних  принципів:  не
застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Декларація проголошувала право України
безпосередньо реалізувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори, обмінюватися
дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами. 

В кінці зустрічі-обговорення учасники дійшли висновку, що 16 липня можна вважати одним з
найголовніших державних свят. Адже за рік після ухвалення Декларації не тільки було реалізовано
чимало її засадничих положень (зокрема, ухвалено Закон «Про економічну самостійність УРСР» та
постанову про перехід у юрисдикцію УРСР підприємств та організацій союзного підпорядкування, а
українські  юнаки  стали  служити  у  війську  на  території  республіки,  розроблявся  закон  про
громадянство), а й прийнято закон про заснування президентської посади та призначено на 1 грудня
1991 року вибори першого Президента України. Тоді ще ніхто не знав, що одночасно з виборами
відбудеться Всеукраїнський референдум, який розставить усі крапки в питанні незалежності України.

12 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено інформаційну бесіду для осіб які належать до ромської національної меншини
щодо допомоги на дітей одиноким матерям.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632
«Деякі  питання  виплати  державної  соціальної  допомоги»  встановлено,  що  з  1  липня  2020  року
призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей
одиноким  матерям  особам,  у  яких  закінчився  строк  таких  виплат  у  березні  –  червні  2020  року,
здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи
та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Таким  чином  отримувачем  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім’ям та
допомоги на дітей одиноким матерям подаються дві заяви з необхідними документами:

- заява та необхідні документи для проведення перерахунку виплаченої державної допомоги
малозабезпеченим сім′ям та допомоги на дітей одиноким матерям, за нормами, які діяли до 1 липня
2020 року (у тих випадках, коли виплату було продовжено в межах березня червня 2020 року без
особистого звернення особи із заявою та необхідними документами);

- заява та необхідні документи для проведення призначення зазначених видів допомоги, за
нормами, які діють з 1 липня 2020 року. 

По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією.



11  вересня  2020  року у  Службі  у  справах  дітей  Городищенської  районної  державної
адміністрації, проведено зустріч-обговорення на тему «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» за участю начальника Служби у справах
дітей Городищенської районної державної адміністрації, та головного спеціаліста Городищенського
БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під час зустрічі-обговорення учасники відзначали,  що відновне правосуддя – це сучасний
підхід до реагування на протиправну поведінку та вчинення злочинів. Головним тут є врахування
балансу  інтересів  громади,  потерпілої  особи та  правопорушника.  Адже  далеко  не  завжди  суворе
покарання є запорукою виправлення людини.

Неповнолітні  нерідко  вдаються  до  правопорушень  під  негативним  впливом  найближчого
оточення. Подекуди це мікросередовище вимагає від дитини довести свою приналежність до нього,
вчинивши якийсь негарний вчинок. Інколи цей необачний вчинок може зіпсувати дитині все життя. 

Проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»
реалізується  з  березня  2019  року  на  базі  системи  надання  безоплатної  правової  допомоги,  був
впроваджений  Міністерством  юстиції  України,  Офісом  Генерального  прокурора  України  за
підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Правова  освіта  здатна  попередити  окремі  життєві  трагедії,  що  виникають  через  незнання
законів. Особливо це важливо для неповнолітніх. Але якщо ж дитина таки переступила межу закону,
зараз у неї з’явився шанс виправити цю помилку. Цей шанс надає відновне правосуддя.
Також в кінці проведеної зустрічі-обговорення року між Службою у справах дітей Городищенської
районної державної адміністрації в особі начальника Кравченко Оксани та Городищенським бюро
правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги, було підписано меморандум про співпрацю від 11.09.2020 року.

15  липня  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  з  нагоди  відзначення  16  липня  Дня  прийняття
Декларації  про  суверенітет  України  проведено  робочу  зустріч  на  базі  Шполянського  районного
відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області. В ході заходу обговорили тему, а
саме «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». 

Історія  розвитку  людства  свідчить  про  те,  що  знаходження  людиною  прав  і  свобод,
розширення їх номенклатури завжди ставали ареною гострих зіткнень між індивідом і  державою.
Добровільно й активно надавати соціальні блага і політичні свободи держава не прагнув ніколи. Всі
нині існуючі права людини, закріплені в міжнародних документах, конституціях, законодавстві, були
вистраждані  і  відвойовані  людством.  Історія  показує,  що  ця  битва  ще  не  закінчена,  що  новим
поколінням потрібно знову і знову захищати свої права. Поки, на жаль, ще нереальна ситуація, при
якій не буде вимагатися зусиль для підтримки і захисту прав і свобод людини. В повній мірі права
можуть бути забезпечені і захищені у демократичній, соціальній, правовій державі.

Кінцева мета діяльності демократичної правової держави полягає в забезпеченні прав і свобод
людини і громадянина. Досягнення цієї мети нерозривно пов'язане з обов'язком держави створювати
систему захисту прав і свобод, а також встановлювати чіткі юридичні процедури такого захисту.



Мало кому відомо, але на сьогодні законодавством надано можливість повернути частину
коштів сплачених за навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої
освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіт. Про те хто має право на податкову знижку
та  порядок  її  отримання,  виплати  соціальних  стипендій  студентам(курсантам)  вищих навчальних
закладів та  порядок пільгового кредитування  для здобуття професійно-технічної  та  вищої  освіти,
працівниками  Звенигородського  бюро  правової  допомоги,  12  серпня  2020  року  було
проінформовано перехожих під час вуличного інформування.
 Громадяни  дізналися  що  таке  податкова  знижка  на  навчання,  порядок  її  отримання,  які
необхідний пакет документів для подачі, а також про розміри та підстави для призначення соціальних
стипендій та ознайомлені із алгоритмом дій щодо пільгового кредитування для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти.

14 вересня 2020 року у  районному секторі  філії  Державної  установи «Центр пробації» в
Черкаській області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено інформаційно – роз’яснювальний захід
з обвинувачуваними та засудженими громадянами з найбільш актуальних питань.

Під час заходу було обговорено такі питання як:
  - можливість змінитися без ізоляції від суспільства;

- збереження сімейних стосунків та звʼязків у громаді;
- подолання шкідливих звичок і зміна прокримінального мислення;

 - отримання підтримки на шляху до змін та реалізації свого потенціалу.
Також  під  час  заходу  було  роз’яснено,  що  таке  безоплатна  правова  допомога,  порядок

отримання  первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

15 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено  вуличне  інформування  на  тему:  «Способи захисту прав  та  свобод людини  і
громадянина».

Під час даного заходу було розкрито основні  конституційні  права людини і  громадянина,
механізм реалізації цих прав, захист прав людини і громадянина. Основним ефективним способом
захисту прав та свобод громадянина є судовий захист. Зроблено аспект на наданні якісної безоплатної
правової  допомоги  для  забезпечення  прав  та  свобод  громадян.  Присутні  дізналися  про  систему
безоплатної правової допомоги, про її  переваги перед іншими надавачами юридичних послуг, про
порядок отримання безоплатної правової допомоги та про вимоги Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» в частині визначення суб’єктів права на БВПД.

По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією.



13  серпня  2020  року працівниками  Звенигородського  бюро  правової  допомоги  була
проведена робоча зустріч із головою Чичиркозівської сільської ради Матвієвою О.Г. та секретарем
Ризинської  сільської  ради  Новосельською  О.М.,  на  якій  обговорена  тема  відповідальності  за
жорстоке  поводження  з  тваринами.  Під  час  зустрічі  було  з’ясовано  за  які  діяння  настає
відповідальність  за  жорстоке  поводження  з  тваринами  ,  її  види  та  наслідки  притягнення  до
встановленого виду відповідальності.

15  вересня  2020  року в  Управлінні  соціального  захисту  населення  Городищенської  РДА
проведено зустріч обговорення на тему «Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?» за
участю спеціаліста з відділу праці Управління соціального захисту населення Городищенської РДА
та  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час зустрічі учасники відзначали, що за законодавством України у декрет може йти не
лише мати дитини, а й інші родичі. Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і
ст.18 Закону України «Про відпустки», взяти декретну відпустку з догляду за дитиною можуть: мати,
батько, дідусь, бабуся, опікун чи інші родичі. До того ж таку відпустку можна використовувати як
повністю, так і частково. Тобто батько та мати можуть розділити її навпіл.

Роботодавці  не  мають  законного  права  відмовляти  батькові,  що  виявив  бажання  піти  у
декретну відпустку.  За ним так само мають зберегти робоче місце та  час,  проведений у  декреті,
зараховується до трудового стажу. Якщо ж працедавець відмовляє чоловікові в оформленні декретної
відпустки, то необхідно таку відмову оформити письмово та оскаржувати її в суді.

Для  оформлення  декретної  відпустки  чоловікові  необхідні  лише  заява  про  надання  такої
відпустки, свідоцтво про народження дитини та довідка з місця роботи мами про те, що вона у декрет
не пішла. Але головне, що треба – бажання чоловіка на час відмовитись від своєї кар’єри та взяти на
себе всі обов’язки з виховання та догляду за маленькою дитиною, а ще вміння його протистояти
стереотипам, які засіли у нашому суспільстві.

В  кінці  заходу  було відзначено,  що  на  практиці  українські  чоловіки  не  поспішають  бути
рівноправними з жінками у дитячих питаннях. Згідно з опитуваннями, 60% чоловіків вважають, що у
декретну відпустку повинна йти саме жінка. Так і відбувається на практиці: жінки більше піклуються
про маленьких дітей. Тим більше, під час хвороби дитини з нею вдома залишають кожна друга матір,
тоді як батьків, що йдуть на лікарняний, – лише 2%.

15 липня 2020 року у Городищенській міській раді проведено засідання круглого-стлу на
тему  "Способи  захисту  прав  та  свобод  людини  і  громадянина"  за  участю  юриста  і  спеціалістів
Городищенської міської ради, та спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під  час  засідання  учасники  відзначали,  що  згідно  з  частиною п’ятою ст.  55  Конституції
України, кожному гарантується захист своїх прав, свобод та інтересів від порушень і протиправних
посягань будь-якими не забороненими законом засобами. Права людини — це природні можливості
індивіда (людини), що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах



суспільного життя. Свободи - людина може реалізувати, здійснити без будь-якого втручання держави
та її органів. Держава повинна лише забезпечити охорону, непорушність і захист цих свобод.

При порушеннях прав та свобод громадян формами захисту порушених прав є: 
1. Захист прав органами публічної влади;
2. Захист прав громадян громадськими об'єднаннями;
3. Самозахист прав людиною, що включає в себе:

-звернення в державні органи та органи місцевого самоврядування;
-оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, що порушують права громадян;
-звернення в засоби масової інформації та правозахисні організації, громадські об'єднання;
-публічні виступи громадян на захист своїх прав;
-звернення в міжнародні органи із захисту прав людини.

4. Судовий захист. 
В  кінці  засідання  учасники  констатували,  що  Конституція  України  досить  чітко  визначає

систему органів та посадових осіб різних рівнів,  які  повинні  захищати права і  свободи людини і
громадянина. Насамперед це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
місцеві  державні  адміністрації,  підсистема  судів  загальної  юрисдикції  та  спеціалізованих  судів,
Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура,
адвокатура, інші правоохоронні органи України.

13  серпня  2020  року  між  Карашинською  об"єднаною  територіальною  громадою  в  особі
голови Пархоменка  Анатолія  та  Корсунь-Шевченківським бюро правової  допомоги  Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в особі Кривошиї Олега було
підписано меморандум про співпрацю.  В ході  зустрічі  було акцентовано увагу на основоположні
тезиси  щодо  реалізації  меморандуму,  обміну  інформацією,  заснування  спільних  проектів,
спрямованих на плідну співпрацю. Обговорено деякі питання організації надання правових послуг
населенню  громади,  та  проведення  правопросвітницьких  заходів  в  закладах  освіти  та  культури,
профілактики  кримінальних  правопорушень,  та  запобігання  торгівлі  людьми.  Під  час  заходу
розповсюджувалась друкована продукція системи безоплатної правової допомоги.

15  вересня  2020  року в  приміщенні  відділу  «Кам’янське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  проведено
правопросвітницький захід  на  тему:  «Визначення  місця  проживання  дитини» за  участі  головного
спеціаліста  Зайцева  Дмитра  та  внутрішньо  переміщеної  особи,  яка  тимчасово  проживає  в   м.
Кам’янка. 

Статтею 160  Сімейного  кодексу  України,  передбачено,  що  місце  проживання  малолітньої
дитини визначається за згодою батьків, якщо дитина не досягла 10 років. Якщо ж дитині від 10 до 14
років, вона спільно з батьками бере участь у прийнятті рішення щодо свого місця проживання. В
свою  чергу,  дитина,  якій  виповнилося  14  років  та  батьки  якої  проживають  окремо,  самостійно
приймає рішення щодо місця свого проживання. 

Батьки  мають  право  укласти  договір  щодо  здійснення  батьківських  прав  та  виконання
обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Предметом даного договору є визначення



місця проживання та дії з виховання, навчання, догляду за дитиною або поєднаних цих елементів,
спрямованих на забезпечення нормального фізичного,  духовного та  морального розвитку дитини.
Договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде
проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування.

Визначення  місця  проживання  дитини  у  судовому  порядку  відбувається  шляхом  подачі
позовної заяви з необхідними документами позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною
заявою, тобто той з батьків, хто бажає, щоб з ним залишилася проживати дитина) до відповідача (той
з батьків, хто проживатиме окремо від дитини).  Позовна заява про визначення місця проживання
дитини подається в порядку цивільного судочинства за зареєстрованим місцем проживання чи місцем
перебування Відповідача.

16 липня 2020 року начальником Лисянського БПД Ямковим Василем Петровичем  спільно з
начальником  Лисянського   відділу    обслуговування  громадян  ГУ  ПФУ  в  Черкаській  області
(сервісний центр) Гладченко Валентиною Миколаївною, начальником сектору  з питань перерахунків
пенсії  Адамович  В.П.,  головним  спеціалістом  відділу  виплат  пенсії  Кочерян  О.М.,  головний
спеціаліст відділу інформатичних систем Даценко О.В.  було проведено засідання круглого столу до
Дня прийняття декларації про суверенітет України. 

Лекція    тривала  одну  годину  з   15  до  16  години,  надавалися  роздаткові  матеріали  для
ознайомлення.  Були  розглянуті  цікаві  питаннями  щодо  отримання  пенсій,   виплат  грошей  по
чорнобилю та способи захисту прав та свобод  людини. Всім були надані вичерпні та кваліфіковані
відповіді  на  питання,  роз'яснення  їхні  права  та  порядок  дій  в  тих  чи  інших  випадках.  

13 серпня 2020 року  у  Відокремленому структурному підрозділі Городи́щенського коледжу
Уманського національного університету садівництва з нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного
дня  молоді  прийнято  участь  у  «заході-обговоренні»  на  тему  «Виплати  соціальних  стипендій
студентам(курсантам) вищих навчальних закладів», за участю членів приймальної комісії,  а також
бухгалтерів  ВСП  Городищенського  фахового  коледжу  УНУС,  та  головного  спеціаліста
Городищенського  БПД Смілянського  місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

Під  час  заходу  учасники  обговорювали  про  виплати  соціальних  стипендій
студентам(курсантам) вищих навчальних закладів.



15 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром  проведено  вуличне  інформування  на  тему:  «Як  батьку  реалізувати  право  на  декретну
відпустку».

Декретна відпустка це спрощена назва, що об'єднує два окремі види соціальної відпустки: в
зв'язку з вагітністю та пологами та відпустка по догляду за дитиною.

Якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами може піти лише жінка, то по догляду за
дитиною  по  досягненні  нею  трьох  років,  коло  людей  розширюється.  Законодавством  України
передбачено,  що родина має право обирати,  хто з  двох батьків піде у декретну відпустку,  є така
можливість і в інших членів родини.

Згідно зі  ст.  179 Кодексу законів про працю України та ст.18  ЗУ «Про відпустки»,  взяти
декретну відпустку по догляду за  дитиною можуть:  мати,  батько,  дідусь,  бабуся,  опікун чи інші
родичі. До того ж відпустку можна використовувати як повністю, так і частково. Тобто батько та
мати можуть розділити її навпіл.

Як оформити відпустку по догляду за дитиною батькові? Необхідно надати роботодавцеві
наступні документи: заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку; копію свідоцтва
про народження дитини; довідку про те, що матір дитини не пішла у декретну відпустку по догляду
за дитиною за своїм місцем роботи або вийшла на роботу до закінчення терміну соціальної відпустки.

За  батьком  зберігається  робоче  місце  і  нараховується  пенсійний  стаж  та  до  трьох  років
виплачується допомога по догляду за дитиною.

Роботодавець не має законного права відмовити батькові, що виявив бажання піти у декретну
відпустку. Якщо ж роботодавець відмовляє в оформленні декрету для чоловіка, необхідно отримати
письмову відмову, тоді її треба оскаржувати в суді.

Відповідно  до  закону  «Про  відпустки»,  протягом  перебування  у  відпустці  по  догляду  за
дитиною як батько, так і мати за бажанням можуть працювати неповний робочий день або працювати
на  дому.  Тобто  зберігається  право  на  отримання  допомоги,  але  при  цьому  людина  продовжує
працювати за більш гнучким і зручним для нього графіком.

По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією.

16  липня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  провела  робочу  зустріч  з
працівниками Звенигородської центральної районної бібліотеки ім. Ю. Кримського , під час зустрічі
було відзначено, що Декларацією було проголошено верховенство Конституції та законів республіки
на території  УРСР,  виключне право народу України на володіння,  користування і  розпорядження
національним багатством України, визнання всього економічного і науково-технічного потенціалу,
створеного на території України, власністю її народу
Такі різні історичні уже діячі, як Кравчук, Лук’яненко, Мороз, Чорновіл – не дарма тоді відстояли
Декларацію  про  державний  суверенітет  України.  Щось  виправляти  та  уточнювати  випадає  їх
наступникам. Але було задано вектор, на якому Акт 24 серпня 1991 року – це наступний крок, і це –
історичний процес, який не можна зупинити. А іншої дороги в України просто немає.



13  серпня  2020  року заступником  начальника  відділу  «Шполянське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Каріною Асланян  з  нагоди  відзначення  12  серпня  Міжнародного  дня  молоді,  проведено вуличне
інформування на тему «Податкова знижка на навчання».

Жителям міста Шполи було проінформовано про те,  що вони можуть повернути собі частину
витрат за навчання у вигляді податкової знижки, згідно статті 166 Податкового кодексу України.

Податкова  знижка  –  це  сума,  на  яку  дозволяється  зменшити  розмір  сплаченого  особою
податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з оплатою нею послуг навчання.

Під  час  вуличного  інформування   було розповсюджено друковані  інформаційні  матеріали
системи безоплатної правової допомоги.

16 вересня 2020 року з метою обміну позитивним досвідом , працівниками Смілянського та
Золотоніського   місцевих  центрів  з  надання  БВПД  проведено  робочу  зустріч  в  приміщенні
Смілянського місцевого центру.

Учасники обговорили актуальні питання, які виникають в роботі центрів та бюро, механізми
взаємодії  між  центрами,  спрямованої  на  ефективне  надання  правової  допомоги  громадянам,
розглянули кращі практики в роботі центрів та приклади успішного захисту адвокатів системи БПД.

Наприкінці  зустрічі  працівники  висловили  єдину  думку,  що  проведення  таких  заходів  є
позитивним  досвідом,  окреслили  подальші  плани  щодо  проведення  спільних  навчань  для  бюро
правової допомоги.

16  липня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою проведено вуличне інформування з нагоди відзначення 16 липня Дня прийняття
Декларації про суверенітет України.

Жителів міста Городище було проінформовано про те, Цього дня 30 років тому Верховна Рада
УРСР  прийняла  Декларацію  про  державний  суверенітет  України.  У  преамбулі  Декларації
проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її
території  та  незалежність  і  рівноправність  у  зовнішніх  зносинах».  Від  імені  українського народу
могла  виступати  тільки  Верховна  Рада.  Територія  України  в  наявних  кордонах  проголошувалася
недоторканою.  Підкреслювалося  також  виключне  право  українського  народу  на  володіння,
користування і розпорядження національним багатством України.

Декларація  про  державний  суверенітет  України  стала  основою  для  «Акта  проголошення
незалежності України», ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Тоді фактично вдруге



Україна була проголошена незалежною демократичною державою й остаточно виведена зі  складу
СРСР. Незалежність країни була підтримана на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Цікавий факт, що вперше День незалежності Україна відсвяткувала саме 16 липня 1991 року.
Також було  роз’яснено,  що  таке  безоплатна  правова  допомога,  порядок  отримання  первинної  та
вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  проінформовано про перелік  осіб,  які  мають право на
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. Під час заходу були розповсюджені друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

Працівниками Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги  до відзначення цієї дати 13
серпня 2020  року було проведено  вуличне інформування та консультування громадян з питань
гуманного  ставлення  до  вуличних  тварин,  відповідального  ставлення  до  домашніх  утриманців
тваринного  світу,  адміністративної  та  кримінальної  відповідальності  за  жорстоке  поводження  з
тваринами,  ознайомлено  громадян  з  основними тезами  Закону  України  «  Про  захист  тварин  від
жорстокого  поводження»  та  ст..299  Кримінального  Кодексу  України,  яка  стосується  правової
відповідальності за насильство щодо тварин.
    Під час заходу надавалась правова інформація та розповсюджувалась друкована продукція
Міністерства Юстиції України.

16  вересня  2020  року у  Службі  у  справах  дітей  Городищенської  районної  державної
адміністрації,  проведено зустріч-обговорення  на  тему «Визначення  місця  проживання  дитини» за
участю  головного  спеціаліста  Служби  у  справах  дітей  Городищенської  районної  державної
адміністрації,  та  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під  час  зустрічі-обговорення  учасники  відзначали,  що  згідно  зі  статтею  160  Сімейного
кодексу України, місце проживання малолітньої дитини визначається за згодою батьків, якщо дитина
не  досягла  10  років.  Якщо ж дитині  від  10  до  14  років,  вона  спільно  з  батьками бере  участь  у
прийнятті рішення щодо свого місця проживання. В свою чергу, дитина, якій виповнилося 14 років та
батьки якої проживають окремо, самостійно приймає рішення щодо місця свого проживання. 

Відповідно до ч. 4 ст. 157 СК України батьки мають право укласти договір щодо здійснення
батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Предметом
даного договору є визначення місця проживання та дії з виховання, навчання, догляду за дитиною
або поєднаних цих елементів, спрямованих на забезпечення нормального фізичного,  духовного та
морального  розвитку  дитини.  Договір  укладається  в  письмовій  формі  та  підлягає  нотаріальному
посвідченню.

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде
проживати  малолітня  дитина,  спір  між  ними  може  вирішуватися  органом  опіки  та  піклування.
Місцевий  орган  опіки  та  піклування,  який  призначить  засідання  комісії,  викличе  обох  батьків,
проведе з ними бесіди, оцінить інші обставини та винесе відповідне рішення.

У випадку звернення до суду до участі у розгляді даної категорії справ, у якості третьої особи
долучаються органи опіки та піклування того району, де на час розгляду справи зареєстрована або ж
фактично проживає дитина. Участь органів опіки та піклування у даній справі обумовлена в першу



чергу інтересами дитини, та необхідністю проведення актів обстеження умов проживання як батька,
так і матері, та дачі свого висновку щодо рекомендацій та доцільності визначення місця проживання
дитини з одним з батьків. Висновок органів опіки долучається до матеріалів справи та не має для
суду наперед встановленого значення. Суд, при винесенні рішення, в більшості випадків керується
висновком  органу  опіки  та  піклування,  проте  може  відступити  від  нього,  адже  суд  оцінює  усю
сукупність доказів, та не забуває про прихильність дитини.

22  липня  2020  року начальник  відділу  Корсунь-Шевченківське  бюро  правової  допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Кривошия  Олег,  провів  робочу  зустріч  з
працівниками  Корсунь-Шевченківського  відділу  Держгеокадастру,  тема  заходу  стосувалася
земельної реформи в Україні та земельних правовідносин які виникають при застосуванні нагальних
змін у земельному законодавстві.  Суть земельної реформи полягає не в скасування мораторію на
продаж, а в наведенні ладу у земельних відносинах, оскільки Закон про запровадження ринку землі
направлений на користь усім його учасникам – як пайовикам, так і орендарям. Разом із фахівцями
відділу обговорено і процедуру наповнення та використання Аграрного реєстру. Під кінець заходу
було вручено друкована продукція системи БПД.

18 серпня 2020 року  головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Зайцевим  Д.О.,  було  організовано  підписання  Меморандуму  про  співпрацю  між  Смілянським
місцевим центром з надання безоплатної  вторинної правової  допомоги та Кам’янським районним
відділом  державної  виконавчої  служби  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства
юстиції (м. Київ). 

Метою  даного  заходу  являється  орієнтація  роботи  на  організацію  спільних  заходів
спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, а
також розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги.  В результаті зустрічі
обговорено подальшу співпрацю між організаціями. 
По  закінченню  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

16 вересня 2020 року  начальником  Лисянського  бюро  правової  допомоги Ямковим В.П.
було проведено інформаційно  –  роз’яснювальні  та комунікативні робочі прийоми громадян для
внутрішньо переміщених осіб    з розширеним оглядом  найбільш актуальних правових питань . Було
прийнято 2 особи, яким було надано консультації правого характеру. В кінці зустрічі були роздані
буклети  правового характеру.



23  липня  2020  року у  відділ  у  Городищенському  районі   Головного  управління
Держгеокадастру  у  Черкаській  області  проведено  засідання  «круглого-столу»  на  тему  «Земельна
реформа в Україні» за участю начальника відділу у Городищенському районі та спеціалістів, а також
головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. 
Під час засідання учасники відзначали, що Земельна реформа — процес створення організаційно-
правових,  економічних,  наукових  та  інших  соціальних  засад  для  здійснення  різних  форм
господарювання, в результаті якої формується земельний устрій країни прийнятний для ефективної
господарської діяльності на землі. А завданням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною
передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і
організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на
землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель. 

Новостворена земельна реформа включає в собі не лише відкриття ринку землі, але і  інші
гучні  зміни,  зокрема:  усунення  Держгеокадастру  від  управління  землями;  удосконалення
переважного  права  орендаря  на  придбання  земельної  ділянки;  простий  і  зручний  доступ  до
державних реєстрів, кадастрів та планувальної документації; дерегуляція землеустрою тощо.
Учасники  засідання  «круглого-столу»  констатували,  що  не  зважаючи  на  побоювання  українців,
земельна реформа при втіленні  на практиці,  може принести позитивні  результати.  Україна стоїть
нарівні з країнами третього світу, таких як Північна Корея, Таджикистан, Конго, Венесуела, Куба, в
яких  досі  не  введено  ринок  землі.  Це  свідчить  про  пережиток  радянських  часів  в  Україні  і
необхідність реформування земельного законодавства, що і є метою земельної реформи.

Працівниками Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги для запобігання випадкам
домашнього насильства  18 серпня 2020 року було проведено  вуличне інформування. Також було
проведено  консультування  громадян  з  найчастіше  затребуваних  питань  сімейного  права,
основоположних прав та обов’язків подружжя, порядку укладення шлюбу,  прав та обов’язків батьків
щодо утримання дітей, їх  духовного, фізичного розвитку, правове регулювання прав та обов`язків
осіб, що проживають у цивільному шлюбі та встановлення факту родинних відносин.
   Під час заходу надавалась правова інформація та розповсюджувалась друкована продукція
Міністерства Юстиції України.

17  вересня 2020  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД
відбулось засідання круглого столу з адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Вакуленком



Олександром  Петровичем  під  час  якого  обговорили  питання  «Як  батьку  реалізувати  право  на
декретну відпустку?».

Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по догляду за дитиною, йому
за місцем роботи потрібно надати такі документи:

- заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку про те, мама дитини не пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною за своїм

місцем роботи або вийшла на роботу до закінчення терміну соціальної відпустки.
За  батьком  зберігається  робоче  місце  і  нараховується  пенсійний  стаж  та  до  трьох  років

виплачується допомога при народженні дитини.

З метою надання підвищення обізнаності осіб ромської національності 23 липня 2020 року,
був проведений інформаційно-просвітницький захід на тему «Земельна реформа в Україні», на який
було запрошено державного реєстратора Звенигородської РДА Клєпач А.А. Земельна реформа – це
зміна системи управління земельними ресурсами. Закон про ринок землі — лише одна із складових
земельної реформи. Основна частина реформи буде здійснена у 2020 році.

18  серпня  2020  року у  Городищенському  районному  відділі  державної  реєстрації  актів
цивільного  стану  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.  Київ),
проведено  зустріч-обговорення  на  тему  «Сімейні  правовідносини»  за  участю  начальника
Городищенського  ДРАЦС,  провідних  спеціалістів  Городищенського  ДРАЦС,  та  головного
спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. 

Під час зустрічі-обговорення учасники відзначали, що відносини, які регулюються нормами
сімейного законодавства і входять у предмет сімейного права, називаються сімейними. Зокрема, це
особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між особами на підставі шлюбу, кровного
споріднення, усиновлення, опіки та піклування, а також на інших підставах, не заборонених законом і
таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Сімейний кодекс встановлює наступний перелік суб'єктів сімейних правовідносин: 
1) подружжя; 
2) батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені; 
3) баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки; 
4) рідні брати, рідні сестри; мачуха, вітчим, падчерка, пасинок. 

 При цьому всі інші родичі (двоюрідні брати та сестри, тітки, дядьки, племінники, племінниці
та  ін.) не є учасниками сімейних правовідносин за винятками, встановленими законом. Наприклад, У
разі перебування у них на вихованні дитини на цих суб'єктів покладається обов'язок щодо надання
дитині  матеріальної  допомоги  у  випадках,  передбачених  ст.  269  СК.  Відповідний  обов'язок
встановлюється  і  для  такої  дитини,  на  яку  з  досягненням  повноліття  покладається  обов'язок
утримувати цих непрацездатних родичів за підстав, передбачених ст. 271 СК. 
 Підставами припинення сімейних правовідносин є такі юридичні факти, як розірвання шлюбу,
припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя, позбавлення батьківських прав, скасування
усиновлення, припинення договору про патронат.
 В кінці зустрічі-обговорення учасники констатували, що Сімейний кодекс визнав орган опіки
і  піклування  органом,  уповноваженим здійснювати попередній  захист  сімейних прав.  При цьому
учасники сімейних правовідносин не позбавлені права звернутися до суду, якщо цей спір віднесений
до компетенції  органів  опіки і  піклування.  Рішення  органу опіки і  піклування  є  обов'язковим до
виконання учасниками спору, якщо протягом 10 днів з моменту його винесення зацікавлена особа не
подала позов до суду.



18  вересня  2020  року  заступником  начальника   Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з  надання БВПД проведено робочу зустріч на базі  Шполянського
районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області.

В ході заходу обговорили тему, а саме «Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?»
Поняття  «декретна  відпустка»  об’єднує  у  собі  два  види  соціальної  відпустки:  якщо  у

відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами може піти лише жінка,  то по догляду за дитиною по
досягненні нею трьох років, коло людей розширюється.

Законодавство України говорить, що у декрет може йти не лише мати дитини, а й інші родичі.
Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і ст. 18 Закону України «Про відпустки»,
взяти декретну відпустку з догляду за дитиною можуть: мати, батько, дідусь, бабуся, опікун чи інші
родичі. До того ж таку відпустку можна використовувати як повністю, так і частково. Тобто батько та
мати можуть розділити її навпіл.

24 липня 2020 року у Центрі  надання адміністративних послуг Городищенської  районної
державної  адміністрації,  проведено  зустріч-обговорення  на  тему  «Земельні  правовідносини»  за
участю адміністратора ЦНАП Городищенської РДА,  та головного спеціаліста Городищенського БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час зустрічі учасники відзначали, що  до числа найважливіших нових законодавчих актів,
прийнятих після  Конституції  України,  належить Земельний  кодекс  України,  який закріпив  низку
принципових  положень  у  галузі  регулювання  земельних  правовідносин.  Основним  земельним
законом держави, який було прийнято 25 жовтня 2001 р., закріплені нові правові інститути: право
земельного сервітуту,  набувальна  давність,  договір довічного утримання,  застава,  з  приводу яких
виникають земельні правовідносини.

Земельні  правовідносини  -  це  суспільні  відносини  з  приводу  володіння,  користування,
розпорядження  та  управління  землею  на  державному,  господарському  рівнях  як  об'єктом
господарювання, так і засобами виробництва у сільському господарстві.

На кінець учасники погодилися, що Земельний кодекс регулює підстави виникнення, зміни,
припинення  земельних  правовідносин,  порядок  здійснення  захисту  земельних  прав  суб’єктів
земельних правовідносин і  розглядає  землю не  тільки  як об’єкт  власності  і  господарювання,  але
разом з тим і як природний ресурс – елемент довкілля. А загалом Земельний кодекс України в цілому
відображає сучасні ідеї і тенденції у сфері земельних відносин. Він має пряму дію. На жаль, ступінь
деталізації  багатьох  положень  не  є  достатнім.  У  зв'язку  з  цим  і  приймаються  закони  та  інші
нормативні акти, які розвивають і уточнюють окремі положення Кодексу.



З метою реалізації  громадян права  на  безоплатну правову допомогу та  підвищення  рівня
професійної  співпраці,  18  серпня  2020  року працівниками  Звенигородського  бюро  правової
допомоги, була проведена робоча зустріч із начальником Управління соціального захисту населення
Звенигородської РДА Лісовою О.В. та 19 серпня було проведено вуличне інформування.
 Під час зустрічі  була обговорена тема правової  та  соціальної  допомоги малозабезпеченим
сім’ям. Був з’ясований порядок її надання,підстави та строки на які призначається дана допомога,  а
також проаналізований перелік документів необхідних для отримання допомоги малозабезпеченим
сім’ям.
 Під час вуличного інформування пересічних громадян було проінформовано про допомогу
малозабезпеченим  сім’ям,  порядок  її  призначення  та  виплат.  Наголошено,  що  допомога
малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі тим сім’ям, які постійно
проживають  на  території  України,  мають  середньомісячний  сукупний  дохід,  нижчий  від
прожиткового мінімуму для сім’ї.
 Прожитковий  мінімум для  сім’ї  –  визначена  для  кожної  сім’ї  залежно від  її  складу  сума
прожиткових  мінімумів,  розрахованих  та  затверджених  відповідно  до  Закону  України  «Про
прожитковий  мінімум»  для  осіб,  які  відносяться  до  основних  соціальних  і  демографічних  груп
населення. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану,
зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів. Ця допомога призначається відповідно до
Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»  та  Постанови
Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

18  вересня  2020  року заступником  начальника   Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з  надання БВПД проведено робочу зустріч з  працівником ЦНАП
Лип’янської ОТГ Шполянського району в Черкаській області.

В ході заходу обговорили тему, а саме «Визначення місця проживання дитини»              
       Нерідко після припинення спільного проживання колишні закохані пари залишаються у

вкрай конфліктних відносинах. Найбільш прикрою видається ситуація, в якій заручниками дорослих
баталій стають діти. Одним із ключових питань, яке необхідно вирішувати батькам при припиненні
спільного проживання, є те, з ким залишиться жити дитина.

Згідно  зі  статтею 160  Сімейного  кодексу  України,  місце  проживання  малолітньої  дитини
визначається за згодою батьків, якщо дитина не досягла 10 років. Якщо ж дитині від 10 до 14 років,
вона спільно з батьками бере участь у прийнятті  рішення щодо свого місця проживання.  В свою
чергу, дитина, якій виповнилося 14 років та батьки якої проживають окремо, самостійно приймає
рішення щодо місця свого проживання.



24 липня 2020 року, з метою підвищення обізнаності громадян про відкриття ринку землі та
про оформлення права власності  на  земельні  ділянки головним спеціалістом відділу  «Кам’янське
бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено інформування мешканців м.  Кам’янка на тему "Земельна
реформа в Україні», під час якого розповів про те коли запрацює ринок землі, хто може її купувати та
на  яких  умовах.  Також  спеціаліст  бюро  проінформував,  що  до  1  січня  2025  року  всі  власники
земельних  часток  (паїв)  повинні  оформити  на  них  право  власності,  інакше  землю передадуть  у
комунальну власність територіальної громади. Якщо цю вимогу не буде виконано, вважатиметься, що
такі  власники ділянок автоматично відмовилися від землі.  Після 1 січня 2025 року незатребувані
ділянки будуть визнані безхазяйними. Їх передадуть у комунальну власність територіальної громади,
на території якої вони розташовані.

По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги з контактною інформацією.

19  серпня  2020  року відбулася  робоча  зустріч  з  працівником  громадської   приймальні
народного депутата  України Андрія  Стріхарського   Пушенко Іриною Миколаївною та   головним
спеціалістом Корсунь-Шеченківського бюро правової  допомоги Курчатовою Оксаною, присвячена
темі "Правової та соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям".  Під час заходу обговорювалися
питання  щодо  сучасного  економічного  стану  громадян,  багатодітних  сімей,  сімей,  в  яких
виховуються діти з  особливими потребами,  системи соціальних виплат студентам,   громадянам з
особливими  потребами,  пенсіонерам,  одиноким  матерям.  Також   обговорено  ситуацію  по
консультуванню  клієнтів,  які  направляються  на  подальше  консультування  до  системи  правової
допомоги.Під час заходу розповсюджувалась друкована продукція  Міністерства Юстиції.

18  вересня 2020  року працівники  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  з  метою  роз’яснення  жителям  м.  Звенигородка,  як  батьку
реалізувати  право  на  декретну  відпустку,  провели  вуличне  інформування.  Під  час  вуличного
інформування було зосереджено увагу на  те, що роботодавці не мають законного права відмовляти
батькові, що виявив бажання піти у декретну відпустку. За ним так само мають зберегти робоче місце
та  час,  проведений у  декреті,  зараховується  до  трудового стажу.  Якщо ж працедавець відмовляє
чоловікові  в  оформленні  декретної  відпустки,  то  необхідно  таку  відмову  оформити  письмово  та
оскаржувати її в суді.

    Для оформлення декретної відпустки чоловікові необхідні лише заява про надання такої
відпустки, свідоцтво про народження дитини та довідка з місця роботи мами про те, що вона у декрет
не пішла. Але головне, що треба – бажання чоловіка на час відмовитись від своєї кар’єри та взяти на
себе всі обов’язки з виховання та догляду за маленькою дитиною, а ще вміння його протистояти
стереотипам, які засіли у нашому суспільстві.



З метою підвищення правової обізнаності у сфері земельних правовідносин,  24 липня 2020
року працівниками «Звенигородського бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД
було проведено робочу зустріч із секретарем Ризинської сільської ради.

     Під час зустрічі була обговорена  тема щодо  правовідносин, що виникають із земельних
договорів: купівлі-продажу, дарування, тощо, зокрема договір купівлі-продажу земельної ділянки має
укладатися в письмовій формі і обов’язково бути нотаріально посвідченим.

19  серпня  2020  року в  Управлінні  соціального  захисту  населення  Городищенської  РДА,
проведено круглий-стіл на тему «Правова та соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям», у відділі
соціального  забезпечення  за  участю  спеціалістів  Управління  соціального  захисту,  та  головного
спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. 

На  засіданні  учасники  обговорювали,  що  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або
незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум
для сім’ї. Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума
прожиткових  мінімумів,  розрахованих  та  затверджених  відповідно  до  Закону  України  „Про
прожитковий  мінімум»  для  осіб,  які  відносяться  до  основних  соціальних  і  демографічних  груп
населення.

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється підрозділами з питань соціального
захисту  населення  за  місцем  реєстрації  уповноваженого  представника  малозабезпеченої  сім’ї.
Зокрема, уповноважений представник сім’ї попередньо повинен подати заяву про надання державної
соціальної  допомоги.  У  заяві  обов’язково  дається  згода  сім’ї  на  збір  інформації  про  неї,  про  її
власність,  доходи та майно,  яка необхідна для призначення і  виплати такої  допомоги.  У випадку
неотримання  соціальної  допомоги  за  зареєстрованим  місцем  проживання,  допомога  може  бути
призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї.

Заяву  з  необхідними  документами  для  призначення  соціальної  допомоги  у  сільській
місцевості приймають виконавчі органи сільських і селищних рад. Після цього, здійснюють передачу
таких заяв відповідним органам соціального захисту населення. Рішення про призначення соціальної
допомоги або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом
десяти календарних днів. У разі прийняття рішення про відмову в наданні соціальної допомоги, орган
соціального захисту населення письмово повідомляє про це уповноваженого представника сім’ї із
зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення.

Учасниками відзначено, що державна соціальна допомога призначається на шість місяців.  А
одиноким особам,  які  досягли  65-річного  віку  і  не  мають  інших джерел до  існування,  державна
соціальна допомога може бути призначена довічно. 

В  кінці  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

18  вересня 2020  року  начальником  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарською  Ольгою   була  проведена  робоча  зустріч  з



юрисконсультом Водяницької  сільської  ради Селіховим Євгеном на тему:  «Здійснення соціальної
роботи з незахищеними верствами населення, які проживають на території Водяницької ОТГ».  Під
час робочої зустрічі зосереджено увагу на Законі України «Про соціальні послуги», яким передбачене
поняття  «Складні  життєві  обставини».   Складні  життєві  обставини  -  обставини,  що  негативно
впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може
подолати самостійно.

28  липня  2020  року у  приміщенні  Територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Городищенського  району  Городищенської  районної  державної
адміністрації, проведено зустріч-обговорення на тему "Права осіб, які здійснюють постійний догляд
за  особами,  які  його  потребують  (  Особи  з  інвалідністю,  громадяни  похилого  віку)"  з  питання
«оформлення постійного догляду за особами, які його потребують( особи з інвалідністю, громадяни
похилого  віку)»  за  участю  заступника  директора  Територіального  центру  соціального
обслуговування,  а  також  головного  спеціаліста  Городищенського  бюро  правової  допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Обговорено
деякі  питання  державної  допомоги  окремим  категоріям  громадян,  якою  урегульовано  питання
надання  щомісячної  компенсаційної  виплати  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  доглядає  за
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

20  серпня  2020  року в  службі  у  справах  дітей  Городищенської  районної  державної
адміністрації  проведено  засідання  «круглого  столу»  на  тему  «Запобігання  випадкам  домашнього
насильства»  за  участю  керівника   служби  у  справах  дітей  Городищенської  РДА,  провідних
спеціалістів служби у справах дітей Городищенської РДА, та головного спеціаліста Городищенського
БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час зустрічі-обговорення учасники відзначали, що 7 грудня 2017 року парламент ухвалив
закон №5294 «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає організаційно-
правові  засади  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,  основні  напрями  реалізації
державної політики в цій сфері, спрямовані на захист прав та інтересів потерпілих від домашнього
насильства. 

Під  поняттям  «домашнє  насильство»  визначені  діяння  (або  бездіяльність)  фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного насильства, які відбуваються в сім'ї, в межах місця
проживання або між родичами, а також між колишнім або нинішнім подружжям, або між тими, хто
спільно проживає або проживав однією сім'єю, але не перебуває в родинних стосунках чи шлюбі між
собою.

Закон  №5294,  передбачає  створення  Єдиного  державного  реєстру  випадків  домашнього
насильства, створення програм для постраждалих і їхніх кривдників. Також законом доповнюється
Кримінальний  кодекс  статтею  126-1  «Домашнє  насильство».  Вона  передбачає,  що  домашнє
насильство,  тобто  умисне  систематичне  вчинення  фізичного,  психологічного  або  економічного
насильства щодо теперішнього чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває
(перебував)  у  сімейних  або  близьких  до  них  відносинах,  що  не  спричинило  тяжких  наслідків,
караються громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом



на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той
самий строк. 

Учасники  круглого  столу  констатували,  що  Закон  України  "Про  запобігання  та  протидію
домашньому насильству" у своїх нормах чітко визначає перелік суб`єктів, які наділені відповідними
повноваженнями для захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства. А також статтею 24
вищезазначеного закону передбачено спеціальні заходи щодо протидії  домашньому насильству до
яких належать:

1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника;
2) обмежувальний припис стосовно кривдника;
3) взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;
4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

21  вересня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  відвідала  СФГ  «САД»  в  с.  Гудзівка
Звенигородського  району  Черкаської  області,  під  час  візиту  до  селянськог–фермерського
господарства  було  проведено  зустріч  з  керівником   Сапітоненком  Дмитром,  якого  було
проінформовано  про  Аграрний  Реєстр,  а  саме,  що  Аграрний  реєстр   використовується  для
інформування аграріїв про нові програми і можливості, а також надає можливості подати заявку на
отримання  державної  підтримки.  Аграрний  реєстр  допомагає  агровиробникам  із  реєстрацією
земельних ділянок та виправленням помилок щодо прав на землю.

28  липня  2020  року головним  спеціалістом  Корсунь-Шевченківського  бюро  правової
допомоги  Курчатовою  Оксаною  відвідано  відділ  Всеукраїнського  обєднання  «Черкащани»   у  м.
Корсунь-Шевченківський, де   проведено інформаційно-правопросвітницьку бесіду на тему "Права
осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують». Дана тематика стосується
осіб, які здійснюють постійний нагляд за особами, які досягли вісімдесятирічного віку  та за особами,
які  мають  інвалідність,   дітьми  –  інвалідами,  хворими,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і
потребують сторонньої допомоги, порядок оформлення компенсації, особам які здійснюють догляд.
Обговорено основні засади законодавства ,  що стосуються цього питання ,  а  саме Закон України
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Закон України  «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон  України «Про психіатричну допомогу», Закон України
“Про соціальні послуги”, Закон  України  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають
права   на  пенсію,  та  інвалідам».  Під  час  заходу  розповсюджувалась  друкована  продукція
Міністерства Юстиції України.

20  серпня  2020  року працівниками  Звенигородського  бюро  правової  допомоги  була
проведена робоча зустріч із працівниками Звенигородського районного відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)  на
тему: «Сімейні правовідносини».
 Під час зустрічі  було з’ясовано,  хто є  суб’єктами сімейних правовідносин (  це подружжя,
батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені, баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки, рідні брати, рідні
сестри;  мачуха,  вітчим,  падчерка,  пасинок).  Також було  обговорено,  що  усі  інші  родичі,  такі  як
двоюрідні брати та сестри, тітки, дядьки, племінники, племінниці та інші особи, не є учасниками
сімейних правовідносин за винятками, встановленими законом. Наприклад, відповідно до положень
гл. 20-1 СК України суб’єктами сімейних відносин можуть бути прийомні батьки та прийомні діти.
На завершення зустрічі – було детально проаналізовано особливості правоздатності та дієздатності
суб’єктів сімейних правовідносин.



21  вересня 2020  року у  місті  Городище  Черкаської  області,  головним  спеціалістом
Городищенського  БПД Смілянського  місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги під  час  вуличного інформування  громадян проведено інформаційно –  роз’яснювальний
захід з  особами,  які  належать до основних соціальних і  демографічних груп населення,  таких як
особи з інвалідністю та пенсіонери, з найбільш актуальних питань.

Під час заходу було обговорено такі питання як:
поліпшення соціального захисту громадян;
зміни, що відбулися в чинному законодавстві про зайнятість населення;
перерахунок пенсій;
порядком  подання  та  оформлення  документів  для  призначення  пенсій  про  підрахунок

страхового стажу та залежності розміру майбутньої пенсії від розміру страхового стажу.
Також  під  час  заходу  було  роз’яснено,  що  таке  безоплатна  правова  допомога,  порядок

отримання  первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією, а також було надано
консультації та роз’яснення на всі поставлені запитання.

29 липня 2020 року   начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П. в
Лисянському   Територіальному  центрі  обслуговування  пенсіонерів  та  одиноких  не  працюючих
громадян було проведено лекцію на тему : “Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами,
які   потребують  (Особи  з  інвалідністю  ,  громадяни  похилого  віку),”  за  участю  директора
Територіального центру Білоконь М.В., заступника центру Сідак О.П., зав.віділенням Дробот В.О.,
Слободяник  Н.В.  головного  бухгалтера,  Сатарова  І.О,  Даценко  Л.В.  бухгалтерів   територільного
центра   в  кінці  лекції  провів  обговорення та  відповів на  питання  громадян .  Працівникам були
роздані матеріали правового характеру.

20 серпня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П. було
проведено  засідання  круглого  столу   в  Управлінні  соціального  захисту  населення  Лисянської
районної державної адміністрації за участю начальника відділу з питань реалізації заходів соціальної
підтримки  населення   Сінчук  А.А.,  головного  спеціаліста  відділу  з  питань  реалізації  заходів
соціальної підтримки населення Олійник І.А., начальника відділу єдиного автоматизованого реєстру
осіб,  які  мають право на  пільги Білоус  Я.М.  вході  розмови присутніх  проводилося обговорення
теми : “ Правова  та соціальна  допомога малозабезпеченим  сім’ям ”.  При  обговорення присутніми
було розглянуто ряд зацікавлених питань. По закінченню заходу було вручено інформаційні буклети,
на дошкі оголошень розміщено плакати і брошури  правового характеру  про  соціальну  допомогу
малозабезпеченим cім'я.



22  вересня 2020  року  начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Винарська Ольга провела виховну годину для учнів 5-х класів
Звенигородської школи ім. Тараса Шевченка. Під час виховної години учням було роз’яснено, що
булінг  –  це  тривалі,  повторювані  дії,  а  одинична  сутичка  між учасниками  –  це  конфлікт.  Якщо
однолітки на чолі з булером регулярно насміхалися, принижували дитину, штовхали, неодноразово
нецензурно обзивали та били,  викладали в соцмережі непристойні чи відфотошоплені її  знімки –
потрібно негайно діяти.

   Головною ознакою булінгу є асиметрія сил, тимчасом як у конфлікті сили рівні. У булінгу є
той,  хто  сильніший,  і  той,  хто  не  може  чинити  цьому  опір.  У  конфлікті  двоє  дітей  можуть
підвищувати тон, але при цьому висловлювати власну думку чи невдоволення. Водночас одна дитина
не відчуває влади над іншою, яка страждає від тиску і приниження.

      Основне, на що треба звернути увагу, дія антибулінгового закону поширюється не лише
на школярів, а й на дошкільнят, студентів профтехнічної освіти та вишів, вчителів у дитсадках та
школах,  педагогів  у  закладах  вищої  освіти,  науково-педагогічних  працівників,  усіх  учасників
освітнього процесу та батьків.

    За  вчинення  булінгу передбачена адміністративна  відповідальність.  Так,  у  загальному
булінг тягне накладання штрафу у розмірі 850 – 1700 грн. або громадські роботи тривалістю 20 – 40
год.  Групове або повторне цькування – штраф у розмірі  1700 – 3400 грн.  або громадські  роботи
тривалістю 40 – 60 год. Якщо правопорушення вчинили неповнолітні у віці з 14 до 16 років, штрафи
або громадські роботи накладатимуться на батьків.

Окрім  цього,  відповідальність  передбачена  і  за  замовчування  фактів  булінгу.  Так,
неповідомлення керівником закладу освіти підрозділам органів поліції  про випадки цькування тягне
накладення  штрафу  розміром  850  –  1700  грн.  або  виправні  роботи  на  строк  до  1  місяця  з
відрахуванням до 20 % заробітку.

29  липня  2020  року у  Управлінні  соціального  захисту  населення  Городищенської  РДА,
проведено зустріч-обговорення на тему "Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які
його потребують( Особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)" з питання «грошова компенсація
особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи, особою, яка досягла 80-річного віку, а також за
громадянами  похилого  віку,  інвалідами,  дітьми-інвалідами,  хворими,  які  не  здатні  до
самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги»  за  участю  спеціалістів  Управління
соціального захисту, а також головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

20 серпня 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 «Сімейні правовідносини» .

   В ході бесіди роз’яснили :



Сімейні правовідносини - це суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права, що
виникають із шлюбу, споріднення, усиновлення та інших  форм влаштування дітей, що залишилися
без піклування батьків.

Сімейні  правовідносини виникають,  змінюються або припиняються на основі  специфічних
юридичних фактів,  передбачених у законі:  усиновлення,  укладання та  розірвання шлюбу та інші.
Причому  в  більшості  випадків  для  настання  правових  наслідків  необхідний  фактичний  склад
(сукупність  юридичних  фактів).  Наприклад,  для  усиновлення  дитини  необхідно  волевиявлення
усиновителя;  згоду  іншого  з  подружжя,  батьків  дитини  або  осіб,  які  їх  замінюють;  згоду  самої
дитини, якщо вона може її висловити; рішення суду про усиновлення. 

  Після вичерпних питань кожен отримав інформаційний буклет Бюро правової допомоги з
контактною інформацією найближчого бюро та центру.

22 вересня 2020 року  в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Кам’янської
районної державної адміністрації відбулась робоча зустріч за участю головного спеціаліста  відділу
«Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Зайцева Дмитра та адміністратора Центру надання адміністративних
послуг (ЦНАП) Кам’янської районної державної адміністрації Богуславець Роман. 

В ході  зустрічі  було обговорено питання про співпрацю між  відділом «Кам’янське бюро
правової допомоги» та ЦНАП Кам’янської районної державної адміністрації. 

Під час зустрічі було проінформовано адміністратора ЦНАП про цілі та завдання системи
безоплатної  правової  допомоги,  наголосивши,  що  право  на  безоплатну  правову  допомогу  -
гарантована Конституцією України можливість для кожного отримати безоплатну первинну правову
допомогу,  а  також  можливість  певних  категорій  осіб  отримати  безоплатну  вторинну  правову
допомогу  у  передбачених  законом  випадках.  Під  час  спілкування  розповсюджено  друковані
матеріали правового характеру.

29 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром  проведено  інформаційну  бесіду  з  представником  Кам’янського  відділу  обслуговування
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області  на тему: «Права
осіб,  які  здійснюють  постійний  догляд  за  особами,  які  його  потребують  (особи  з  інвалідністю,
громадяни похилого віку)».  Під час заходу обговорено порядок призначення компенсації фізичним
особам,  які  надають соціальні  послуги та перелік  документів  для  призначення такої  компенсації.
Соціальні  послуги  –  це  комплекс  правових,  економічних,  психологічних,  освітніх,  медичних,
реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи окремих громадян, які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та  потребують  сторонньої  допомоги,  з  метою
поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного
життя. Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються працездатним
особам, які не працюють та непрацюючим пенсіонерам, котрі постійно надають соціальні послуги.
Компенсація  призначається  управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем
проживання  заявника  і  виплачується  у  грошовій  формі  непрацюючим  працездатним  особам,  які



здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла вісімдесятирічного віку,
та фінансуються органами Пенсійного фонду України. По закінченню заходу були розповсюджені
друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

21 серпня 2020 року працівниками Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено інформаційну бесіду
для осіб які належать до ромської національної меншини щодо  запобігання та протидію домашньому
насильству.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству»
домашнє насильство – дії, характерні для фізичного, сексуального, психологічного або економічного
насильства,  що  вчиняються  між  родичами  або  подружжям  чи  між  іншими  людьми,  які  спільно
проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою.
 Було  детально  розказано  про  види  домашнього  насильства  (психологічне  насильство,
сексуальне насильство, економічне насильство та фізичне насильство) та ознайомлено із заходами,
які  можуть  застосовуватись  до  кривдників  (це  терміновий  заборонний  припис,  обмежувальний
припис).
 А найголовніше, особу було ознайомлено куди найперше потрібно звернутися за допомогою –
це в поліцію, яку можливо викликати за телефоном 102 або звернутися особисто та написати заяву.
Однак  слід  пам’ятати,  що  поліцейські  можуть  проникати  до  житла  особи  без  рішення  суду  в
невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням акту домашнього насильства, у разі небезпеки
для життя чи здоров’я постраждалої особи.

 Під  кінець  бесіди,  громадянина  було  ознайомлено  із  конституційними  засадами,  які
стосуються  захисту  прав  національних  меншин та  ознайомлено  із  змістом  Закону  України  «Про
національні меншини в Україні»,  з метою гарантування національним меншинам права на вільний
розвиток.

22 вересня 2020 року  в секторі  освіти Городищенської  районної державної адміністрації
взято участь у засіданні «круглого столу» на тему «права дитини у навчальному закладі», за участю
юриста Пикало Тетяни і спеціаліста сектору освіти Городищенської РДА Дичко Тетяни , та головного
спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Барабаша Миколи.

 Під час засідання учасники відзначали, що Закон України «Про освіту» перераховує основні
права дитини в школі, які обов'язково повинні дотримуватися. Основні обов'язки та права дитини в
школі перераховуються в статуті конкретного освітнього закладу, але вони не повинні суперечити ЗУ
«Про освіту».

Основне право - це право на освіту. Учні всіх освітніх установ мають право на отримання
освіти у відповідності з державними стандартами та вимогами.      Право на освіту включає в себе,
зокрема: право на навчання за індивідуальними планами; право на прискорений курс навчання; право
на  безкоштовне  користування  бібліотекою;  право  на  отримання  додаткових  освітніх  послуг  (як
платних,  так  і  безкоштовних).  Якщо  дитина  вчилася  в  неакредитованій  приватній  школі  або
знаходився  на  домашньому  навчанні,  вона  має  право  пройти  атестацію  в  акредитованому
навчальному закладі та отримати документ про освіту.

Також дитина має право на повагу своєї людської гідності, свободу совісті, інформації, вільне
вираження власних думок і переконань, а також право на безпечні та приємні умови навчання.

В кінці зустрічі учасники круглого столу  відзначили, що  захист прав дитини в школі - це
справа  батьків  і  адміністрації.  Завдання  батьків  -  зауважити,  що  права  дитини  утискають,  і
повідомити про це адміністрацію, завдання адміністрації - розібратися.



  З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян,  30 липня 2020 року працівники
«Звенигородського бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  провели   вуличне
інформування  на  тему:  «Права  осіб,  які  здійснюють  постійний  догляд  за  особами,  які  його
потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)».

З метою підвищення правової обізнаності суб'єктів пробації,  21 серпня 2020 року головним
спеціалістом   відділу  «Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  профілактичну
бесіду на тему: «Сімейні правовідносини та аліменти на дитину» для осіб, що засуджені до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі.

Під час заходу присутні більш детально дізналися про відповідальність за ухилення від сплати
аліментів, як оформляються аліменти та їх розмір. Також фахівець бюро правової допомоги розповів,
як саме та в яких випадках можна змінити розмір аліментів та спосіб їх стягнення.

Спеціаліст бюро наголосив на тому,  що особа,  яка подала позов про стягнення аліментів,
оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів – звільняється
від сплати судового збору в усіх судових інстанціях. Усім присутнім надані тематичні буклети БПД
та контакти куди звертатися в разі необхідності отримання безоплатної правової допомоги.

23 вересня 2020 року начальником  Лисянського  бюро правової допомоги Ямковим Василем
було  проведено   інформаційне   роз’яснення   для  громадян  на  тему  «  Права  літніх  людей»   по
законах ,  які  введені  в  управління праці  та   соціального захисту і  цікавлять   жителів селища та
району.  По  зацікавленим  питання  було  надано   змістовнні,  вичерпні   роз’яснення   стосовно
відповідних питань . В кінці зустрічі були роздані буклети правового характеру.

30 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром та представника УСЗН Кам’янської  РДА, ГО «Нове покоління Кам’янщини» проведено



інформаційний захід  на  тему:  «Ні  -  торгівлі  людьми» для  мешканців  м.  Кам’янка.  Жителі  міста
дізнались про ознаки торгівлі людьми, як уникнути пастки, куди звернутись за допомогою в Україні
та за кордоном. Торгівля людьми – це купівля та продаж чоловіків, жінок і дітей з метою подальшої
експлуатації всередині країни та поза її межами. Серед характерних ознак торгівлі людьми можна
виділити такі ознаки: обмеження свободи пересування; відсутність вибору та можливості припинити
роботу; вилучення паспорту та інших документів; погроза силою або її застосуванням; залякування
депортацією.  Існують  такі  форми  торгівлі  людьми:  сексуальна,  трудова  експлуатація;  примусове
жебрацтво; примусове втягнення у злочинну діяльність. Щоб захистити себе від попадання в пастку,
слід  дотримуватися  таких  правил:  нікому  не  давайте  свій  паспорт;  не  користуйтеся  послугами
незнайомих осіб під час оформлення документів, а також залишайте вдома своїм рідним інформацію
про  своє  перебування  за  кордоном;  не  забувайте,  що  знання  іноземної  мови  полегшить  Вам
перебування  за  кордоном;  після  приїзду  в  країну,  де  Ви  будете  працювати,  зареєструйтесь  в
посольстві України; не забудьте з’ясувати номери  неурядових організацій, котрі надають допомогу
особам, що опинилися в скрутному становищі та працюють у сфері протидії  торгівлі  людьми. За
оцінками  Міжнародної  організації  з  міграції  понад  230  000  українців  постраждали  від  торгівлі
людьми, починаючи з 1991 року.

В  Україні  надається  державна  підтримка  особам,  які  постраждали  від  торгівлі  людьми.
Зокрема йдеться про соціальну, медичну, правову, освітню та матеріальну допомогу. Із заявою про
необхідність  такої  підтримки  слід  звертатись  до  найближчої  місцевої  державної  адміністрації  за
місцем  проживання.  Крім  того,  особи,  які  постраждали  від  торгівлі  людьми,  можуть  отримати
допомогу через мережу громадських організацій, які працюють по всій Україні.

21 серпня 2020 року  начальником  Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В. П.
було  проведено  вуличне  інформування  населення  на   тему:  «Як  протидіяти  домашньому
насильству?».  Ця ситуація дуже часто виникає,  тільки громадини не знають куди  звернутися  по
даній  ситуації,тому  інформування  громадян  є  одним  кращих  способів  донесення  інформації  до
населення . Вході заходу роздавалися буклети правового характеру.

23  вересня 2020  року  начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Винарська Ольга відвідала СТОВ «НЕМОРОЖ» в с. Неморож
Звенигородського району Черкаської області, під час візиту до товариства була проведена зустріч з
директором СТОВ, який також є депутатом Звенигородської районної ради Алексєєвим Юрієм, якого
було проінформовано, що з 20 травня 2020 р. Україна розпочала реалізацію Програми «Прискорення
приватних  інвестицій  у  сільське  господарство»  після  укладання  угоди  з  Міжнародним  банком
реконструкції та розвитку. 

     Кожен із напрямів діяльності програми передбачає впровадження нових механізмів або
удосконалення  вже існуючих із  урахуванням кращих практик.  Реалізація  проекту  запланована  до
середини 2025 року, а безпосереднє виконання завдань проекту покладено на Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій
України,  Державну службу України з  питань геодезії,  картографії  та  кадастру,  Державну службу



України  з  питань  безпечності  харчових  продуктів  та  захисту  прав  споживачів  та  Міністерство
юстиції.

31 липня 2020 року у Городищенському районному секторі філії Державної установи «Центр
пробації»  в  Черкаській  області,  головним  спеціалістом  Городищенського  БПД  Смілянського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  забезпечено  роботу
дистанційного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, а також з нагоди
відзначення  30  липня  «Всесвітнього  дня  боротьби  з  торгівлею  людьми»  було  проведено
інформування громадян на тему «Протидія торгівлі людьми».
Громадянам було роз’яснено,  що Всесвітній день протидії  торгівлі  людьми був започаткований у
2013  році  Генеральною  Асамблеєю  Організації  Об’єднаних  Націй  з  метою  підвищення  рівня
поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привернення уваги до
важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочення
людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми. 
 Торгівля  людьми  є  серйозним  злочином  і  грубим  порушенням  прав  людини.  Щороку  тисячі
чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі
країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми.

За  даними  Управління  ООН  з  наркотиків  і  злочинності,  жертвами  торгівлі  людьми
продовжують залишатися головним чином жінки і дівчата. Частка жінок, серед осіб, яких змушують
займатися  примусовою  працею,  становить  близько  35%.  У  зонах  бойових  дій  і  конфліктів  ця
проблема  стоїть  найбільш  гостро.  Згідно  з  існуючими  даними,  торгівля  людьми  відбувається
повсюдно, кількість переміщених осіб за останні роки зросла майже вдвічі. У 2010 році Генеральна
Асамблея ухвалила Глобальний план дій боротьби з торгівлею людьми, закликавши уряди всього
світу вжити скоординованих і послідовних заходів, аби перемогти це зло.
 Міністерство соціальної політики визначено національним координатором у сфері протидії
торгівлі  людьми,  та,  відповідно  до  своїх  повноважень,  здійснює  координацію  діяльності  органів
виконавчої влади, проводить інформаційно – просвітницькій акції, забезпечує встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми та надання допомоги таким особам.

25  серпня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою проведено вуличне інформування на тему «Конституційні права та  свободи
людини і громадянина».

Жителів  міста  Городище  було  проінформовано  про  те,  що  Конституція  України  містить
положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека в Україні
визначені як вища соціальна цінність, а права і свободи людини та їхня гарантія визначають сенс і
спрямування діяльності держави. Затвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним
обов’язком держави. (ст. 3 Конституції України).



23  вересня 2020  року  начальником  відділу  Корсунь-Шевченківським  бюро  правової
допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Кривошия  Олегом,  спільно  з
представниками  відділу  житлово-комунального  господарства,  містобудування,  архітектури,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Корсунь-Шевченківськї РДА,  Гнатенко Юрієм та
Огілько  Валентиною було  проведено  круглий  стіл,  щодо  надання  правової  допомоги  особам  які
звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру. Проведено спільний прийом громадян. На кінець
заходу присутні  обговорили ряд поточних питань надання правової  допомоги та домовились про
способи  інформування  громадян  щодо  захисту  їх  прав  в  умовах  карантину.  Поінформовано
відвідувачів бюро про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень
через веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

31  липня  2020  року    начальником   Лисянського  бюро  Ямковим  В.П.  та  головним
спеціалістом  Яровою  О.М.  було  проведено  вуличне  інформування  громадян   про   надання
безоплатної правової допомоги.

 Було вручено   брошури ту буклети. Інформування  громадян тривало  з 10.30 до 11.10 години
ранку . З проведеного інформування  громадян, як завжди були зроблені узагальнені висновки, з чим
саме  найчастіше звертаються  громадяни до Лисянського бюро правової допомоги:  з питаннями
державної реєстрації прав на нерухоме майно, за наявності не приведених у відповідність документів,
або з порушенням процедури оформлення, по виплатах  коштів,  аліментів ,розлучення, встановлення
родинних відносин.

26 серпня 2020 року,  з метою підвищення обізнаності громадян про Конституційні права,
свободи  та  обов’язки  людини  і  громадянина,  головним  спеціалістом   відділу  «Кам’янське  бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування мешканців м. Кам’янка.

В  ході  інформування  фахівець  бюро  розповів,  що  громадяни  України  мають  рівні
конституційні права і свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками  раси,  кольору  шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Також  наголошено, що визначаючи права людини, Конституція України закріплює обов’язок
кожного неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.



По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги.

23 вересня 2020 року на базі Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Городищенської районної державної адміністрації проведено право просвітницьку
бесіду  на  тему  «Запобігання  та  протидія  булінгу  в  навчальних  закладах»  за  участю  директора
Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Людмили Буджерак,
начальника  відділу  соціальної  роботи  Городищенського  районного  центру  соціальних  служб для
сім’ї, дітей та молоді Тетяни Бакшук, фахівця з соціальної роботи першої категорії Городищенського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  Ірини  Назаренко  та  головного
спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час бесіди учасники відзначали що булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність)
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 та (або) такою особою стосовно інших
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого.

Верховною Радою України було прийнято Закон України від 18 грудня 2019 року № 2657-
VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо протидії булінгу (цькуванню)»,
зокрема  вказаним  нормативно-правовим  актом  внесено  зміни  до  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення та Закону України «Про освіту» які направлені на удосконалення
відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню).

26  серпня  2020  року головним  спеціалістом  Корсунь-Шевченківського  бюро  правової
допомоги Оксаною Курчатовою на радіостанції "На хвилі Корсуня" проведено запис радіопередачі
"Гість  у  студії"  на  радіостанції  "На  хвилі  Корсуня"  присвячений   четвертій  річниці  відкриття
Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги  та  системі  безоплатної  правової  допомоги  в
цілому по Україні.Працівник привітала колег системи безоплатної правової допомоги інших бюро
України з цією знаменною подією для України та слухачів радіостанції, клієнтів, пояснила основи
діяльності  системи  БПД,  поняття  вторинної  правової  допомоги,  категорії  громадян,  які  можуть
отримати безоплатну правову допомогу,  а також вторинну правову допомогу, наголосила на місці ,
способі  отримання  отримання  такої  допомоги,  розвитку  системи  правової  допомоги,  а  також



розповіла про діяльність Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги, наголошено на темі в
контексті діяльності роботи бюро "Конституційні права та свободи людини і громадянина".

23 вересня  2020 року  головний спеціаліст Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Микола  Барабаш   відвідав  ФГ
"ДОЛИНА-АГРО" в м. Городище Черкаської області, де була проведена робоча зустріч з керівником
фермерського  господарства,  Вадимом  Воскобійником.  Під  час  зустрічі  було  обговорено,  що   2
вересня стартувала активна фаза другого пілотного впровадження Державного аграрного реєстру.

26  серпня  2020  року у  КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ  ПІДПРИЄМСТВІ
"ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ,  проведено  зустріч-обговорення  на  тему  «Конституційні
права  та  свободи  людини  і  громадянина»  за  участю  головного  бухгалтера,  юрисконсульта,
працівників КНП "ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РЦПМСД", та головного спеціаліста Городищенського БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під  час  зустрічі-обговорення  учасники  відзначали,  що  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".

24 вересня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оленою
Сокол  та  Наталією  Мамоновою  проведено  роз’яснювальну  бесіду  з  вчителем  початкових  класів
Людмилою Поліщук  та  учнями  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  3  –  колегіум  на  тему:
«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах.

Під час заходу роз’яснено сучасні тенденції у правовому забезпеченні запобігання та протидії
булінгу,  акцентовано  увагу  на  повноваженнях  закладів  освіти  щодо  протидії  цим  суспільно-
негативним явищам та запропоновано алгоритми запобігання.

26 серпня 2020 року на базі Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей  та  молоді  Городищенської  районної  державної  адміністрації  проведено  засідання  круглого
столу  на  тему  «Запобігання  злочинності»  за  участю  директора,  спеціалістів  Городищенського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  та  головного  спеціаліста



Городищенського  БПД Смілянського  місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги. 

Під  час  засідання  учасники  відзначали,  що  запобігання  злочинності  -  це  сукупність
різноманітних  видів  діяльності  і  заходів  у  державі,  спрямованих  на  вдосконалення  суспільних
відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють
їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки.

24  вересня 2020  року   начальник бюро  Винарська  Ольга  провела  лекцію  для  клієнтів
пробації на тему: «Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї». Учасникам заходу
було  доведено,  що  домашнє  насильство,  тобто  умисне  систематичне  вчинення  фізичного,
психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої
особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до
фізичних  або  психологічних  страждань,  розладів  здоров'я,  втрати  працездатності,  емоційної
залежності  або погіршення якості  життя потерпілої  особи, - карається громадськими роботами на
строк  від  ста  п'ятдесяти  до  двохсот  сорока  годин,  або  арештом  на  строк  до  шести  місяців,  або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

    Суб’єктами злочину є  член подружжя чи колишнього подружжя або інша особа,  яка
перебуває у сімейних або близьких відносинах.

    Сім’ю складають особи,  які  спільно проживають,  пов’язані  спільним побутом,  мають
взаємні права та обов’язки.

     Подружжя вважається сім’єю і тоді,  коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням,
роботою,  лікуванням,  необхідністю догляду за  батьками,  дітьми та з  інших поважних причин не
проживають спільно.

     Близькі  особи – особи, які  спільно проживають,  пов’язані  спільним побутом і  мають
взаємні  права  та  обов’язки  (крім  осіб,  взаємні  права  та  обов’язки  яких  із  суб’єктом  не  мають
характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а
також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка,
пасинок,  падчерка,  рідний  брат,  рідна  сестра,  дід,  баба,  прадід,  прабаба,  внук,  внучка,  правнук,
правнучка,  зять,  невістка,  тесть,  теща,  свекор,  свекруха,  усиновлював чи усиновлений,  опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

26 cерпня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П.  було
підписано  меморандум  про   співпрацю   з  Виноградською  сільською радою.  Зустріч  пройшла
дружній атмосфері. Наприкінці зустрічі  були роздані буклети правового характеру.



24 вересня 2020 року  головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром було проведено лекцію для учнів Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів на тему: «Запобігання та протидія булінгу
в навчальних закладах».

 Під  час  заходу  учням  було  роз’яснено,  що  таке  булінг,  його  ознаки  та  види,  способи
запобігання  та  методи  протидії  булінгу.  А  також  дітей  було  проінформовано  про  передбачену
законом  відповідальність  за  вчинення  булінгу.  Метою  заходу  було  інформування  учасників
освітнього  процесу  про  проблему  булінгу  в  освітньому  середовищі  та  формування  у  суспільстві
нулевої толерантності до такого негативного явища.

26 серпня 2020 року відбувся день відкритих дверей у Корсунь-Шевченківському районному
секторі  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»,   куди  були  запрошені  представники  органів
місцевої влади та установ м. Корсунь-Шевченківський. Представниками служби Хатковою Іриною та
Липкою Тетяною підготовлено та проведено круглий стіл за участі лікаря- інфекціоніста Корсунь-
Шевченківської  центральної  районної  лікарні   Діхно  Назара,  виконуючого  обов’язки  начальника
Корсунь-Шевченківського  ВП  Звенигородського  відділення  поліції  ГУНП  в  Черкаській  області
Усенко Анатолія, директор  Корсунь-Шевченківської районної філії Черкаського обласного центру
зайнятості    Германової  Валентини,  представників  Корсунь-Шевченківського  районного  центру
соціальних служб для сім»ї, молоді та спорту психолога Мороз Вікторії, начальника Перун Тетяни та
головного спеціаліста відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з
надання  БВПД   Курчатової  Оксани,  а  також  було  запрошено   засуджених  осіб,  які  відбувають
покарання. Для них проведено інформаційний захід,  на якому зокрема виступала головний спеціаліст
Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги  Оксана  Курчатова,  яка  ознайомила  всіх
присутніх з діяльністю бюро та провела інформаційні роз’яснення  щодо запобігання злочинності,
роз’яснила  зміст   ключових  реформ (змін  у  законодавстві)   у  сфері  соціального захисту,  освіти,
охорони  здоров’я,  пенсійного  забезпечення  тощо.   Під  час  заходу  розповсюджувалась  друкована
продукція Міністерства Юстиції.

24 вересня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги  Яровою
Оксаною Миколаївною в  КОЗ  Лисянській  НВК ЗОШ  I-III ст.№1  гімназія ДНЗ  учням  7- Б класу та
учителю Кучер Надії Володимирівні  було прочитано  лекцію на тему :  “Запобігання та протидія
булінгу   в  навчальних  закладах”  .   Лекція  пройшла   дружній   атмосфері,  учням  гімназії   було
доступно донесено,  як треба себе поводити в різних ситуаціях в стінах   навчального закладу. Під час
лекції  задавали  питання, які  цікавили школярів.

Наприкінці  лекції  було вручено роздаткові  матеріали та  буклети  на відповідну тематику
щодо прав дітей.



27 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцевим
Дмитром проведено правопросвітницьку лекцію для працівників бібліотеки Кам’янської міської ради
на тему: «Конституційні права та свободи людини і громадянина». 

Під час лекції було ознайомлено присутніх, що громадяни України мають рівні конституційні
права і свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору  шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Кожна людина
має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави
– захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань.

Спеціаліст бюро розповів про систему безоплатної правової допомоги, як про засіб реалізації
гарантованого державою права кожного громадянина на отримання своєчасної та повної правової
допомоги,  про поняття безоплатної  первинної  та  вторинної  правової  допомоги та про способи їх
отримання. 

24  вересня  2020  року  заступником  начальника  відділу  «Шполянське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Каріною  Асланян  проведено  вуличне  інформування  на  тему  «Запобігання  та  протидія  булінгу  в
навчальних закладах».

В ході діалогу з’ясувалось, що учні мають досить високий рівень обізнаності про булінг. Учні
чітко розуміють, що це за явище, розуміють які причини та наслідки булінг несе для учасників цього
явища, та головне, школярі знають, що основне правило — не мовчати, та не соромитись розповісти
про це старшому, або ж звернутись до Національної дитячої «гарячої лінії» для дітей та батьків з
питань захисту прав дітей.

27  серпня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центр  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги    під  час
забезпечення роботи дистанційного  пункту консультування відвідувачів філії ДУ «Центр пробації»
провела зустріч з працівниками  та клієнтами філії, під час зустрічі  була зосереджена увага, на том,
що  виправний,  виховний  вплив  на  засуджених  -  це  індивідуальна  профілактика,  оскільки  таким
чином "знімаються" в його особистості ті причини, які можуть повернути його на злочинний шлях.

25  вересня 2020  року  начальником  відділу  Корсунь-Шевченківським  бюро  правової
допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Кривошия  Олегом,  спільно  з
працавниками  Моринської  ОТГ,  Оніщенко  Ольгою  та  Любов  Копійкою  за  участю  працівника
Корсунь-Шевченківської РДА Тетяни Болілої, було проведено круглий стіл, щодо надання правової
допомоги  особам  які  звертаються  з  питанням  ведення  Аграрного  реєстру,  та  норм  сучасного
земельного  законодавства.  Проведено  спільний  прийом  громадян.  На  кінець  заходу  присутні
обговорили  ряд  поточних  питань  надання  правової  допомоги  та  домовились  про  способи
інформування  жителів  громади  щодо  захисту  їх  прав  в  умовах  карантину.  Поінформовано



відвідувачів бюро про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень
через веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

28 серпня 2020 року головним спеціалістом  Лисянського бюро правової допомоги Яровою
О.М.  та адміністратором сектору надання адміністративних послуг районної державної адміністрації
Артеменко  Катериною  Олександрівною  був  проведене  спільне   консультування   громадян  в
приміщенні Лисянського центру надання адміністративних послуг Лисянської  районної державної
адміністрації  на тему  “Конституційні права та свободи людини і громадян “.В ході прийому було
прийнято  4  осіб,  які  звернулися  за  розясненнями  з  адміністративних,  земельних,  договірних,
спадкових питань та з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно. В  процесі  консультацій
було  надано  вичерпні  розяснення  відповідно  до  діючого  законодавства  України,  ознайомлено
громадян з Конституцією України", вручено інформаційні роздаткові матеріали та буклети правового
характеру.

25  вересня 2020  року    головним  спеціалістом   Лисянського  бюро  правової  допомоги
Яровою Оксаною Миколаївною була проведена  робоча  зустріч з соціальним педагогом Кіфоренко
Іриною  Олександрівно,   практичним  психологом  Коваль  Людмилою  Миколаївною  та  учителем
початкових класів Хоменко Оленою Вікторівною  в  КОП "Лисянський НВК ЗОШ  I- III ст. № 1 –
гімназія – ДНЗ” де  були розглянуті  питання на тему : “Права  дітей  у навчальних  закладах”  . Були
обговорені  права дітей  в  навчальному закладі чи  непорушуються їхні законні права .

28  серпня  2020  року  працівниками  Звенигородського  бюро  правової  допомоги  було
проведено вуличне інформування на тему: "Конституційні права та свободи людини і громадянина".
Під час вуличного інформування перехожі були ознайомлені з такими конституційними правами як
право на повагу до його гідності,  право захищати своє життя і  здоров’я,  життя і  здоров’я  інших
людей від протиправних посягань, право на свободу та особисту недоторканність та інші важливі
конституційні права, а також було детально роз’яснено процедуру захисту порушених прав.

25 вересня 2020 року в приміщенні Кам’янської  міської ради відбулась робоча зустріч за
участю головного спеціаліста  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцева Дмитра та начальника відділу
земельних відносин та екології виконавчого комітету Кам’янської міської ради Полудень Тетяни на
тему:  «Безоплатна  передача  земельної  ділянки  громадянам  із  земель  державної  і  комунальної
власності». 



Під час зустрічі було обговорено, що згідно Земельного кодексу України кожен громадянин
може отримати безкоштовно землю для різних потреб.Законодавством не передбачено обмежень у
виборі місця розташування такої земельної ділянки які розміри та куди звертатись для отримання
земельної ділянки було обговорено та розкрито більш детальніше дані питання. Обговорили важливе
питання  -  перенаправлення  громадян,  в  яких  є  питання  з  земельного  права  до  Бюро  правової
допомоги. 

Також проінформовано, що в бюро можна отримати письмові консультації,  по закінченню
заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги

31   серпня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  провела  робочу  зустріч  з  працівниками  відділу  освіти
Звенигородської райдержадміністрації, на яку був також запрошений викладач Звенигородської філії
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
    Під час зустрічі були розглянуті зміни внесені до законів України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту».  Зосереджено увагу на тому, що з метою    донесення  реформи до всього
суспільства, затверджено концепцію «Нової української школи», з якою можливо ознайомитися за
посиланням:  https://nus.org.ua/about/   (проект  створений  ГО  "Смарт  Освіта"  у  партнерстві  з
Міністерством  освіти  і  науки  України  для  комунікації  реформи  "Нова  Українська  Школа").
Юрисконсульт відділу освіти в свою чергу наголосив, що тривалість навчального року у закладах
освіти встановлюється спеціальними законами. У разі встановлення заборони учасникам освітнього
процесу  відвідувати  заклади  освіти,  тимчасово,  на  період  здійснення  заходів  щодо  запобігання
виникненню  та  поширенню  коронавірусної  хвороби  (COVID-19),  передбачених  карантином,
встановленим Кабінетом Міністрів України, дата початку та/або закінчення відповідного навчального
року (років) визначається Кабінетом Міністрів України.

25  вересня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  провела  робочу   зустріч   із   державним
реєстраторм  Звенигородської  районної  державної  адміністрації  Клєпач  Анною,  під  час  якої  було
обговорене  питання посилення співпраці у напрямі підвищення правової спроможності громадян у
сфері  земельних  відносин  та  державної  реєстрації  права  власності  на  земельні  ділянки,  а  також
спільного консультувань з питань щодо регулювання земельних відносин.

Працівниками Корсунь-Шевченківським бюро правової  допомоги   31 серпня 2020  року
було  проведено   вуличне  інформування  та  консультування  громадян  на  тему   "Права  дітей  у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах" , зокрема  право на безоплатну освіту, право на
пільгове  харчування,  пільгові  категорії  при  зарахуванні  у  заклади  дошкільної  освіти,  з  питань
основних змін в законодавстві щодо допомоги одиноким матерям, пільг багатодітним сім’ям, виплат
при  народженні  дитини,  а  також  змін  в  законодавстві  в  сфері  пенсійного  права  для  громадян
старшого  віку.  Також  наголошення  на  діяльності  Корсунь-Шевченківського  бюро  безоплатної
правової допомоги, сфері послуг, які можна отримати.



    Під час заходу надавалась правова інформація та розповсюджувалась друкована продукція
Міністерства Юстиції України.

25   вересня 2020  року  начальником  Лисянського   бюро  правової   допомоги  Ямковим
Василем  Петровичем   було   проведено  робочу  зустріч  з  головою  ФГ  “Яблунівське  “  Бутаром
Миколою  Андрієвичем на тему : “Друге пілотне впровадження  аграрного реєстру”.  Під  проведення
даного заходу   надано  роз’яснення,  що кожний  аграрій може  реєструватися на сайті  і брати участь
у другому пілотному впровадженні ДАР і це  дозволить  власникам та орендарям    земельних ділянок
перевірити  коректність  даних  на  землю,  виявити  помилки  в  реєстрах  і  подати  заявки  на  їх
виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на землю.

25 вересня 2020 року  у Городищенській міській раді проведено засідання круглого-столу на
тему "Земельна реформа в Україні" за участю головного спеціаліста Віталіни Гаврилюк, спеціалістів
земельного  відділу  Городищенської  міської  ради  Сергія  Качура  та  Олександра  Чуя,  а  також
головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час засідання учасники відзначали, що з 1991 року Україна проводить одну з найдовших
земельних реформ у новітній історії. Земельна реформа — процес створення організаційно-правових,
економічних, наукових та інших соціальних засад для здійснення різних форм господарювання,  в
результаті  якої  формується  земельний  устрій  країни  прийнятний  для  ефективної  господарської
діяльності на землі.

Також учасниками засідання було обговорено питання щодо співпраці у напрямі підвищення
правової  обізнаності  громадян у  сфері  земельних відносин,  та  спільного консультувань з  питань,
щодо регулювання земельних відносин.

28  вересня 2020  року начальником  відділу  Корсунь-Шевченківським  бюро  правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия Олегом, спільно з державним
реєстратором Корсунь-Шевченківської міської ради, Хорунжою Інною, було проведено круглий стіл,
щодо надання правової допомоги особам які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та
норм сучасного земельного законодавства. Проведено спільний прийом громадян. На кінець заходу
присутні обговорили ряд поточних питань надання правової допомоги та домовились про способи
інформування  жителів  громади  щодо  захисту  їх  прав  в  умовах  карантину.  Поінформовано
відвідувачів бюро про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень
через веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.



28  вересня 2020  року   працівниками  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД
Оленою Сокол,  Олександром Дячуком та Наталією Мамоновою було здійснено виїзний прийом в
село  Сунки.  Працівники  центру  спільно  з  землевпорядником  Миколою  Сюмаченко  обговорили
проект  «Програма  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське  господарство».  Зазначили,  що
метою проекту є задоволення правових потреб, вирішення правових проблем власників землі інших
майнових прав на землю, а також усунення причин виникнення правових проблем в сфері земельних
відносин шляхом посилення системи надання БПД.

Після  обговорення  відбулось  консультування  громадян  з  актуальних  земельних  питань,  а
саме:  як  отримати  Витяг  з  Державного  земельного  кадастру  про  земельну  ділянку;  яким  буде
алгоритм дій щодо розірвання договору оренди земельної ділянки; чи припиняється дія договору
оренди після того, як продав земельну ділянку; що потрібно зробити для передачі земельної ділянки в
оренду.

28 вересня 2020 року в Центрі надання адміністративних послуг начальником Лисянського
бюро правової  допомоги  Ямковим Василем  та  головним спеціалістом Яровою Оксаною   було
проведено  засідання  круглого  столу   на  тему  :”  Впровадження  другого  пілотного  Державного
Аграрного Реєстру”  на засідані  були присутні начальник Лисянського РВ ДП Черкаський науково-
дослідній та проектний інститут землеустрою Книш Ігор,  державний реєстратор  Лисянської  РДА
Озюменко Олександрою, адмістратором сектору  надання адміністративних послуг Лисянської  РДА
Павлик Катерина, заступником головного редактора  районної газети “Понад Тікичем” Щербатюком
Олександр,   заступник  голови Районної  ради  Галушко Олександр,  заступник селищного голови
Книш  Віктор,  завідувач  сектору  з  питань  оборонної  роботи,  цивільного  захисту  та  взаємодії  з
правоохоронними органами РДА Адамович  Роман .  Всі  учасники круглого  столу вз’яли активну
участь в обговорені   впровадження другого пілотного Державного Аграрного Реєстру.Цей проект
дозволить  власникам  земельних  ділянок,  фермерам  та  керівникам  ТОВ,  які  орендують  земельні
ділянки перевіряти  коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх
виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на землю.

28 вересня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем
була  проведена  робоча  зустріч  з  головою ОТГ  Бужанської  сільської  ради  Стадник  Валентиною,
начальником  відділу  організаційно-  правового  забезпечення,  соц.захисту,  земельних  відносин  та
кадрової роботи Голуб Оксаною, провідним спеціаліст відділу організаційно- правового забезпечення
соціального захисту ,  земельних відносин та кадрової роботи Смолковською 



  Валентиною,      провідним  спеціалістом   відділу  планування   фінансів,  соціально  –
економічного  розвитку   та  інвестицій   Володченком Володимиром,  про  те,  що  на  період  пілоту
працівники ОТГ стануть операторами ДАР і  консультуватимуть   фермерів, директорів товариств  з
питань роботи Державного аграрного реєстру, які не мають доступу до мережі інтернет і не можуть
зареєструватися  у ДАР. Реєстр допоможе перевіряти коректність даних на землю, виявити помилки в
реєстрах та подачі  заявок на їх виправлення,  а також перевіряти відповідність даних про майнові
права на землю. 

 Зустріч пройшла в дружній атмосфері і всім працівникам були роздані буклети правового
характеру.

28 вересня 2020 року в приміщенні Кам’янської  міської ради відбулась робоча зустріч за
участю головного спеціаліста  відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцева  Дмитра  та  начальника
реєстраційно-юридичного відділу  державний реєстратор виконавчого комітету Кам’янської міської
ради Петренко Руслани на тему: «Державний аграрний реєстр». 

Державний  аграрний  реєстр  -  це  новий  безкоштовний  онлайн-сервіс  для  аграріїв.
Зареєстровані агровиробники зможуть подавати заявки на виправлення помилок в кадастрі, подавати
документи на отримання держпідтримки та перевіряти інформацію про себе у чотирьох реєстрах. На
етапі пілотування Реєстр об’єднує інформацію з 4-х реєстрів: Державний земельний кадастр, Реєстр
юридичних та фізичних осіб, Реєстр речових прав і Реєстр тварин.

28  вересня  2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Винарська Ольга провела круглий стіл з адміністраторами ЦНАП
Горбачевською Оленою та  Данилюком Олександром на  тему:  «ПЕРЕВАГИ РЕЄСТРАЦІЇ  В  ДАР
ДЛЯ С/Г  ВИРОБНИКІВ».  З  метою доведення  інформації  до  аграріїв,  які  щодня  звертаються  до
ЦНАП з різних питань, адміністраторам було роз’яснено, що через особистий електронний кабінет
ДАР кожен сільгоспвиробник може швидко, зручно і без зайвих довідок взаємодіяти з державними
органами влади, подавати заявки на виправлення помилок у кадастрі та у майбутньому - отримувати
державну підтримку та покращити доступ до джерел фінансування.

28  вересня 2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з надання БВПД  Каріною Асланян, в рамках роботи дистанційного
пункту  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги,  проведено  робочу  зустріч  з  працівниками
Лозуватської сільської ради.

В ході заходу розглядалися питання стосовно землі.
    Серед  головних  пріоритетів  була  співпраця  та  обмін  досвідом  щодо  приватизації  та

отримання  земельних  ділянок  учасниками  АТО,  оформлення  спадщини,  до  складу  якої  входить
земельні ділянки, спірні питання щодо включення особи у списки на розпаювання і т.п. 

    Під  час  заходу  було досягнуто згоди  щодо подальшої  взаємодії  та  співпраці,  а  саме:
організації  та участі  у спільних правопросвітніх заходах,  з обговорення проблемних питань щодо
реалізації  та захисту прав громадян, інформування жителів Шполянського району про безоплатну



правову  допомогу.  Після  завершення  заходу  було  вручено  роздруковані  матеріали  з  юридичних
питань.

28 вересня 2020 року у відділі містобудування та земельних відносин ЖКГ Мліївській ОТГ
проведено засідання круглого-столу на тему "Впровадження ДАР в ОТГ" за участю в.о., начальника
відділу  містобудування  земельних  відносин ЖКГ Сергія  Берко,  землевпорядників  -  спеціаліста  1
категорії Ігора Шрамка, спеціаліста 2 категорії Шарченко Валентини, а також головного спеціаліста
Городищенського  БПД Смілянського  місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Миколи Барабаша.

29  вересня 2020  року начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  провела  робочу  зустріч  з  інспектором
Державного  підприємства  «Звенигородське  лісове  господарство»  Ястремською  Оленою,  під  час
зустрічі були обговорені питання   власності на землі лісогосподарського призначення. Зосереджено
увагу,  що землі  лісогосподарського призначення можуть перебувати у державній,  комунальній та
приватній власності.

     Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та
органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні
ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських,
фермерських та інших господарств.  Відповідно до ст. 56 Земельного кодексу України у приватну
власність  можуть  передаватися  лише  замкнені  земельні  ділянки  лісового  фонду,  тобто  такі,  які
відокремлені  одна від одної  природними розривами та (або) юридичне встановленими межами їх
розмірів, тобто дещо ізольовані від основного масиву земель лісового фонду. 

      Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені ними на набутих у
власність у встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без
обмеження їх площі. Ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних ділянках, що
належать їм на праві власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

     Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з дня
державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

29 вересня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оленою
Сокол та Наталією Мамоновою було проведено лекцію для осіб з інвалідністю по зору в приміщенні
Смілянського УТОС на тему: «Безкоштовний проїзд для осіб з інвалідністю». Працівники наголосила
на пільгах які мають особи з інвалідністю а саме:



- Позачергове і пільгове встановлення квартирного телефону
- Безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів
- Безоплатне забезпечення санаторно - курортними путівками
- Безоплатне або на пільгових умовах соціально - побутове і медичне обслуговування
- Оплата послуг за телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним,

посекундним) обліком їх тривалості
- Безоплатне користування радіотрансляційною точкою
- Безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті
- 50-відсоткова знижку вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх лініях

(маршрутах):
 повітряного,
 залізничного,
 річкового
 та автомобільного транспорту
- Позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту
- 50 - відсоткова оплата вартості придбання лікарських засобів за рецептами.
Після лекції особам з інвалідністю надані консультації з питань земельних правовідносин, та

наголошено на проекті «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

29 вересня 2020 року  у районному секторі філії  Державної установи «Центр пробації» в
Черкаській  області,  проведено спільний прийом громадян які  також є  внутрішньо переміщеними
особами,  та  обговорено  вирішення  найбільш  актуальних  питань,  за  участю  начальника
Городищенського   районного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській
області Пикала Анатолія, та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи.

В кінці заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання
первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані  матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

30 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оленою Сокол проведено вуличну акцію
для осіб,  які  є представниками ромської національності,  адже інтеграція в українське суспільство
ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.



Під час вуличного інформування , Олена Сокол  розповідала про права та обов'язки громадян,
довела  до  відома  інформацію  щодо  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги,  види  правової
допомоги та порядок її отримання.

30 вересня 2020 року у Центрі надання адміністративних послуг Городищенської районної
державної адміністрації, проведено зустріч-обговорення на тему «Реєстрація земельних ділянок» за
участю  керівника  ЦНАП  Городищенської  РДА  Аліни  Самойленко,  адміністратора  ЦНАП
Городищенської  РДА  Ярослава  Фірцака,  та  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Миколи
Барабаша. 

30  вересня 2020  року в  Управлінні  соціального  захисту  населення  Городищенської  РДА
проведено зустріч-обговорення на тему «Захист прав людей похилого віку» за участю начальника
відділу  по  роботі  з  ветеранами  та  особами  з  інвалідністю  Оксани  Мальчук,  начальника  відділу
персоніфікованого обліку осіб які мають право на пільги Управління соціального захисту населення
Городищенської РДА Ольги Штепи та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час зустрічі  учасники відзначали,  що літні  люди нерідко піддаються дискримінації  за
віковою ознакою та особливо потребують захисту своїх прав. Найчастіше громадяни похилого віку
звертаються щодо питань пенсійного забезпечення. Також досить поширеними є скарги на те, що
органи соціального захисту відмовляють особі похилого віку в безоплатному обслуговуванні.

В Україні Державна служба статистики нарахувала більше 11 мільйонів людей пенсійного
віку. При цьому, середній розмір пенсій - низький. Суми об’єктивно не вистачає для нормального
життя пенсіонера. Більше того, в Україні люди похилого віку нерідко опиняються взагалі за межею
бідності,  не  маючи  коштів  на  їжу,  одяг  та  речі  першої  необхідності.  Багато  роботодавців
дискримінують  пенсіонерів,  звільняючи  або  відмовляючи  в  працевлаштуванні,  керуючись  лише
ознакою  віку.  Це  ставить  людей  у  безвихідне  становище,  коли  доводиться  не  жити,  а  просто
виживати. 



30  вересня 2020  року начальником  Лисянського   бюро  правової   допомоги   Ямковим
Василем  було  проведено  семінар  у   відділі   Лисянського   району  Головному  управлінні
Держгеокадастрі  в Черкаській області за участью заступника начальник Держкадастру в Черкаській
області  Різник Людмили , державного кадастрового реєстратора Циганенко Олена  на тему: “Правові
аспекти земельної  реформи та порядок ведення  Державного Аграрного Реєстру”.   Всі  учасники
семінару  вз’яли  активну  участь  в  обговорені   впровадження  другого  пілотного  Державного
Аграрного Реєстру.  Цей проект дозволить власникам земельних ділянок,  фермерам та керівникам
ТОВ, які орендують земельні ділянки перевіряти  коректність даних на землю, виявити помилки в
реєстрах і  подати заявки на їх  виправлення,  а також перевірити відповідність даних про майнові
права на землю. 

30 вересня 2020 року  з метою підвищення рівня правової культури серед учнів навчальних
закладів,  заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого
центру з надання БВПД Каріною Асланян, спільно з фахівцем Шполянського районного сектору філії
Державної  установи  «Центр  пробації»  Вікторія  Костенко  проведено  правовий  урок  серед  учнів
Шполянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №5  Шполянської  районної  ради  Черкаської
області на тему «Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися» та «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх дітей». 

   Під  час  заходу  увагу  присутніх  було  акцентовано  на  понятті  «булінг»,  його  види,
відповідальності та алгоритму дій у разі прояву булінгу.  Учні дізналися про свої права, обов’язки та
відповідальність перед законом.Кожен бажаючий мав можливість висловити власну думку та свій
погляд на дану проблему.

Задля засвоєння отриманої інформації школярам  надано тематичні  брошури та листівки.

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.

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями
 та розвиток людського потенціалу

 правничої спільноти та партнерських мереж БПД



Слід зазначити,  що в період  з  01.07.2020 по 30.09.2020 року відділом організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано понад 25 актів по
цивільним  та  адміністративним  справам,  за  дорученнями,  які  були  видані  у  2017-2020  р.р.  та
здійснені частково виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.

13  липня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл з адвокатами які надають безоплатну вторинну
правову  допомогу.  Участь  у  заході  взяли:  директор  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Савчук Є.В., начальник відділу організації надання БВПД
та роботи з її надавачами Мамонова Н.М. та адвокати: Вакуленко О.П., Сухомудренко Б.В., Атопкін
С.В.

Під  час  проведення  круглого  столу  було  обговорено  перелік  питань  що  стосувались
злагодженості  роботи  місцевого  центру  з  адвокатами,  які  надають  безоплатну  вторинну  правову
допомогу  на  постійній  основі  за  контрактом,  порядок  видачі  Смілянським  місцевим  центром
доручень  у  цивільних,  адміністративних  та  кримінальних  справах  (потерпілі,  свідки)  і  порядок
прийняття актів за результатами виконаної роботи.

Окрім того, учасниками було висвітлено та обговорено декілька проблемних питань, а саме
проблеми що стосуються дотримання адвокатами стандартів якості з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  та  правильності  заповнення  розрахунків,  вчасності  здачі  актів  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги, за для повноти оплати послуг та відшкодування витрат
пов'язаних з наданням такої допомоги наступними.

05 серпня 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  Атопкіним  С.В.  Метою  проведення  робочої  зустрічі,  обговорення  проблемних  питань
пов’язаних із  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги суб’єктам з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги.

17  вересня 2020  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД
відбулось засідання круглого столу з адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Вакуленком
Олександром  Петровичем.  Однією  із  тем  круглого  столу  було  обговорено  перелік  питань  що
стосувались злагодженості роботи місцевого центру з адвокатами, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на постійній основі за контрактом, порядок видачі Смілянським місцевим центром
доручень  у  цивільних,  адміністративних  та  кримінальних  справах  (потерпілі,  свідки)  і  порядок
прийняття актів за результатами виконаної роботи.

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 ІІІ 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

[1.3.] Децентралізація системи БПД
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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 01.07.2020 по 30.09.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано _1657_ звернень клієнтів,  _1657_ особам було надано правову консультацію,
__82__  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

231 231 37

2 Кам’янське Бюро 204 204 7

Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного 
періоду та 

аналогічного періоду минулого року 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості 
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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3 Городищенське Бюро 111 111 4

4 Шполянське Бюро 111 111 6

5 Звенигородське Бюро 349 349 19

6 Корсуньське Бюро 374 374 4

7 Лисянське Бюро 277 277 5

…. Разом по МЦ 1657 1657 82

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _77_ рішень
про  надання  БВПД  та  надано  _40_ доручень  адвокатам  та  _33_ наказів  штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _5_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного права _217_ (13%),  з питань виконання судових рішень _195_ (12%),земельного
_138_ (8%), сімейного  _292_ (18%) соціального забезпечення  _94_ (5,6%), з інших питань
_171_ (10%)спадкового _143_ (9%),адміністративного _128_ (7,7%), договірного _38_ (2%),
житлового  _197_  (12%),  трудового  _33_  (2%),  не  правових  питань  _4_  (0.3%),  та  з
медичного  права _7_ (0,4%).

 

 

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



 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІІ квартал 2020 року найбільше позитивних рішень
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) _61_ (79%), (ветеранам війни _3_ (16%) , інвалідам _12_ (4%), внутрішньо
переміщеним особам _1_ (1%)

      Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком.

              Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю



  

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал 2020 рік було:
       • здійснено  _10_ 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  _187_ осіб,  в  тому
числі  _39_ осіб  звернулися  за  отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та _148_ 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 _203_ правопросвітницьких заходів;
       • розміщено у ЗМІ _45_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
       • надано _10_ 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:

10/39 26/148 14 203 10 45

2 Кам’янське
Бюро 

0/0 2/13 0 24 10 10

3 Городищенське
Бюро 

2/4 4/21 0 41 0 8

4 Шполянське
Бюро 

1/5 3/15 0 17 0 3

5 Звенигородське
Бюро

2/2 2/11 4 34 0 6

6 Корсунське
Бюро

0/0 2/19 2 22 0 4

7 Лисянське
Бюро

3/18 7/27 5 28 0 5
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