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01 жовтня 2020 року  головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  Оленою  Сокол  спільно  з   провідним
інспектором Смілянського МРВ філії  Державної  установи «Центр пробації»  в Черкаській
області Юлією Пашиною проведено консультування з правових питань суб’єктів пробації
Смілянського  міськрайонного   відділу  філії  Державної  установи   “Центр  пробації”  в
Черкаській області.

Підвищення  правової  обізнаності  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  установах
пробації,  є  важливим  чинником  запобігання  випадків  повторного  скоєння  злочинів  та
правопорушень.
Під час зустрічі обговорено питання щодо прав громадян, їх захисту, причин  злочинності,
через які молоді люди опиняються на лаві підсудних, а також шляхів їх подолання.

Засуджених ознайомлено із правовими наслідками у разі скоєння повторних злочинів
або адміністративних правопорушень. Поінформовано щодо категорій осіб, які мають право
на отримання безоплатної  правової допомоги, порядку отримання первинної та вторинної
правової допомоги.

02 листопада 2020 року головним спеціалістом  відділу «Лисянське бюро правової
допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  Яровою Оксаною  було  проведено зустріч з
ФОП Анатолієм    Ткаченком  в  с. Дібрівка  Лисянського  району Черкаської області, під час
візиту  до  селянського   господарства  було  надано  роз’яснення  для  громадян,  які   мають
пайові землі    Бублейку Олексію, Гойчуку  Олегу, Іващенко  Віктору, Кулиничу Михайлу ,
Саковському Володимиру  стосовно  земельних  питань,  також було проінформовано про
Державний  Аграрний Реєстр, а саме, що Державний  Аграрний Реєстр використовується для
інформування аграріїв про нові програми і можливості,  а також надає можливості подати
заявку  на  отримання  державної  підтримки.  Аграрний реєстр  допомагає  агропромисловим
виробникам   із  реєстрацією  земельних  ділянок  та  виправленням  помилок  щодо  прав  на
землю.

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги

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



01  грудня  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: «Захист прав осіб з
інвалідністю».

Під  час  заходу  громадян  проінформовано,  що  згідно  ЗУ  «Про  основи  соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи з інвалідністю володіють усією повнотою
соціально-економічних,  політичних,  особистих  прав  і  свобод,  закріплених  Конституцією
України законами України та міжнародними договорами. Особою з інвалідністю є особа зі
стійким  розладом  функцій  організму,  що  при  взаємодії  із  зовнішнім  середовищем  може
призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити
умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист.  Дискримінація  за  ознакою  інвалідності  забороняється.  Соціальний  захист  осіб  з
інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з
інвалідністю нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги,
компенсаційних  та  інших  виплат,  пільг,  соціальних  послуг,  здійсненні  реабілітаційних
заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Захист прав,
свобод  і  законних  інтересів  осіб  з  інвалідністю  забезпечується  в  судовому  або  іншому
порядку, встановленому законом.

01 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ  з надання БВПД Винарська Ольга відвідала село Княжу Звенигородського
району  при зустрічі з головою села Шевченко Наталією та секретарем Панченко Тамілою
були  обговорені  питання  щодо  правових  підстав  функціонування  Державного  аграрного
реєстру. Зосереджено увагу, що проведення пілотного проєкту щодо створення Державного
аграрного  реєстру  було  передбачене  ще  в  листопаді  2019  року  відповідним  Указом
Президента України. Пункт 1 Указу Президента №837/2019 від 8 листопада 2019 року “Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” передбачає “запровадження
механізмів  державної  підтримки  щодо  підвищення  фінансової  спроможності  фермерів  та
малих  сільськогосподарських  виробників,  зокрема  створення  пілотного  проєкту
електронного  фермерського  реєстру”.  Окрім  цього,  впровадження  ДАР  є  одним  із
компонентів  передбачених  Угодою  про  позику  між  Україною  та  Міжнародним  банком
реконструкції  та розвитку на суму 200 млн. доларів,  яка набула чинності  20 травня 2020
року.



02  листопада  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 обговорили тему, а саме: «Які необхідні документи, щоб отримати земельну
частку (пай) у спадщину ?» 
   Фахівець бюро проінформувала присутніх,  що для оформлення спадщини нотаріусу
до  заяви  подаються:  свідоцтво  про  смерть;  заповіт,  з  відміткою  сільської  ради  чи
нотаріальної  контори,  що  не  скасований;  а  спадкоємцям  за  законом,  документи,  що
підтверджують родинні відносини (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження або
рішення суду про встановлення факту родинних відносин); документи, що підтверджують
право власності на майно (Державний акт,  сертифікат на право на земельну частку (пай),
довідку про грошову оцінку земельної ділянки (якщо виданий Державний акт); документ, що
підтверджує  місце  відкриття  спадщини  (довідка  сільської  ради  про  постійне  місце
проживання  померлого);  паспорт  спадкоємця;  документи  на  пільги  (чорнобильське
посвідчення, довідка МСЕК).

З  метою  забезпечення  прав  дітей,  захисту  від  будь-яких  форм  фізичного  або
психологічного насильства, попередження випадків насильства в сім'ї,  з метою долучення до
Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"  01 грудня 2020 року  головний спеціаліст
відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД Лілія
Дзюба провела виховну годину для учнів 8 класу Звенигородської школи №2.

    Під час проведення  заходу були розглянуті наступні кейси :
          -  інформаційна хвилинка "Жорстока поведінка,  її наслідки",  
          - бесіда з учнями на тему: "Як захистити себе від насильства".

01 жовтня 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошиєю Олегом, проведено
особистий прийом громадян під час якого було прийнято звернення про надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  від  жителя  Корсунь-Шевченківського  району,  Цвіцінського
Д.С.,  який є потерпілим у кримінальному провадженні  та потребує представництва своїх
інтересів під час розгляду справи. Під час прийому поінформовано відвідувачів бюро про
можливість одержання консультацій в онлайн режимі,  подачі  заяв та звернень через веб-
портал, поширено друковану продукцію системи БПД.



03  листопада  2020  року начальником  відділу  Корсунь-Шевченківським  бюро
правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Кривошия  Олегом,
проведено  вуличне  інформування,  на  тему  "Запобігання  та  протидія  домашньому
насильству",  також  серед  громадян  обговорювались  питання  надання  правової  допомоги
особам  які  звертаються  з  питанням  ведення  Аграрного  реєстру,  та  норм  сучасного
земельного  законодавства.  Поінформовано  жителів  і  про  можливість  одержання
консультацій  в  онлайн  режимі,  подачі  заяв  та  звернень  через  веб-портал,  поширено
друковану продукцію системи БПД.

02   грудня  2020  року  в  приміщенні  Центру  надання  адміністративних  послуг
головним спеціалістом “Лисянське бюро правової допомоги” Смілянського місцевого центру
з  надання  БВПД  Оксаною  Яровою   та   державним  реєстратором  Лисянської  РДА
Олександрою    Озюменко,  адмістратором  сектору   надання  адміністративних  послуг
Лисянської РДА Катериною  Павлик    було проведено  спільний  прийом  громадян по  темі:
“  Захист  прав  осіб  з  інвалідністю”,  були  прийняті  двоє  громадян  з  групою інвалідності.
Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що як громадянин держави така
особа  володіє  всією  повнотою  конституційних  прав,  свобод  і  обов'язків,  тобто  володіє
загальним правовим статусом; з іншого боку, як особа,  яка мас певні вади здоров'я,  вона
наділена додатковими правами та пільгами, або на неї покладені додаткові обмеженнями,
тобто  є  володарем  спеціального  правового  статусу.  Громадянам  були   надані  вичерні
відповіді на питання  правового характеру, які їх цікавили.

01 жовтня 2020 року головний спеціаліст  відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги»  Смілянського  МЦ   з  надання  БВПД  Дзюба  Лілія  відвідала  село  Багачівку
Звенигородського  району,   при  зустрічі  з   працівниками  сільської  ради  були  обговорені
функції  Державного аграрного реєстру.  Надано землевпоряднику сільської  ради  Сторчак
Лідії Посібник для користувачів ДАР.



03 листопада 2020 року  головним  спеціалістом  відділу  «Лисянське  бюро правової
допомоги» Оксаною Яровою  було проведено вуличне інформування     громадян на тему :
«Запобігання    та   протидія    домашньому    насильству». 

До уваги громадян було чітко донесена інформація, що домашнє насильство, а воно  є
різних видів : фізичне, сексуальне, економічне, психологічне   терпіти не можна, потрібно,
якщо таке сталося, чи Ви стали свідком негайно телефонуйте за номером «102».

02  грудня  2020  року  в  приміщенні  Управління  соціального  захисту  населення
Городищенської РДА, проведено круглий стіл на тему «Захист прав осіб з інвалідністю» за
участю начальника Управління соціального захисту населення Городищенської РДА Наталії
Кириченко,  начальника відділу по роботі  з ветеранами та особами з інвалідністю Оксани
Мальчук,  спеціаліста  Управління  соціального  захисту  Світлани  Ткаченко,  та  головного
спеціаліста  Городищенського  БПД Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

На  засіданні  учасники  обговорювали,  що  24  вересня  2008  року  Україною  було
підписано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. А вже
через рік 16 грудня 2009 року Верховною Радою України ці два акти було ратифіковано, 6
березня  2010  року  Конвенція  набрала  чинності.  З  цього  часу  імплементація  Конвенції  є
одним із пріоритетних завдань Уряду. На сьогодні однією із стратегічних цілей державної
політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних
можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних
соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та
незалежність людей з інвалідністю.

На виконання вимог Конвенції постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012
№ 706 була затверджена Державна цільова програма „Національний план дій щодо реалізації
Конвенції  про  права  осіб  з  інвалідністю”.  Програма  спрямована  на  заохочення,  захист  і
забезпечення  повного  й  рівного  здійснення  особами з  інвалідністю  всіх  прав  людини та
основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя з урахуванням положень Конвенції,
а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності.

Також,  з  метою  забезпечення  додержання  та  реалізації  прав  і  свобод  осіб  з
інвалідністю відповідно до вимог Конвенції  про права осіб з інвалідністю було підписано
Указ Президента України №553/2016 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання
прав осіб з інвалідністю”.

Верховною  Радою  України  було  прийнято  Закон  України  „Про  внесення  змін  до
деяких законодавчих актів України” від 19.12.2017 № 2249, згідно з якими у відповідності до
офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу
до неї, було внесено зміни до 44 законодавчих актів, що стосувалися заміни слова „інвалід”,
„дитина-інвалід”, „інвалід з дитинства” та „інвалід війни” словами „особа з інвалідністю”,



„дитина  з  інвалідністю”,  „особа  з  інвалідністю  з  дитинства”  та  „особа  з  інвалідністю
внаслідок війни”.

В кінці заходу було відзначено, що Особи з інвалідністю в Україні володіють усією
повнотою  соціально-економічних,  політичних,  особистих  прав  і  свобод,  закріплених
Конституцією  України,  законами  України  та  міжнародними  договорами,  згода  на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

01  жовтня  2020  року у  приміщенні  Територіального  ценнтру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Городищенського  району  Городищенської
районної державної адміністрації, проведено засідання круглого столу на тему «Захист прав
людей  похилого  віку»  за  участю  директора  ТЦ  соціального  обслуговування  Олександра
Лисенка,  бухгалтера  ТЦ соціального  обслуговування  Марини Юріної,  а  також  головного
спеціаліста  Городищенського  БПД Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під  час  обговорення,  учасниками  було  відзначено,  що   рішення  про  щорічне
відзначення в Україні  Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних
умов  соціального  захисту  пенсіонерів,  інвалідів,  одиноких  непрацездатних  громадян
затверджено  урядовою  постановою  від  26  вересня  1997  року.  Відповідно  до  Указу
Президента України від 24 вересня 2004 року № 1135/2004 Україна 1 жовтня відзначає і День
ветерана. 

Україна  як  повноправний  член  ООН  підтримала  ініціативу  міжнародного
співтовариства і також відзначає сьогодні День людей похилого віку.

Турбота про громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів необхідна кожної хвилини
не як  відзначення святкової  дати,  а  як  повага до людей,  які  своєю багаторічною працею
заслуговують на глибоку пошану нащадків. На кінець зустрічі учасниками підсумовано, що
Міжнародний день людей похилого віку покликаний висловити визнання особам старшого
віку за їх внесок у розвиток людського потенціалу та економіки, звернути увагу суспільства
на проблеми глобального постаріння населення. Довге життя – ознака доброго здоров’я. Слід
пам’ятати і надалі про свій невідплатний борг перед ветеранами та громадянами поважного
віку. Потрібно робити все, щоб вони щоденно відчували повагу і турботу, мали гідний рівень
життя, не втрачали суспільної активності.



04 листопада 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Запобігання та протидія домашньому насильству».

Під час заходу було обговорено: домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність)
фізичного,  сексуального,  психологічного  або  економічного  насильства,  що  вчиняються  в
сім’ї  чи в межах місця проживання або між родичами,  або між колишнім чи теперішнім
подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю,
але  не  перебувають  (не  перебували)  у  родинних  відносинах  чи  у  шлюбі  між  собою,
незалежно від того,  чи проживає (проживала)  особа,  яка вчинила домашнє насильство,  у
тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь (стаття 1
Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Статтею  126-1  Кримінального  кодексу  України  домашнє  насильство  визначене,  як
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.

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:
- терміновий заборонний припис стосовно кривдника;
- обмежувальний припис стосовно кривдника;
-  взяття  на  профілактичний  облік  кривдника  та  проведення  з  ним профілактичної

роботи;
- направлення кривдника на проходження програми для кривдників.
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.

02 грудня 2020 року в  рамках виконання плану спільних дій, за сприяння  відділу
«Корсунь-Шевченківське   бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру   з
надання   безоплатної вторинної правової допомоги  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  «Правовий  захист  осіб  з
інвалідністю»,  «Перерахунок  пенсії»  та  «Порядок  розірвання  та  укладення  шлюбу»   та
розповіла  відвідувачам   про  види  правових  послуг,  які  надаються  в  Корсунь-



Шевченківському  бюро  правової  допомоги,  а  також  проінформувала  про  можливість
отримувати  безоплатні  консультації  правового  характеру  дистанційно,  за  визначеним
графіком  в  приміщенні  Корсунь-Шевченківського  районного  сектору   пробації.  Під  час
проведення  прийому  громадян  розповсюджувалась  друкована  продукція  Міністерства
Юстиції України.

01  жовтня  2020  року  головним  спеціалістом  Корсунь-Шевченківського  бюро
правової  допомоги   Оксаною  Курчатовою  проведено  правове  інформування  громадян
похилого  віку,  які  відвідували  бюро  правової  допомоги  про  їх  права  та  механізми  їх
реалізації під час вирішення їх економічних соціальних, правових завдань. Громадянам було
надано консультації на питання, які найбільше турбували громадян  та вручено друковану
продукцію Міністерства Юстиції України з  методичними рекомендаціями, що стосуються
стягнення  аліментів  на  утримання  батьків,  призначення  та  перерахунку  пенсії  за  віком,
порядку  спадкування,  а  також  наголошено  на   функціонуванні  Державного  аграрного
реєстру в Україні, його меті та завданнях саме, що  Державний аграрний реєстр є державною
автоматизованою  інформаційну  систему  збирання,  обліку,  накопичення,  оброблення  та
надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції. Правові потреби людей
похилого віку відмінні залежно від місця проживання, економічної ситуації, стану здоров'я,
расової, етнічної та культурної приналежності та сімейних стосунків. Інші фактори, такі як
сильна підтримка сім'ї чи громади, безпечне проживання, стабільний дохід та міцне здоров'я
можуть зменшити ризик виникнення правових проблем. 
    Цей  день  –  не  лише  можливість  нагадати  всім  про  людський  обов’язок  бути
турботливими  і  милосердними  до  найповажнішої  частини  суспільства.  Це  і  привід  до
роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь. 
   Найбільше багатство літніх людей — їх досвід, мудрість, вміння. Безмежна вдячність
вам,  дорогі  представники  старшого  покоління,  за  безцінні  знання  та  слушні  поради,  за
готовність підтримати і допомогти, за гідний приклад для наслідування.

Жителі  села  Водяники  Звенигородського  району   04  листопада  2020  року
проінформовані  про  нововведення  у  сфері  земельних  правовідносин  та  захист  прав
землевласників після відкриття ринку землі в Україні.
      Для підвищення рівня обізнаності громадян про їх права та механізми їх реалізації у
сфері  земельних  правовідносин  начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової
допомоги»  Ольга Винарська провела   навчально-консультаційні  заходи для працівників
органів  місцевого самоврядування,  здійснила виїзди мобільного консультаційного пункту,
провела роз’яснювальну роботу з місцевими жителями. Працівникам сільської ради надані
методичні роз’яснення щодо порядку реєстрації в Державному аграрному реєстрі.



     Під  час  таких  зустрічі,  фахівець  бюро  також  роз’яснила  зміни  у  процедурі
поновлення договорів оренди земельних ділянок, що застосовуються з 16 липня 2020 року.
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі», після закінчення строку, на який
було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами
договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі
на новий строк.

Орендар,  який  має намір  скористатися  переважним правом на  укладення  договору
оренди землі на новий строк,  зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення
строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за
один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до
закінчення  строку  дії  договору  оренди  землі  орендар,  який  має  намір  скористатися
переважним  правом  на  укладення  договору  оренди  землі  на  новий  строк,  зобов'язаний
повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому
стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар
додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені
за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних
умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

02   грудня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  Корсунь-Шевченківське  бюро
правової допомоги Оксана Курчатова відвідала з робочою зустріччю Набутівську  сільську
ради  с. Набутів Черкаського району . За участю   голови об’єднаної територіальної громади
Величко Ірини,  керівника відділу Держгеокадастру Борткова Олексія,  працівників центру
надання  адміністративних  послуг  та  жителів  сіл  громади  проведено  виїзний  прийом  та
заняття,  яке  присвячене  правовим  задачам  та   функціонуванню   Державного  аграрного
реєстру в Україні,  його прогресивним завданням в сучасних реаліях, порядку реєстрації  в
Державному  аграрному  реєстрі,  технічним  питанням,  інформаційній  взаємодії  з  іншими
реєстрами,  порядку  подання  заяви  для  реєстрації  земельної  ділянки  в  Державному
земельному кадастрі, порядку виправлення помилок, допущених у відомостях Державного
земельного  кадастру,  реєстрації  права  власності  чи  оренди  на  земельну  ділянку  в
Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно, виправлення помилок допущених у
відомостях   Державного  реєстру  речових  прав   на  нерухоме  майно.  Ознайомлено  про
судовий порядок  вирішення  земельних  спорів.  Жителі  села  охоче  брали  участь  в  заході,
цікавились новелами земельної реформи. В ході зустрічі та консультацій розповсюджувалась
друкована продукція системи безоплатної правової допомоги



01  жовтня 2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з техніком землевпорядником ТОВ «Олімп»
Хоменком Сергієм на тему: «Земельна реформа в Україні».

Під  час  зустрічі  було  обговорено  норми  ЗУ  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення»,
який  прийнятий  Верховною Радою  України  31  березня  2020  року.  Документ  передбачає
формування  законодавчого  поля  для  запровадження  ринкового  обігу  земель
сільськогосподарського  призначення.  Закон  дасть  змогу  забезпечити  реалізацію
конституційних  прав  громадян  на  вільне  розпоряджання  своєю  власністю  та  створити
прозорі  умови  для  набуття  у  власність  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення громадянами України. 

З  метою підвищення  правової  свідомості  громадян  по земельним правовідносинах
начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання
БВПД  Винарська Ольга  05 листопада 2020 року здійснила робочу поїздку до с. Озірна
Звенигородського району, де в приміщенні сільської ради провела зустріч з головою села
Юхимчуком Дмитром та жителями села.
     Під  час  заходу був  розглянутий порядок  та  правові  підстави  укладення  договору
оренди земельної ділянки. Зосереджено увагу на   внесенні змін до ЗУ «Про оренду землі»,
які набрали чинності 15 липня 2020 року, істотно змінилася процедура поновлення договорів
оренди земельних ділянок,  оскільки законодавець виключив ч.  6 ст.  33 з  Закону України
«Про оренду землі», та помістив її в новій редакції в Земельний кодекс України, доповнивши
главу 19 статтею 126-1.
   Статтею  32-2  Закону  України  «Про  оренду  землі»  визначено,  що  поновлення
договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126-1 ЗК України.
Натомість, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», також встановлено процедуру
поновлення договору оренду землі. Відповідно до неї, після закінчення строку, на який було
укладено  договір  оренди  землі,  орендар,  який  належно  виконував  обов'язки  за  умовами
договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі
на новий строк.
 



03  грудня 2020  року начальником  відділу   “Лисянське  бюро  правової  допомоги”
Василем  Ямковим   та   директом  Лисянського  центру  соціальної  реабілітації  дітей   –
інвалідів Наталією Приходько, вчителем – реабілітологом  Ольгою Кальченко, логопедом
Галиною Мітюхіною, масажистом Іриною Січкар та  для  неповнолітніх  відвідувачів закладу
було прочитано лекцію  на тему “ Захист прав осіб з інвалідністю”.  Кількість дітей в закладі
26 осіб,  кожному треба приділити увагу і кожного вислухати з  такими  дітками працюють
люди з великим, чистим серцем, які їх розуміють в прямому розумінні цього слова.  

 Правовий  статус  особи  з  інвалідністю  характеризується  тим,  що  як  громадянин
держави така особа володіє всією повнотою конституційних прав, свобод і обов'язків, тобто
володіє загальним правовим статусом; з іншого боку, як особа, яка мас певні вади здоров'я,
вона наділена додатковими правами та пільгами, або на неї покладені додаткові обмеження,
тобто  є  володарем  спеціального  правового  статусу.  Працівникам  закладу   були   надані
вичерпні відповіді на питання  правового характеру, які їх цікавили.

02 жовтня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги
Яровою Оксаною була проведена лекція на тему: “ Захист прав людей похилого віку”, захід
проводився  в  сесійному  залі  Лисянської  селищної  ради  ОТГ  на  якому  були  присутні
Лисянський  селищний  голова  Юрій  Корнієнко,  голова  ради  ветеранів  селища  Лисянки
Галина Славінська та більше двадцяти  людей  похилого віку. Лекція пройшла в дружній
атмосфері,  люди з  зацікавленістю  прослухали  виступ  про  їхні  права,  пільги  якими  вони
можуть скористатися. По закінченю виступу  були роздані буклети правового характеру, ще
раз оголошена інформація, за якою адресою  вони можуть звернути за допомогою до бюро
правової допомоги .

05 листопада 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:  «Запобігання  та
протидія домашньому насильству».  Учасників заходу було ознайомлено, що таке домашнє
насильство, як протидія домашньому насильству, куди звертатись та як себе захистити.



Під  час  заходу  серед  присутніх  були  розповсюджені  друковані  матеріали  системи
безоплатної правової допомоги, а також буклети «Протидія домашньому насильству».

03 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
правової  допомоги   Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги  Сокол Оленою  проведено правопросвітницький захід  на тему: «Захист
прав  осіб  з  інвалідністю  та   права  та  обов’язки  осіб  з  інвалідністю  щодо  утримання.
Реалізація  особою  з  інвалідністю  свого  права  на  працю»  для  працівників  Кам’янського
відділу  обслуговування  громадян  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Черкаській області. 

Під час зустрічі, Сокол Олена розповіла присутнім про право особи з інвалідністю на
утримання, що таке аліменти права та визначення, підстави та порядок утримання одного з
подружжя.  Також  фахівець  роз’яснила  присутнім  про  право  особи  з  інвалідністю  на
працевлаштування, як здійснюється укладання трудового договору, трудові гарантії та пільги
осіб з інвалідністю, види та тривалість відпустки. Додатково проінформувала про систему
безоплатної правової допомоги та про послуги які надаються місцевим центром.

02 жовтня 2020 року заступником начальника відділу Шполянське бюро правової
допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Каріною  Асланян  відвідано
Шполянську  центральну  районну  лікарню.  Мета  даного  заходу  –  підвищити  правову
свідомість мешканців міста та проінформувати громадян щодо використання та захисту їхніх
прав у повсякденному житті. 
    Через  щорічне  збільшення  частки  людей  похилого  віку,  можливість  держави
підтримувати людей цієї категорії знижується. До того ж, через свою незахищеність, люди
похилого віку часто зазнають дискримінації та жорсткого поводження. Такі негативні прояви
відбуваються в нашій країні в цілому.

Працівником центру було роз’яснено  як законодавчо здійснюється  захист прав та
інтересів літніх людей в Україні. Адже знання законодавства необхідне кожному, бо з цими
питаннями  доводиться  стикатися  практично  будь-якій  людині.  Слухачі  ставили  багато
цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді на них.



05  листопада  2020  року заступник  начальника  Шполянського  бюро  правової
допомоги  Каріна  Асланян  провела  вуличне  інформування  жителів  м.  Шпола  на  тему
«Протидія домашньому насильству».
   Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення
прав  людини.  Негативні  наслідки  домашнього  насильства  породжують  низку  соціальних
проблем серед яких злочинність, дитяча безпритульність. Жертвами насильства можуть бути
люди будь-якого віку, статі, рівня освіти та соціального статусу.
   Домашнє  насильство  –  це  не  лише  побої.  Це  як  будь-які  умисні  дії  фізичного,
сексуального,  психологічного  чи  економічного  спрямування  по  відношенню  до  людини,
якщо вони порушують її конституційні права і свободи, наносять моральну шкоду або шкоду
фізичному чи психічному здоров`ю.   Під час вуличного інформування мешканці міста мали
змогу  поставити  запитання  і  отримати  не  тільки  вичерпні  відповіді,  але  й  друковані
матеріали.

03 грудня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Ольга Винарська здійснила виїзд до 
с.  Чичиркозівка  Звенигородського району Черкаської  області.  Під час робочої  поїздки до
села  відбулася  зустріч  з  старостою  села  Матвієвою  Оленою  та  жителями  села.  Під  час
зустрічі обговорені питання щодо порядку та правових підстав укладення договорів оренди
земельних ділянок. Зосереджено увагу, що протягом останніх двох років в Україні прийнято
низку  важливих  нормативно-правових  актів  у  сфері  земельних  відносин:  з  01.01.19  р.
запроваджено нову загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель
сільськогосподарського  призначення  (наказ  Мінагрополітики  від  16.11.18  р.  №  552);  з
16.07.20 р. діють нові правила поновлення договору оренди землі (Закон України від 05.12.19
р. № 340-IX); з 22.07.20 р. на орендарів покладаються нові зобов’язання щодо утримання та
збереження  полезахисних  лісових  смуг,  розташованих  на  землях  сільгосппризначення
(постанова  КМУ  від  22.07.20  р.  №  650);  Законом  України  від  17.06.20  р.  №  711-IX
передбачено спрощену зміну цільового призначення сільгоспземель; за Законом України від
31.03.20 р. № 552-IX з 01.07.21 р. в Україні розпочнеться ринковий обіг земельних ділянок
сільгосппризначення. 

02  жовтня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцев  Дмитро  провів  робочу  зустріч  з  головним  спеціалістом  з  питань
призначення пенсій управління та застосування пенсійного законодавства пенсійного фонду



України  в  Черкаській  області  Чернегою Оксаною на тему:  "Захист  прав людей похилого
віку"  та обговорено ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Відповідно  до  ЗУ  "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування"
передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія,
призначена  в  Україні,  за  заявою пенсіонера  може бути  виплачена  йому за  шість  місяців
наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем
постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі,
якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України.

Витрати,  пов'язані  з  переказом  пенсій  Пенсійним  фондом  України  за  кордон,
здійснюються за рахунок коштів Фонду. Одержувачі пенсій не несуть витрат, пов'язаних із
переведенням належних їм грошей.

Пенсія  може  виплачуватися  за  довіреністю,  порядок  оформлення  і  строк  дії  якої
визначається  п.  2  ст.  47  ЗУ  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування».
Виплата  пенсії  за  довіреністю,  здійснюється  протягом  усього  періоду  дії  довіреності  за
умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік її
дії.

05  листопада  2020  року у  відділі  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  начальник  Ольга  Винарська  провела
круглий  стіл  з  юрисконсультом  відділу  освіти  культури  та  туризму  Звенигородської
райдержадміністрації Зінченком Володимиром та провідним інспектором Звенигородського
міськрайонного сектору філії ДУ «Центр пробації» Шолох Оленою на тему: «Суб'єкти, які
здійснюють заходи у сфері протидію домашньому насильству». Під час заходу зосереджено
увагу, що навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству:

•  проводять  з  учасниками  навчально-виховного  процесу  виховну  роботу  із
запобігання та протидії домашньому насильству;

•  повідомляють  не  пізніше  однієї  доби  службу  у  справах  дітей,  уповноважені
підрозділи  органів  Національної  поліції  України  у  разі  виявлення  фактів  домашнього
насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень;

•  проводять  інформаційно-просвітницькі  заходи з  учасниками навчально-виховного
процесу з питань запобігання та протидії  домашньому насильству, у тому числі  стосовно
дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення
учнів  до  постраждалих  дітей,  усвідомлення  необхідності  невідкладного  інформування
вчителів про випадки домашнього насильства,  що стали їм відомі,  повідомлення про такі
випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству
за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

•  організовують  роботу  практичного  психолога  та/або  соціального  педагога  з
постраждалими дітьми;

• звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,  про  результати  здійснення



повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому
насильству.

03 грудня 2020 року у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Городищенського  району  Городищенської  районної  державної
адміністрації,  з  нагоди  відзначення  Міжнародного  дня  людей  з  обмеженими  можливостями
проведено засідання круглого столу на тему "Захист прав осіб з інвалідністю» за участю директора
Територіального  центру  соціального  обслуговування  Анатолія  Лисенка,  спеціаліста  Сергія
Кисельова, а також головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під  час  обговорення,  було  відзначено,  що  Територіальний  центр  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  через  відділення  соціальної  допомоги  вдома,
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в селі Валява, надає
послуги  109  особам  з  обмеженими  можливостями,  серед  яких  44  особи  отримують  соціальну
послугу догляду вдома,  три особи,  які  нездатні  до самообслуговування і  потребують постійної
сторонньої допомоги проживають у відділенні стаціонарного догляду та 62 особи з обмеженими
можливостями  обслуговуються  через  пункт  прокату  реабілітаційного  обладнання.  Також
працівниками терцентру постійно ведеться робота з виявлення даної категорії осіб з обмеженими
можливостями,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  для  надання  їм  необхідної
допомоги.

Загалом  зустріч  пройшла  в  теплій  і  дружній  атмосфері.  А  в  кінці  обговорення  було
відзначено,  що  переймаючись  буденними  проблемами,  всі  громадяни  нашої  держави  повинні
замислитися над непростою долею осіб з інвалідністю,  їхніми правами, і  не забувати,  що вони
потребують постійної допомоги та уваги.

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

02 жовтня 2020 року у приміщенні відділу у Городищенському районі  Головного
управління Держгеокадастру у Черкаській  області  проведено засідання круглого столу на
тему: «Право на безоплатне отримання земельної ділянки» за участю начальника відділу у
Городищенському районі Лисака Руслана,  головних спеціалістів відділу Турло Людмили та
Наталії Короп, а також головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи. 

Під час засідання учасники відзначали, що згідно зі статтею 121 Земельного кодексу
України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із
земель державної або комунальної власності, що стосується  земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства то розмір такої ділянки  не повинен перевищувати 2,0
гектара.



Для  того,  щоб  безоплатно  отримати  земельну  ділянку,  громадянину  України
необхідно  зв’язатися  з  органом,  уповноваженим  здійснювати  розпорядження  земельними
ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної
ділянки  у  власність.  Таким  органом щодо  земель  комунальної  власності,   які  переважно
розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо
земель державної власності, що  як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:

–  Головне управління Державної  служби України з  питань  геодезії,  картографії  та
кадастру в області –  при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого
селянського господарства;

– райдержадміністрації  – при наданні земельних ділянок в інших випадках.
При подані заяви про безоплатне надання земельної ділянки у власність, необхідно

долучати:
–  викопіювання  з  кадастрової  карти  (плану)  (його  можна  замовити  в  районному

(міському)  управлінні  земельних  ресурсів)  або  інші  графічні  матеріали,  на  яких  слід
відзначити бажане місце розташування земельної ділянки;

– погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у
користуванні  інших  осіб)  та  документи,  що  підтверджують  досвід  роботи  у  сільському
господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання
земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

– копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України).
За результатами розгляду такого звернення уповноважений орган повинен прийняти

рішення  про  надання  особі  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки або надати відмову у його наданні.

В  кінці  засідання  круглого  столу  було  відзначено,  що  у  разі,  якщо  місцева  рада
відмовить  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки, цю відмову можна оскаржити до місцевого суду. Оскаржувати рішення
необхідно в порядку визначеному в Кодексі адміністративного судочинства України.

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. Розповсюджені друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

05 листопада 2020 року з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, які
перебувають на обліку в Смілянському міськрайонному секторі філії ДУ «Центр пробації» в
Черкаській області, головним спеціалістом відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з її надавачами Юлією Дякун спільно з старшим інспектором
Смілянського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області майором
внутрішньої  служби  Віктором  Сідоріним,  проведено  лекцію  на  тему:  «Запобігання  та
протидія домашньому насильству».
    Учасникам заходу було роз’яснено, що згідно Закону України « Про запобігання та
протидію  домашньому  насильству»  домашнє  насильство  –  діяння  (дії  або  бездіяльність)
фізичного,  сексуального,  психологічного  або  економічного  насильства,  що  вчиняються  в
сім’ї  чи в межах місця проживання або між родичами,  або між колишнім чи теперішнім



подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю,
але  не  перебувають  (не  перебували)  у  родинних  відносинах  чи  у  шлюбі  між  собою,
незалежно від того,  чи проживає (проживала)  особа,  яка вчинила домашнє насильство,  у
тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.
    Існують такі види домашнього насильства:
  1)  економічне  насильство  –  форма  домашнього  насильства,  що  включає  умисне
позбавлення  житла,  їжі,  одягу,  іншого  майна,  коштів  чи  документів  або  можливості
користуватися  ними,  залишення  без  догляду  чи  піклування,  перешкоджання  в  отриманні
необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці,
заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру;
   2) психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає словесні
образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування,
інші  діяння,  спрямовані  на  обмеження  волевиявлення  особи,  контроль  у  репродуктивній
сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою
безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити
себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;
   3)  сексуальне  насильство  –  форма  домашнього  насильства,  що  включає  будь-які
діяння  сексуального  характеру,  вчинені  стосовно  повнолітньої  особи  без  її  згоди  або
стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту
сексуального  характеру  з  третьою особою,  а  також інші  правопорушення  проти  статевої
свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її
присутності;
   4) фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани,
штовхання,  щипання,  шмагання,  кусання,  а  також незаконне позбавлення волі,  нанесення
побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в
небезпеці,  ненадання  допомоги  особі,  яка  перебуває  в  небезпечному  для  життя  стані,
заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
    Всім присутнім було повідомлено, що за домашнє насильство та примушування до
шлюбу діє кримінальна відповідальність.
    По  завершенню  даного  заходу  присутнім  було  роздано  інформаційні  буклети  та
надано консультації.

04  грудня  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  головним  спеціалістом  відділу
опрацювання  пенсійної  документації  управління  з  питань  виплат  пенсій  Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Москаленко Ларисою на тему:
«Захист прав осіб з інвалідністю».

Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави, що полягає у
наданні  пенсії,  державної  допомоги,  компенсаційних  та  інших  виплат,  пільг,  соціальних
послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні
стороннього догляду. Не існує якихось особливих чи окремих прав для осіб з обмеженими



можливостями. Права людини в кожного однакові, питання лише в перешкодах на шляху до
їхньої  реалізації.  Держава здійснює  соціальний  захист  осіб  з  інвалідністю,  надає  пенсію,
державну  допомогу,  пільги  тощо.  Якщо  особі  з  інвалідністю  створені  перешкоди  для
здійснення нею своїх прав, свобод чи законних інтересів або по відношенню до неї наявні
будь-які прояви дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до ЗУ «Про звернення
громадян» особа з інвалідністю, як і будь-який громадянин, може подати скаргу на дії чи
рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування або іншого суб’єкта у
порядку підлеглості  вищому органу або посадовій особі.  Така  скарга  подається протягом
одного місяця з дня виявлення порушення права, але не пізніше одного року. Такі звернення
розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а якщо звернення
не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня
їх  отримання.  Якщо  ви  не  отримали  відповідь  у  визначений  законом  строк,  ви  можете
скаржитись на ненадання інформації. Ще одним позасудовим засобом вирішення проблеми,
пов’язаної  з  порушенням  прав  свобод  або  законних  інтересів  особи  з  інвалідністю,  є
можливість звернення до Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Урядовий
уповноважений  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  звертається  в  установленому
порядку до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань усунення порушень
прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та запобігання їх повторному вчиненню. В разі
відсутності  вищого  органу  або  незгоди  громадянина  з  прийнятим  за  скаргою  рішенням,
особа може звернутись  до суду.  Згідно Закону  України «Про судовий збір» передбачено
звільнення  осіб  з  інвалідністю  I  та  II  груп,  законних  представників  дітей-інвалідів  і
недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп від сплати судового збору.

02 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Винарська Ольга здійснила робочій візит до с. Козацьке
Звенигородського району Черкаської області де відвідала Правління сільськогосподарського
виробничого кооперативу «КОЗАЦЬКИЙ», членам якого довела про набуття права власності
на  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення,  з  дня  набрання  чинності
(01.07.2021) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
умов обігу земель сільськогосподарського призначення». 
    Під час робочої зустрічі  до села, голові села Каневській Лідії  та землевпоряднику
Дзюбі  Жанні  було  роз’яснено  про  функціонування  Державного  аграрного  реєстру  та
показано доступ до Посібника для користувачів ДАР.

З  метою підвищення  правової  свідомості  громадян  по земельним правовідносинах
начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання
БВПД  Винарська Ольга  10 листопада 2020 року здійснила робочу поїздку до с. Гусакове
Звенигородського  району,  де  в  приміщенні  сільської  ради  провела  зустріч  з  секретарем
сільської  ради  Гернегою  Галиною  та  жителями  села.  Тема  зустрічі:  «Захист  прав
землевласників,  після  відкриття  ринку  землі  в  Україні».  До  участі  в  заході  також  була
залучена державний реєстратор Звенигородської райдержадміністрації Клєпач Анна.
     Під час заходу були розглянуті наступні питання:

Кому можна продати землю?
За якою ціною можливо продати землю?



Куди звертатися для укладання договору куплі-продажу?
Як знайти покупця на земельну ділянку?

      Присутнім було роз’яснено,  що з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року продаж
(інше  відчуження)  раніше  підмораторних  земельних  ділянок  дозволяється  на  користь
фізичних осіб - громадян України, громади та держави.    З 1 січня 2024 року відчуження
може  здійснюватися  на  користь  юридичних  осіб,  створених  і  зареєстрованих  за
законодавством  України,  учасниками  (акціонерами,  членами)  яких  є  лише  громадяни
України та/або держава, та/або територіальні громади.
      Законодавство  України  не  встановлює  межу  ціни.  Це  справа  домовленості  між
покупцем та продавцем.  
      Для  укладення  Договору  купівлі  –  продажу  потрібно  звертатися   до  місцевого
нотаріуса.
       Покупця на землю можливо знайти у  будь-який зручний для спосіб.  Наприклад,
дати оголошення про продаж у газеті або в Інтернеті. Або запропонувати землю тим особам,
які вже господарюють у регіоні, де знаходиться пай. Контакти цих осіб можна отримати у
відповідних Департаментах агропромислового розвитку.  
       Після загальної зустрічі індивідуально була надана консультація щодо успадкування
земельної ділянки.

В усьому світі приділяється велика увага тому, аби люди з інвалідністю не зазнавали
дискримінації. Україна також взяла на себе зобов’язання забезпечувати й заохочувати повну
реалізацію  прав  й  основоположних  свобод  всіма  особами  з  інвалідністю  без  будь-якої
дискримінації.   

 04  грудня  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової
допомоги Каріною Асланян та представником соціального захисту населення Шполянської
ради було обговорено тему: «Захист прав осіб з інвалідністю».

  В  ході  розмови  зазначили,  соціальний  захист  осіб  з  інвалідністю  є  складовою
діяльності  держави, що полягає у наданні  пенсії,  державної допомоги, компенсаційних та
інших  виплат,  пільг,  соціальних  послуг,  здійсненні  реабілітаційних  заходів,  встановленні
опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

Держава  здійснює  соціальний  захист  осіб  з  інвалідністю,  надає  пенсію,  державну
допомогу, пільги тощо. Якщо особі з інвалідністю створені перешкоди для здійснення нею
своїх прав, свобод чи законних інтересів або по відношенню до неї наявні будь-які прояви
дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» особа
з інвалідністю, як і  будь-який громадянин,  може подати скаргу на дії  чи рішення органу
державної  влади,  органу  місцевого  самоврядування  або  іншого  суб’єкта  у  порядку



підлеглості  вищому  органу  або  посадовій  особі.  Така  скарга  подається  протягом  одного
місяця з дня виявлення порушення права, але не пізніше одного року.

Такі  звернення  розглядаються  у  термін  не  більше  одного  місяця  від  дня  їх
надходження, а якщо звернення не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не
пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо ви не отримали відповідь у визначений
законом строк, ви можете скаржитись на ненадання інформації.

Наприкінці  зустрічі  розповсюджено  інформаційні  буклети  з  відповідними
письмовими роз’ясненнями та контактними даними бюро.

02 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородськогое бюро правової
допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД Дзюба Лілія у приміщенні Звенигородської
центральної  районної  бібліотеки  ім.  Ю.С.  Кримського  провела  правове  інформування
відвідувачів  бібліотеки  щодо   соціальної  підтримки  людей  похилого  віку,  шляхом
забезпечення  достатніх  ресурсів,  які  дозволяли  б  їм  жити  на  задовільному  рівні,  брати
активну участь у суспільному, соціальному і  культурному житті,  забезпечення інформації
про послуги і програми, які існують для осіб похилого віку, а також про можливості їхнього
використання такими особами,  створено систему законодавства щодо соціального захисту
таких  людей.  Громадянам  було  розказано   як  законодавчо  здійснюється  захист  прав  та
інтересів літніх людей в Україні та ознайомлено із основними моментами порядку прийняття
спадщини  та  складання  заповіту,  обговорили  новели  у  сімейному  законодавстві,  пілотні
проекти у сфері  державної  реєстрації  актів  цивільного стану.  Адже знання законодавства
необхідне кожному, бо з цими питаннями доводиться стикатися практично будь-якій людині.
Слухачі ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді на них.

10 листопада  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 Кримківського старостинського округу.

В ході заходу обговорили тему, а саме: «Як оформити право на успадковану земельну
ділянку неповнолітній особі та видати державний акт в цьому випадку ?» 
   Фахівець  бюро  проінформувала  присутніх,   що  державний  акт  на  успадковану
земельну ділянку видається на загальних підставах.  А щодо дієздатності  і  правоздатності
неповнолітнього, то це регламентується Цивільним кодексом України.
За  неповнолітніх,  які  не  досягли  п'ятнадцяти  років,  угоди  укладають  від  їх  імені  батьки
(усиновителі) або опікун (стаття 14 Цивільного кодексу України).



   Неповнолітні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років вправі укладати угоди за
згодою  своїх  батьків  (усиновителів)  або  піклувальників.  (Стаття  13  Цивільного  кодексу
України).

З метою забезпечення реалізації права на захист осіб з інвалідністю, 04 грудня 2020
року у відділі «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД
начальник відділу Винарська Ольга провела круглий стіл з працівниками Звенигородського
відділу держаної реєстрації актів цивільного стану Чепігою Наталією та Караван Оленою. 

В усьому світі приділяється велика увага тому, аби люди з інвалідністю не зазнавали
дискримінації. Україна також взяла на себе зобов’язання забезпечувати й заохочувати повну
реалізацію прав й основоположних свобод всім особам з інвалідністю.

Особи з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних,
особистих  прав  і  свобод,  закріплених  у  національному  та  міжнародному  законодавстві.
Тобто, не існує якихось особливих чи окремих прав для осіб з обмеженими можливостями.
Права людини в кожного однакові.

Під  час  заходу  зосереджено  увагу  на  статті  23  Конвенції  про  права  осіб  з
інвалідністю, якою передбачено, що  Держави-учасниці вживають ефективних і належних
заходів  для  усунення  дискримінації  стосовно  осіб  з  інвалідністю  у  всіх  питаннях,  що
стосуються шлюбу, сім'ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з іншими,
прагнучи при цьому забезпечити, щоб визнавалося право всіх осіб з інвалідністю, які досягли
шлюбного віку, укладати шлюб і створювати сім’ю на підставі вільної та повної згоди тих,
хто одружується.

02  жовтня  2020  року начальником  відділу  Лисянського  бюро  правової  допомоги
Ямковим  Василем  була  проведена  в  Виноградській сільські раді  ОТГ  лекція на тему:
“Про  державний  реєстр  та  інструментарій  Державного  Аграрного   Реєстру”  за  участтю
Виноградського   сільського  голови  Демерзи  Миколи,  заступника  голови  ОТГ  Бєлікова
Олександра ,в.о старости  с. Ріпки Жуваки Володимира, в.о. старости с. Мар’янівки Бурлаки
Миколи,  землевпорядника  с.  Марянівки  Горкун  Оксани,  директора  ТОВ  “Діалог”
Невмиваного Віктора, голови фермерського господарства Володимира Бондарчука,  голови
фермерського господарства  Скригонюк  Наталії, Пилипенко Аліни фахівця з питань землі та
майна  ТОВ  НВФ  “Урожай”,  Прудивус  Валерія   фермерське  господарство  “Престиж”  та
інших.     Зустріч  пройшла  в  дружній атмосфері,  присутніх  на  лекції  сільгоспвиробників
було більше 30 осіб.  Після прослуховування   лекції  всі учасники  взяли 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.  



10  листопада  2020  року у  приміщенні  Городищенської  міської  ради  проведено
зустріч  обговорення  на  тему:  "Земельна  реформа  в  Україні"  за  участю  державного
реєстратора  Ольги  Атаманенко,  архіваріуса  Катерини  Турчин,  та  головного  спеціаліста
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час обговорення 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. 

Відзначено, що передбачає земельна реформа, а саме:
Поетапне  запровадження  ринку  земель  сільськогосподарського  призначення  із

конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного виробництва
та сільських територій.

Наповнення  Державного  земельного  кадастру  вичерпними  та  достовірними
відомостями про земельні ділянки.

Завершення інвентаризації земель державної власності.
Запровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель в

межах територій територіальних громад.
Дерегуляція  процедури погодження  документації  із  землеустрою та  оцінки  земель,

запровадження механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення.
Забезпечення  функціонування  національного  геопорталу  геопросторових  даних

шляхом розроблення і затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури
геопросторових даних, їх оприлюднення.

Припинення  корупційних  механізмів  тіньової  оренди  земель  державних  та
комунальних підприємств.  Збільшення розміру надходжень до бюджету від використання
земель.

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

Особи  з  інвалідністю,  з  боку  держави  захищені  перш  за  все  наданням  грошової
допомоги, пільг, засобів пересування, протезуванням, встановленням опіки та стороннього
догляду,  а  також  пристосовані  транспортні  засоби,  засоби  комунікації,  пристосовані
забудови державних установ та житлові будинки.

  04  грудня  2020  року Шполянським  бюро  правової  допомоги  Смілянського
місцевого центру з надання БВПД на базі Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр
пробації» проведено робочу зустріч на тему: « Захист прав осіб з інвалідністю».

  У ході зустрічі фахівець бюро правової допомоги роз’яснила положення Конвенції
про права осіб з інвалідністю. Увагу присутніх зосереджено на основних принципах цього



міжнародного договору,  мета  якого полягає  в  заохоченні,  захисті  й забезпеченні  повного
здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод.

  Під час заходу присутні мали можливість отримати відповіді на запитання, які їх
турбували,  зокрема,  стосовно  права  на  першочерговий  прийом  осіб  з  інвалідністю  в
державних установах, оформлення спадщини та вчинення нотаріальних дій.

  Учасникам зустрічі роздано інформаційні буклети «Безоплатна правова допомога в
Україні» та «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник».

05 жовтня 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошиєю Олегом, спільно з
працавниками  Карашинської  ОТГ,  Полущуком  Олександром  та  Прохоренко  Тетяною  за
участю  секретаря  Карашинської  сільської  ради  Гребініченко  Оксани,  було  проведено
консультування,  щодо  надання  правової  допомоги  особам з  числа  жителів  Карашинської
громади  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. Проінформовано
відвідувачів бюро про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та
звернень через веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

11  листопада  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової
допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Каріною  Асланян  проведено
круглий  стіл  на  базі  Лип'янської  ОТГ  державним  реєстратором  та  представником
фермерського господарства «Гарант – Д» Дзюба Сергієм Миколайовичем .  В ході  заходу
обговорили тему: «Земельна реформа в Україні».

  Працівник бюро розповіла присутнім про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення. Так, з 1 липня
2021 року  власники паїв  зможуть  продавати  свою землю будь-якій  фізичній  особі,  що  є
громадянином України.

Також  фахівцями  було  роз’яснено  деякі  вимоги  Закону  України  «Про  порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)»,
зокрема,  що у разі  якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки
(паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається
таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за
заявою  відповідної  ради  на  підставі  рішення  суду  передається  у  комунальну  власність



територіальної  громади,  на  території  якої  вона  розташована,  у  порядку  визнання  майна
безхазяйним.

За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у
разі  пропуску  строку  для  оформлення  права  власності  на  земельну  ділянку  з  поважної
причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі
відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка
(пай)  може бути виділена в  натурі  (на  місцевості)  за  рахунок земель запасу  комунальної
власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну
ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у
приватну власність (крім передачі  її  власнику невитребуваної  земельної  частки (паю) або
його спадкоємцям).

04 грудня 2020 року начальник відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги»  Олег  Кривошия провів  вуличне  інформування  та  консультування  громадян,  а
саме внутрішньо переміщених осіб та учасників Операції об’єднаних сил, спрямованих на
запобігання безробіттю та вирішення найбільш актуальних правових питань для вказаних
категорій населення та з найчастіше затребуваних питань земельного права, а саме з питання
визначення меж земельної ділянки на місцевості, відновлення втрачених документів на право
власності на земельну ділянку, порядку отримання кадастрового номеру земельної ділянки,
отримання земельних ділянок учасниками бойових дій, тощо.

05 жовтня 2020 року у приміщенні Городищенського районного відділу державної
виконавчої  служби  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.
Київ),  проведено  зустріч  обговорення  на  тему  «Авансовий  внесок  у  виконавчому
провадженні» за участю провідного спеціаліста Городищенського РВ ДВС Інни Лисенко, та
головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під  час  обговорення,  учасниками  було  відзначено,  що   авансовий  внесок  у
виконавчому провадженні – це кошти, внесені стягувачем на окремий небюджетний рахунок,
відкритий  Міністерством  юстиції  України,  міжрегіональними  управліннями  юстиції
Міністерства  юстиції  України,  відділами  державної  виконавчої  служби  в  органах,  що
здійснюють  казначейське  обслуговування  та  державних  банках,  приватним  виконавцем в
банках  до  відкриття  виконавчого  провадження,  які  використовуються  виконавцем  для
організації та проведення виконавчих дій в спосіб та порядок встановлений Міністерством
юстиції України.



Авансовий внесок відноситься до коштів виконавчого провадження, за рахунок якого
здійснюються витрати виконавчого провадження.

З метою забезпечення фінансування витрат в діяльності органу державної виконавчої
служби  або  приватного  виконавця  законодавцем  передбачено  обов’язкове  авансування
стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій.

Частиною 2 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що
до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового
внеску в розмірі  2 відсотків  суми, що підлягає стягненню,  але не більше 10 мінімальних
розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення
позову - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи
та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

При  пред’явленні  виконавчих  документів,  за  якими  стягнення  є  солідарним,
авансовий  внесок  сплачується  стягувачем  по  кожному виконавчому документу  у  розмірі
встановленому частиною 2 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження»  (далі-
Закон).

Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про: 
стягнення  заробітної  плати,  поновлення  на  роботі  та  за  іншими  вимогами,  що

випливають із трудових правовідносин;
обчислення,  призначення,  перерахунок,  здійснення,  надання,  одержання  пенсійних

виплат,  соціальних  виплат  непрацездатним  громадянам,  виплат  за  загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат,
доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
відшкодування  шкоди,  заподіяної  каліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здоров’я,  а  також
смертю фізичної особи;

стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину,
неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення
побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

відшкодування  майнової  та/або  моральної  шкоди,  завданої  внаслідок  вчинення
кримінального правопорушення.

Від  сплати  авансового  внеску  також  звільняються  державні  органи,  особи  з
інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з
інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп, громадяни, віднесені до категорій
1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до
органів державної виконавчої служби. 

У разі  порушення стягувачем вказаного обов’язку для нього наступають негативні
наслідки:  якщо  стягувач  не  надав  підтвердження  сплати  авансового  внеску,  якщо
авансування  є  обов’язковим,  при  поданні  виконавцеві  виконавчого  документа,  то  такий
виконавчий документ повертається стягувачу без прийняття до виконання (п.  8 ч.  4 ст.  4
Закону);

якщо  стягувач  не  здійснив  авансування  витрат  виконавчого  провадження,
передбачених  ст.  43  Закону,  виконавчий  документ  також  повертається  стягувачу  без
подальшого виконання згідно (п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону).



 На  кінець  зустрічі  учасниками  підсумовано,  що  у  разі  закінчення  виконавчого
провадження  або  повернення  виконавчого  документа  невикористаний  авансовий  внесок
повертається  стягувачу  не  пізніше  трьох  робочих  днів  з  дня  винесення  відповідної
постанови. А про використання авансового внеску виконавець готує звіт, в якому наводить
перелік витрат виконавчого провадження, які було здійснено за рахунок авансового внеску,
із зазначенням сум коштів, які було сплачено на фінансування кожної з витрат.

В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство",  11  листопада  2020  року головний  спеціаліст  Городищенського  БПД
Смілянського  МЦ  Микола  Барабаш  здійснив  виїзне  консультування  та  обговорення
нагальних питань  зі  старостою села   Петропавлівка  Городищенського району Мажаренко
Віталієм, та землевпорядником Бабич Віктором,  щодо особливостей земельної  реформи в
Україні.

Під  час  заходу  був  розглянутий  порядок  та  правові  підстави  укладення  договору
оренди земельної  ділянки,  обговорені  актуальні  питання з  безоплатної  передачі  земель із
державної  і  комунальної  власності,  роз’яснено   алгоритм дій  для  громадян,  які  бажають
отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених прав. Обговорено зміни
до ЗУ «Про оренду землі», які набрали чинності 15 липня 2020 року, щодо істотної зміни
процедури поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

Також  учасниками  заходу  було  обговорено  питання  щодо  співпраці  у  напрямі
підвищення  правової  обізнаності  громадян  у  сфері  земельних  відносин,  та  спільних
консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано присутніх
про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-
портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

04 грудня 2020 року у місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Миколою Барабашем  з  нагоди  щорічного  відзначення  в  Україні  з  25
листопада  до  10  грудня  включно  Всеукраїнської  акції  «16  днів  проти  насильства»  було
проведено вуличне інформування громадян на тему «Протидія домашньому насильству».

Під  час  заходу  було  обговорено  мету  Всеукраїнської  акції  «16  днів  проти
насильства», а саме – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у
сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

Було  обговорено  види  насильства  та  перелік  суб`єктів,  які  наділені  відповідними
повноваженнями  для  захисту  осіб,  які  постраждали  від  домашнього  насильства,  а  також



спеціальні  заходи,  щодо  протидії  домашньому  насильству  згідно  Закону  України  "Про
запобігання та протидію домашньому насильству".

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.

В  рамках  виконання  плану  спільних  дій,  за  сприяння   відділу   «Корсунь-
Шевченківського  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру   з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  05  жовтня  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-Шевченківського  бюро
правової допомоги"  Оксана  Курчатова  розповіла відвідувачам сектору пробації про роботу
веб-сайту Державного аграрного реєстру, його користь та завдання, а також проінформувала
окремо на тему, що стосується цивільного законодавства «Зняття арешту з майна». Також
наголошено про можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру    за
визначеним графіком в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору  пробації
або за потреби в приміщенні Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги.
    В ході прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із питаннями, що стосувалися
порядку виконання рішення суду, ряду земельних питань (порядку користування земельною
ділянкою,  визначення  меж  земельної  ділянки,  тощо),  на  які  отримали  індивідуальні
консультації.  Під  час  проведення  прийому  громадян  розповсюджувалась  друкована
продукція Міністерства Юстиції України.

12  листопада  2020  року   працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олена Сокол, Олександр Дячук, Наталія Мамонова
спільно з директором місцевого центру Євгеном Савчуком провели  інформаційний семінар
«Земельна реформа в Україні» для жителів села Балаклея.

Під час заходу працівники місцевого центру проінформували присутніх про основні
права  та  обов'язки  осіб,  які  є  власниками  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення, а також наголосили на тому, що 31 березня 2020 року Верховна Рада України
прийняла закон, яким з 1 липня 2021 року в Україні вводиться ринок землі.
      Після завершення заходу діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги, під час якого всі бажаючі мали можливість отримати консультації та роз’яснення з
правових питань.



07 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено правопросвітницький захід на тему: «Запобігання та
протидія  домашньому  насильству»  для  осіб,  що  засуджені  до  покарань,  не  пов’язаних  з
позбавленням  волі.  Під  час  зустрічі  працівник  бюро  розповів  присутнім  про  основні
положення  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидія  домашньому  насильству»,
акцентувавши увагу на тому, що домашнє насильство це злочин, а не сімейні справи. Часто
насильство починається з образ та приниження, а їх ігнорування може мати тяжкі наслідки.
Ст.  126-1  Кримінального  кодексу  України  домашнє  насильство  визначене,  як  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. Відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидія домашньому
насильству»  у  своїх  нормах  чітко  визначає  перелік  суб`єктів,  які  наділені  відповідними
повноваженнями  для  захисту  осіб,  які  постраждали  від  домашнього  насильства:  органи
Національної  поліції;  органи  управління  освіти,  навчальні  заклади  та  установи  системи
освіти;  органи,  установи  і  заклади  охорони  здоров`я;  загальні  та  спеціалізовані  служби
підтримки постраждалих осіб.

06 жовтня 2020 року начальником  Лисянського бюро  правової  допомоги  Василем
Ямковим, головним спеціалістом  Лисянського бюро  правової  допомоги Оксаною Яровою,
спільно з майором пенітенціарної служби України Корольковим Станіславом та  з провідним
інспектором  Лисянського районного сектору з питань пробації  Бесарабом  Віталієм  було
проведено  спільний  прийом  та  консультування  5  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.

12  листопада  2020  року начальником  відділу  Корсунь-Шевченківського  бюро
правової  допомоги  Смілянського місцевого  центру з  надання  БВПД Кривошиєю Олегом,
спільно  з  державним  реєстратором  Селищенської  ОТГ  Чередніченко  Ольгою,  було
проведено  круглий  стіл,  щодо  надання  правової  допомоги  особам  які  звертаються  з
питаннями  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.  Проінформовано відвідувачів громади



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

Жителі села Стецівка Звенигородського району 07 грудня 2020 року  проінформовані
про  нововведення  у  сфері  земельних  правовідносин  та  захист  прав  землевласників  після
відкриття ринку землі в Україні.

Для підвищення рівня обізнаності громадян про їх права та механізми їх реалізації у
сфері земельних правовідносин головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Лілія  Дзюба  провела  навчально-
консультаційні  заходи  для  працівників  органів  місцевого  самоврядування,  провела
роз’яснювальну роботу з місцевими жителями. Працівникам сільської ради надані методичні
роз’яснення щодо порядку реєстрації в Державному аграрному реєстрі.

Під час таких зустрічі, фахівець бюро також роз’яснила про Програму прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство. Зосереджено увагу, що Програма має на меті
зміцнення  конкурентоспроможності  сільського  господарства,  його  розвиток  шляхом
підвищення ефективності  та зміцнення адресності  політики підтримки галузі,  поліпшення
прозорості  та  підвищення  ефективності  використання  земель  сільськогосподарського
призначення державної власності,  а також розширення доступу аграрних малих і середніх
підприємств малих і середні підприємств до експортних ринків.

06 жовтня 2020 року головним  спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги
Яровою Оксаною спільно з старшою медсестрою дитячого  відділення  Проценко Тетяною,
дитячим  лікарем  Байрак  Надією,  маніпуляційною  медсестрою  дитячого  відділення
Невмиваною  Юлією  було  проведено  косультування  громадан  на  тему:  “Безоплатне
отримання у власність земельної ділянки  для медичних працівників”. В ході розмови були
ще розлянуті питання правового характеру стосовно пільгів по оплаті земельного податку .

Під  час  прийому  було  надано  консультації  з  правових  питань  3  особам.  На  всі
запитання були надані вичерпні відповіді, з профільних питань також були вручені буклети
та інші роздаткові матеріали, на дошці оголошень розміщено буклети.

12 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Василем  Ямковим   була  проведена
роз’яснювальна   бесіда  з  фахівцем  юридичної  служби  ТОВ  “  Інтерагроінвест”  Надією
Клинковською та фахівцем із соціальної роботи з пайовиками  Юлією  Бінявською на тему:
“Земельні  правовідносини”  під  час  бесіди  були  розглянуті  нові  законодавчі  зміни  в
земельних відносинах, а саме запуск  земельної   реформи,  набуття та припинення  прав на
землю, продаж, оренда, купівля і реєстрація землі.



08 грудня 2020 року начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання БВПД Винарська Ольга здійснила робочий виїзд
до села Вільховець Звенигородського району Черкаської області, де в приміщенні сільської
ради провела семінар для  працівників  органів  місцевого  самоврядування щодо Програми
прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське   господарство.  Під  час  зустрічі  обговорено
питання про об’єднані територіальні громади, що потребують посилення спроможності щодо
ефективного управління земельними ресурсами, які знаходяться у їхньому розпорядженні.
Особливо зважаючи на те, що 26 жовтня 2020 року усі новостворені громади отримали землі
в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого
розвитку (відповідно  до Указу  Президента  України  № 449/2020 «Про деякі  заходи щодо
прискорення  реформ  у  сфері  земельних  відносин»,  який  передбачає  передачу  земель
сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності). До співпраці з
бюро правової допомоги та виїзду на місця залучена державний реєстратор Звенигородської
райдержадміністрації Анна Клєпач.

06  жовтня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з начальником відділення офіцерів запасу і
кадрів Кам’янського РВК майором Довгомеля Анатолієм на тему:  «Звільнення від сплати
земельного податку фізичних осіб, мобілізованих до Збройних сил України».

Податковим  кодексом  України  визначено,  що  платниками  земельного  податку  є
власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (паїв)  та  землекористувачі,  а  об’єктами
оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні
частки  (паї),  які  перебувають  у  власності.  Відповідно  до  ст.  281  Податкового  кодексу
України  від  сплати  земельного  податку  звільняються  ветерани  війни  та  особи,  на  яких
поширюється  дія  ЗУ  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту».
Відповідно до норм Закону учасники антитерористичної операції особи, визнані учасниками
бойових дій, звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати
земельного податку,  передбачене для такої категорії  фізичних осіб,  поширюється на одну
земельну ділянку за кожним видом використання  у межах граничних норм,  зокрема:  для
ведення  особистого  селянського  господарства  –  у  розмірі  не  більш  як  2  гектари;  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка):  у  селах – не більш як 0,25 гектара,  в  селищах  – не більш як 0,15
гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не
більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.



Для звільнення від сплати земельного податку, особа яка  має підстави для отримання
пільг повинна надати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву
довільної  форми та  документи,  що  посвідчують її  право на  пільгу,  зокрема,  посвідчення
«Учасник бойових дій».

12 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянське бюро правової допомоги”
Василем Ямковим  була проведена  роз’яснювальна  бесіда з  директором ТОВ “Діалог”
Віктором Невмиваним та працівниками товариства  Назаром  Крижнім та Миколою Лободою
на  тему:  ”Земельна  реформа  в  Україні“.  Були  розглянуті  питання  по  впровадженню
земельної  реформи  в  дію,  про  прозоре  та  ефективне  управління  земельними  ресурсами,
реалізація конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю. В кінці
зустрічі були роздані буклети  правового характеру .

08 грудня 2020 року   головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківського бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  правової
допомоги Оксана  Курчатова відвідала  з  робочим візитом Селищенський заклад  загальної
середньої  освіти I-III  ступенів  – заклад   дошкільної   освіти Селищенської  сільської  ради
Черкаської області.

 В ході зустрічі головний спеціаліст   провела бесіди з педагогами даного навчального
закладу  про проблемні  питання в подоланні  насильства  серед здобувачів  освіти .  Також
провела  лекцію з 7-9 класам на тему «Протидія булінгу та правова відповідальність» та
розповіла слухачам про правове трактування явища булінгу, про новітнє явище кібербулінгу,
його  основні  ознаки  та  характеристики,  про  види  правової  відповідальності,  яка  може
наступити   за  насильство  серед  учнів  та  його  негативні  наслідки.  Також   учням
запропонувала  до  перегляду  соціально-правові  ролики з  попередження  булінгу.  Слухачів
проінформовано  про  заклади,  які  можуть  надати  психологічну  та  правову  допомогу
безкоштовно  у  випадку,  якщо  є  потреба.  Під  час  проведення  заходу  розповсюджувалась
друкована продукція Міністерства Юстиції України.

07 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД  Винарська Ольга провела робочу зустріч з державними
виконавцями  Звенигородського  міськрайонного  відділу  ДВС  Крикуном  Сергієм,
Лужанською  Оленою  та  головним  спеціалістом  Шкляренко  Аллою  з  питань  сплати
авансового  внеску  у  виконавчому  провадженні.  Під  час  зустрічі  зосереджено  увагу,  що
законодавством  передбачено  обов’язкове  авансування  стягувачем  витрат  на  вчинення
виконавчих дій.
    Авансові  внески  стягувачів  використовуються  виконавцем  для  здійснення  витрат
виконавчого провадження.



     До заяви про  примусове виконання  рішення  стягувач  додає  квитанцію про сплату
авансового внеску у встановленому законодавством розмірі.
   При  пред’явленні  виконавчих  документів,  за  якими  стягнення  є  солідарним,
авансовий внесок сплачується стягувачем по кожному виконавчому документу.

12  листопада  2020  року начальник  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  Винарська Ольга здійснила робочу поїздку до
с.  Ризино  Звенигородського  району,  де  в  приміщенні  сільської  ради  провела  зустріч  з
головою сільської ради Яловенком Василем та секретарем сільської ради  Новосельською
Оксаною на тема: «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Програма
має  на  меті  зміцнення  конкурентоспроможності  сільського  господарства,  його
диверсифікацію  та  розвиток  шляхом  підвищення  ефективності  та  зміцнення  адресності
політики  підтримки  галузі,  поліпшення  прозорості  та  підвищення  ефективності
використання  земель  сільськогосподарського  призначення  державної  власності,  а  також
розширення доступу аграрних малих і середніх підприємств малих і середні підприємств до
експортних ринків.

08   грудня  2020  року працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  відвідали  з  робочим  візитом  Селищенську
об’єднану  територіальну  громаду,  а  саме  адміністративне  приміщення  Селищенської
сільської ради. Метою  візиту є новації  в сфері земельного права, а саме запровадження  в
дію Державного  аграрного   реєстру.  Головний спеціаліст  відділу правопросвітництва   та
надання  безоплатної правової допомоги  Олена Сокол  Смілянського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  в  цікавій  формі  розповіла  присутнім
працівникам Селищенської сільської ради про електронний майданчик, який міститиме  всю
актуальну  інформацію  про  виробника   сільськогосподарської  продукції,   через  який  він
зможе  легко швидко та зручно отримувати   державну підтримку і взаємодіяти  з органами
державної влади, що зветься  Державним аграрним реєстром. Реєстр  працює за принципом
єдиного інформаційного центру. Після реєстрації виробник сільськогосподарської продукції
зможе  отримувати   інформацію,  що  міститься  в  державних  реєстрах,  а  саме  Єдиному
державному  реєстрі   юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань,  Єдиному  державному  реєстрі  тварин,  Державному   земельному  кадастрі  та
Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно.  Начальник  відділу   організації
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Мамонова та
головний  спеціаліст  відділу  «Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Курчатова  за  участі  землевпорядника  сільської  ради  Сидоренко  Лариси  та  секретаря
сільської  ради  Семиволос  Олени  вирішували  спірні  питання,  що  стосуються  порядку
приватизації  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.  В ході
зустрічі обговорили ряд питань земельного права  спірного характеру  та надали відповідні
консультації.



    Працівники громади  охоче брали участь в заході, цікавились новелами земельної
реформи. В ході зустрічі та консультацій розповсюджувалась друкована продукція системи
безоплатної правової допомоги .

07  жовтня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцев  Дмитро  провів  робочу  зустріч  з  в.о.  старости  с.  Юрчиха  виконавчого
комітету  Кам’янської  міської  ради  Засядько  Ольгою  на  тему:  «Порядок  безоплатної
приватизації  земельних ділянок»  у рамках виконання Програми «Прискорення  приватних
інвестицій  у  сільське  господарство»  для  жителів  та  працівників  Кам’янської  об’єднаної
територіальної  громади.  Під час  заходу були обговорені  актуальні  питання  з  безоплатної
передачі земель із державної і комунальної власності, роз’яснено  алгоритм дій для громадян,
які бажають отримати земельну ділянку та наведено способи захист порушених прав.

Також, фахівцем бюро правової допомоги наголошено про категорію осіб, які мають
право  на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про
безоплатну правову допомогу», розповсюджені інформаційні матеріали системи безоплатної
правової  допомоги  та   повідомлено  адресу  та  контактний  номер  телефону  відділу
«Кам’янське бюро правової допомоги».

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

Під час  зустрічі  учасники відзначали,  що земельні  правовідносини являють собою
суспільні земельні відносини,  що виникають у сфері взаємодії суспільства з навколишнім
природним середовищем і  врегульовані  нормами земельного права.  Земельні  відносини є
особливим  видом  майнових  відносин  з  приводу  землі,  які  врегульовані  земельним
законодавством.

Суб'єктами  земельних  відносин  є  громадяни,  юридичні  особи,  органи  місцевого
самоврядування та органи державної влади. 

Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та
права на них, у тому числі на земельні частки (паї). 

За функціональним призначенням земельні правовідносини поділяються на наступні
види: регулятивні та правоохоронні.



Регулятивні правовідносини - це такі відрегульовані нормами земельного права, які
проявляються у вчиненні учасниками даних відносин позитивних дій. Це - звичайні земельні
відносини,  які  зустрічаються  у  практиці,  придбання,  використання  земельних  ділянок,
приклади  про  які  наводились  вище.  Правоохоронні  земельні  відносини,  на  відміну  від
регулятивних,  викликаються  відхиленнями  у  поведінці  учасника  земельних  відносин  від
норми  закону.  Тому  правоохоронні  земельні  відносини  виникають  з  приводу
правопорушень, коли наступає необхідність юридичного впливу на порушника земельного
законодавства. Названі відносини можуть виникати і при відсутності правопорушення, коли
є загроза його настання.

Також  учасниками  зустрічі  було  обговорено  питання,  щодо  співпраці  у  напрямі
підвищення  правової  обізнаності  громадян  у  сфері  земельних  відносин,  та  спільних
консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Розповсюджені друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

В рамках реалізації проекту Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» 09 грудня 2020 року в приміщенні Кам’янської міської ради відбулась робоча
зустріч за участю головного спеціаліста  відділу «Кам’янського бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцева
Дмитра  та  начальника  реєстраційно-юридичного  відділу  державного  реєстратора
виконавчого  комітету  Кам’янської  міської  ради  Петренко  Руслани  на  тему:  «Державний
аграрний реєстр». Під час зустрічі спеціаліст  бюро проінформував про порядок реєстрації в
Державному аграрному реєстрі.  

ДАР-автоматизована  електронна  система,  доступна  для  усіх  виробників
сільськогосподарської  продукції  незалежно  від  форми  господарювання.  Реєстрація  та
користування Державним аграрним реєстром - безкоштовні.  Верифікація агровиробника в
Державному аграрному  реєстрі  відбувається  за  допомогою кваліфікованого  електронного
підпису. 

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

07  жовтня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев  Дмитро провів  робочу зустріч  з  провідним спеціалістом реєстраційно  –
юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської міської ради Хоменком Богданом під
час  зустрічі  були  розглянуті  актуальні  питання  реформування  галузі  землекористування,
обговорено норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, порядок погодження
меж  земельних  ділянок  та  оформлення  права  власності  на  земельну  ділянку,  отриману
власником  земельної  частки  (паю).  Також  проінформовано,  що  в  бюро  можна  отримати
письмові  консультації,  по  закінченню  заходу  були  розповсюджені  друковані  матеріали
системи безоплатної правової допомоги.



12 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  начальником  відділу  з  питань
надання адміністративних послуг Кам’янської РДА Безпалою Світланою та адміністратором
відділу  з  питань  надання  адміністративних  послуг  РДА  Грицевською  Іриною  на  тему:
«Поновлення договору оренди землі». 

Під час бесіди обговорено зміни,  внесені  в Земельний кодекс України та ЗУ «Про
оренду землі», зокрема щодо поновлення договорів оренди землі, які діють з 16.07.2020 року
та  будуть  поширюватися  на  договори  оренди,  укладені  після  набрання  чинності  змін  у
вказаних Законах. Спеціаліст бюро повідомив учасників, що поновлення договорів оренди
землі здійснюватиметься в порядку, передбаченому ст. 126-1 Земельного кодексу України, а
ст.  33  ЗУ  «Про  оренду  землі»  встановлюватиме  процедуру  поновлення  договору  оренду
землі,  відповідно до якої  після закінчення строку,  на який було укладено договір оренди
землі,  орендар,  який  належно  виконував  обов’язки  за  умовами  договору,  має  переважне
право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк, в зв’язку з
чим зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди
землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення
строку дії договору оренди землі.

 Податковим кодексом України передбачено,  що договір оренди землі  державної  і
комунальної  власності  укладається  за  типовою  формою,  затвердженою  Постановою
Кабінетом Міністрів України № 220 від 03.03.2004 року.

Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення
прав  людини.  Негативні  наслідки  домашнього  насильства  породжують  низку  соціальних
проблем серед яких злочинність, дитяча безпритульність. 

  08 грудня 2020 року заступник начальника Шполянського бюро правової допомоги
Каріна Асланян проінформувала школярів на тему: "Запобігання та протидія домашньому
насильству".

  Домашнє  насильство  проявляється  в  різних  формах:  фізичне,  психологічне,
економічне  та  сексуальне.  Його  жертвами  можуть  бути  жінки,  діти,  а  також  і  чоловіки.
Найгірше,  коли  усі  чотири  види  насильства  вчиняються  в  комплексі,  а  жертва  не
наважується  звернутися  за  допомогою.  Це  призводить  до  фізичних  або  психологічних
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення
якості життя потерпілої особи.

  Учням  було  роз’яснено  поняття  насилля,  причини  його  виникнення,  форми  та
наслідки впливу в майбутньому.

Також було зауважено, що існування в суспільстві проблеми домашнього насилля має
серйозні наслідки. Родини, в яких відносини будуються на насиллі, входять в групу ризику,
тому що діти,  які  зростають  в  такій  атмосфері,  становляться  жертвами насилля  або самі
піддають насиллю своїх близьких.

  В  ході  діалогу  з’ясувалось,  що  молода  аудиторія  має  досить  високий  рівень
обізнаності про домашнє насильство. Під час діалогу учні мали змогу задати запитання та
отримали вичерпні відповіді.



07 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено круглий стіл з начальником Кам’янського РВ ДВС
ЦМУ МЮ (м. Київ) Діденко Сергієм на тему: «Зняття арешту з майна». 

Арешт  майна  боржника  та  коштів,  які  знаходяться  на  рахунках  боржника,
застосовується як захід забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти)
боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів)
боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. В ході розмови наголошено, що
при  скасуванні  судом  заходів  забезпечення  позову  за  завершеним  виконавчим
провадженням,  виконавець  не  пізніше  наступного  робочого  дня  виносить  постанову  про
зняття  арешту з  майна  боржника  без  винесення  постанови  про відкриття  чи відновлення
виконавчого провадження.

13  листопада  2020  року  начальник  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  провела  круглий  стіл  з
працівниками   Звенигородської  центральної  районної  бібліотеки  ім.  Ю.С.  Кримського,
Мазирою Ольгою та Давидчук Світланою на тему: «Земельна реформа в Україні»
     Учасники заходу дізналися які саме зміни в земельному законодавстві відбулись після
підписання Президентом України 28 квітня 2020 року Закону України від 31.03.2020 №552 та
до чого слід підготуватися. Звернуто увагу на те, що згаданий закон зачіпає продаж не всіх
земель, а наступних: земельні ділянки товарного сільськогосподарського виробництва; для
ведення особистого селянського господарства, якщо вони були виділені у натурі власникам
земельних  часток  (паїв).  Для  відвідувачів  бібліотеки  були  залишені  буклети  розроблені
працівниками  Звенигородського  бюро  правової  допомоги  на  теми:  «Зміна,  припинення  і
поновлення договору оренди землі», «Захист прав на землю».

09  грудня  2020  року працівники  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Винарська Ольга та Дзюба Лілія
здійснили робочий виїзд до села Неморож Звенигородського району Черкаської області, де в
приміщенні  сільської  ради  провели  семінар  для  працівників  органів  місцевого
самоврядування щодо Програми прискорення приватних інвестицій в сільське  господарство.
Під  час  зустрічі  обговорено  питання  реалізація  Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій  у  сільське  господарство  України»,  що   дозволить  Україні  пом’якшити  окремі
обмеження  на  шляху  до  зростання  участі  приватного  сектору,  зокрема  малих  і  середніх
підприємств,  у  сільськогосподарському  ринку  факторів  виробництва  та  ринку  товарів
України».



07  жовтня  2020  року у  приміщенні  Городищенської  районної  державної
адміністрації проведено засідання круглого столу на тему "Зняття арешту з майна" за участю
головного спеціаліста правового забезпечення, доступу до публічної інформації, запобігання
та виявлення корупції, апарату райдержадміністрації Алли Коваленко, головного спеціаліста
з питань документообігу та контролю апарату райдержадміністрації Ірини Рябчич, завідувача
сектору  організаційної  роботи  та  з  питань  управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації  Наталії  Лозовської,  головного  спеціаліста  сектору  організаційної
роботи та з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації Тетяни Горідько, та
головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша.

16  листопада  2020  року головним  спеціалістом  відділу  Корсунь-Шевченківського
бюро  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Оксаною
Курчатовою,  проведено  вуличне  інформування,  на  тему  "Позбавлення  особи  права
користування  жилим  приміщенням",  крім  того  серед  громадян  обговорювались  питання
надання правової допомоги особам які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру,
та  норм  сучасного  земельного  законодавства.  Поінформовано  жителів  і  про  можливість
одержання  консультацій  в  онлайн  режимі,  подачі  заяв  та  звернень  через  веб-портал,
поширено друковану продукцію системи БПД.

09 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  провідним  спеціалістом
Кам’янського  РВ  ДРАЦС  ЦМУ  МЮ  (м.  Київ)  Котляр  Людмилою.  Під  час  зустрічі
обговорено механізм реалізації прав і свобод національних меншин в Україні. Актуальною
проблемою  в  сучасних  умовах  розвитку  України  є  проблема  можливості  людини
реалізовувати  ті  права,  які  гарантовані  їй  основним законом та  іншими демократичними
законами держави.  Особи з  числа національних меншин також бажають використовувати
гарантовані  їм державою права,  втілювати в життя можливості,  надані  їм нормами права.
Основну  роль  при  цьому  відіграє  питання  реалізації  прав  національними  меншинами  в
Україні.  Конституцією України передбачено,  що 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. На сучасному етапі особливого значення набуває забезпечення прав національних
меншин  як  обов’язкова  передумова  досягнення  міжнаціональної  згоди  та  стабільного
демократичного розвитку суспільства.



Громадяни,  які  належать  до національних меншин,  можуть вільно обирати обсяг і
форми здійснення прав, що надаються їм чинним законодавством, і реалізувати їх особисто,
або ж через відповідні державні органи та громадські об'єднання.

08  жовтня 2020 року головним спеціалістом   Лисянського бюро правової допомоги
Яровою Оксаною  було проведено семінар  на тему: “ Зняття арешту з майна”  на якому були
присутні:  начальник  Лисянського  районного  відділу  Державної  виконавчої  служби
Центрального міжрегіонального  управління юстиції (м. Київ) Карташов  Сергій, головний
державний  виконавець   Лисянського   районного  відділу  державної   виконавчої   служби
Центрального  міжрегіонального  управління юстиції (м. Київ) Вдовиченко Наталія. В ході
бесіди було обговорено низку  правових    питань  про  зняття   арешту  з   майна, про те  що
виконавець   зазначає   у   постанові   про  закінчення   виконавчого   провадження  або
повернення   виконавчого   докуменка,  яка   в  день   її   винесення  надсилається  органу,
установі,  посадовій особі,  яким була надіслана для виконання постанови  про накладання
арешту на майно боржника .

Також  працівником  бюро було  розміщено    на   інформаційній   дошці  буклети
правого  характеру   для  розповсюдження  серед  громадян  та  організацій   по  насильству,
стягненню  заборгованості  у  примусовому  порядку,  стягненню  аліментів,  повернення
кредитної заборгованості .

17  листопада  2020  року начальник  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  Винарська Ольга   здійснила робочу поїздку
до с. Гудзівка Звенигородського району, де в приміщенні сільської ради провела зустріч з
головою сільської ради  Дяченко Іриною та секретарем сільської ради   Вовченко Тетяною на
тема: «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Програма має на меті
зміцнення  конкурентоспроможності  сільського  господарства,  його  диверсифікацію  та
розвиток  шляхом  підвищення  ефективності  та  зміцнення  адресності  політики  підтримки
галузі,  поліпшення  прозорості  та  підвищення  ефективності  використання  земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності,  а  також  розширення  доступу
аграрних малих і середніх підприємств малих і середні підприємств до експортних  ринків.



09 грудня 2020 року у приміщенні Городищенської районної державної адміністрації
проведено засідання круглого столу на тему "Безоплатна правова допомога в Україні» за
участю  головного  спеціаліста  правового  забезпечення,  доступу  до  публічної  інформації,
запобігання та виявлення корупції, апарату райдержадміністрації Алли Коваленко, головного
спеціаліста  з  питань  документообігу  та  контролю  апарату  райдержадміністрації  Ірини
Рябчич,  головного  спеціаліста  сектору  фінансово-господарського  забезпечення  апарату
райдержадміністрації  Людмили  Гаращенко,  головного  спеціаліста  сектору  організаційної
роботи та з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації Тетяни Горідько, та
головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша.

Головним спеціалістом  Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Оксаною
Курчатовою з нагоди відзначення професійного свята Дня юриста  08 жовтня  2020 року
було  проведено   вуличне  інформування  та  консультування  громадян  з  найчастіше
затребуваних питань земельного права, а саме з питання визначення меж земельної ділянки
на місцевості,  відновлення втрачених документів на право власності на земельну ділянку,
порядку отримання кадастрового номеру земельної ділянки, отримання земельних ділянок
учасниками  бойових  дій,  тощо,   а  також  ознайомлено  з  темою  "Авансовий  внесок  у
виконавчому провадженні».

18 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено правопросвітницький захід на тему: «Позбавлення
особи права  користування  жилим приміщенням» для осіб,  що засуджені  до покарань,  не
пов’язаних  з  позбавленням  волі.  Під  час  заходу  присутні  більш  детально  дізналися,  що
зняття з місця реєстрації  відбувається двома шляхами – позасудовим та судовим. Якщо в
позасудовому  порядку  необхідно  звернутись  до  відповідних  установ  органів  місцевого
самоврядування,  та  в  судовому  порядку  все  набагато  складніше.  По  -  перше  необхідно
зібрати всі документи, які свідчать про те, що ви є власником нерухомого майна. 

Друге  -  згідно  Цивільного  кодексу  України  члени  сім'ї  власника  житла,  які
проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону.
Однак,  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. Припинення сімейних відносин та
розірвання шлюбу не позбавляє права користування житлом і не є підставою для зняття з
реєстрації місця проживання.



Для  того  щоб  підтвердити  факт  відсутності  члена  сім’ї  необхідно  звернутись  до
представника  балансоутримувача  (ЖЕК  або  ОСББ  для  приватного  сектору  в  містах  –
квартальними  комітетами)  для  отримання  акту  про  не  проживання  особи  за  місцем
реєстрації.  Таких  актів  повинно  бути  не  менше  3-х  протягом  6-ти  місяців.  Окрім  цього
необхідно отримати довідку про стан сім’ї, в якій зазначено скільки саме осіб проживають за
адресою знаходження нерухомого майна.

Третє – зібравши всі документи необхідно звернутись до суду за місцем знаходження
житлового приміщення.

10 грудня 2020 року  начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Ольга Винарська провела семінар – зустріч для клієнтів
пробації  на  тему:  «Протидія  та  захист  від  домашнього  насилля».  Під  час  заходу  були
обговоренні питання реалізації державної політики щодо попередження насильства в сім'ї та
оскарження випадків  бездіяльності  працівників  правоохоронних органів  під час  виїзду на
виклик  та  невинесення  термінових  заборонних  приписів  стосовно  кривдників.
Законодавством  передбачено,  що  під  час  вирішення  питання  про  винесення  термінового
заборонного  припису  пріоритет  надається  безпеці  постраждалої  особи.  Зазначена  вимога
поширюється також на місце спільного проживання (перебування) постраждалої  особи та
кривдника  незалежно  від  їхніх  майнових  прав  на  відповідне  житлове  приміщення.
Працівники  уповноваженого  підрозділу  органів  Національної  поліції  України  можуть  у
встановленому законом порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з
житлового  приміщення  кривдника,  якщо  терміновий  заборонний  припис  передбачає
зобов’язання  залишити  місце  проживання  (перебування)  постраждалої  особи,  а  кривдник
відмовляється  добровільно його залишити.  Терміновий заборонний припис  виноситься  за
заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого
підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий
заборонний припис виноситься строком до 10 діб.

08  жовтня  2020  року у  приміщенні   відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  відбувся  захід   присвячений   земельній
реформі. На захід були запрошені адвокати та юристи району. Робота була проведена плідно,
приємно з натхненням. Під час заходу був розглянутий додаток до газети Урядового кур’єр
«Землю – людям».
     Під  час  заходу  було  обговорено   реалізацію  Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій  у  сільське  господарство»  після  укладання  угоди  з  Міжнародним  банком
реконструкції та розвитку. 



       Зосереджено увагу, що Реформа розрахована на тривалий час, але основна частина
реформи буде здійснена у 2020 році.  Зокрема,  протягом найближчих 4 років заплановано
забезпечити  об’єднані  територіальні  громади  комплексними  планами  територіального
розвитку,  які  дадуть  змогу виявити  пріоритетні  напрями розвитку  конкретної  місцевості,
використати існуючий потенціал та ресурси.

18  листопада  2020  року у  приміщенні  Городищенської  міської  ради  проведено
зустріч обговорення на тему "Позбавлення особи права користування жилим приміщенням"
за участю державного реєстратора з питань реєстрації місця проживання Ірини Омельченко
та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час обговорення учасники відзначали, що часто у громадян виникають труднощі
щодо зняття  з  реєстрації  у  власному будинку чи квартирі  особи,  яка  не  є  власником,  не
проживає  протягом  певного  часу  і  добровільно  звернутися  до  міської  (сільської)  ради  у
відділ державної реєстрації для зняття з реєстрації місця проживання не бажає. В такому разі
вирішити  дану  проблему  і  визнати  особу  такою,  що  втратила  право  на  користування
житловим приміщенням можливо за рішенням суду.

На  стороні  позивача  можуть  виступати  власник  житлового  приміщення,  наймач,
члени його сім'ї, в тому числі ті, за якими зберігається право на користування житлом як за
тимчасово відсутніми. Особи, які користуються жилою площею тимчасово, тобто не мають
самостійного  права  на  нього  (піднаймачі,  тимчасові  мешканці),  не  мають  права  на
пред'явлення  такого  позову.  Позивачем  може  бути  також  наймодавець  (житлово-
експлуатаційна організація тощо).

Також учасниками зустрічі було відзначено, що суд не здійснює зняття особи з місця
реєстрації,  а  лише  визнає  особу  такою,  що  втратила  право  користування  жилим
приміщенням.  Після  набрання  судового  рішення  законної  сили,  власнику  житлового
приміщення необхідно звернутись з рішенням суду та заявою про зняття з реєстрації місця
проживання  особи  до  органів  реєстрації:  до  виконавчого  органу  сільської,  селищної  або
міської  ради,  за  місцезнаходженням  житлового  приміщення,  або  до  центру  надання
адміністративних  послуг  за  місцезнаходженням  житлового  приміщення,  в  якому
зареєстрована особа.

10  грудня  2020  року відзначається  всеукраїнський  День  безоплатної  правової
допомоги, приурочений до Дня прав людини,  який відзначається в пам'ять проголошення
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації Прав людини.

Цього  дня,  начальником  відділу  ”Лисянського  бюро  правової  допомоги”  Василем
Ямковим та  головним спеціалістом відділу Оксаною Яровою  було проведено  засідання



круглого  на  тему:  “Безоплатна  правова  допомога  в  Україні”   на  якому  були  присутні:
головний державний виконавець   Лисянського   районного відділу державної   виконавчої
служби  Центральне  міжрегіонального  управління юстиції (м. Київ) Вдовиченко Наталія,
головний  спеціаліст  Лисянського  відділі  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану
Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.  Київ)  Володимир
Татарчук,  начальник  Лисянського  відділення  поліції  Олександр  Антощенком,  майор
пенітенціарної  служби  України  Станіслав  Корольков,  головний  державний  ревізор  –
інспектор  відділу  адміністрування  податків  Звенигородського  управління  ГУ  ДПС  в
Черкаській області Наталія Онищенко та головний спеціаліст відділу реєстрації  звітів Зоя
Швидка . 

Під час бесіди обговорили низку важливих питань, а саме:
- захист прав людини;
- порядок надання безоплатної правової допомоги;
- про здобутки системи безоплатної правової допомоги.
Також  не  залишили  без  уваги,  важливі  питання  сьогодення:  булінг  в  різних  його

проявах та насильство в сім'ї.

09  жовтня  2020  року   було  проведено  спільний  прийом  громадян   Державній
виконавчій службі  з  начальником відділу Лисянського бюро правової допомоги  Ямковим
Василем   та  головним  державним виконавцем  Лисянського  районного  відділу  державної
виковавчої  служби  Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (  м.
Київ) Вдовиченко Наталією. В ході прийому було прийнято 5 громадян,  надано вичерпні
юридичні  консультації  з  питання   авансовий  внесок  у  виконавчому  впровадженні  –  це
авансовий внесок, що відноситься до коштів виконавчого впровадження, за рахунок  якого
здійснюється витрати виконавчого провадження також по питаннях  стягненню аліментів,
повернення кредитної заборгованості.

Після прийому громадянам були вручені буклети правового характеру та розміщенні 
матеріали  на інформаційній дошці.

20  листопада  2020  року заступник  начальника  Шполянського  бюро  правової
допомоги  Каріна  Асланян  провела  вуличне  інформування  жителів  м.  Шпола  на  тему
«Позбавлення особи права користування жилим приміщенням».
    Працівник центру розповіла пересічним громадянам, що визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад
встановлені строки, провадиться в судовому порядку.

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням подається власником або квартиронаймачем (якщо квартира не приватизована
і є ордер) в порядку цивільного судочинства до районних,  районних у містах,  міських та



міськрайонних судів за зареєстрованим місцезнаходження жилого приміщення. (процедура
Зняття з реєстрації за місцем проживання)

За  подання  до  суду  позовної  заяви  немайнового  характеру,  яка  подана  фізичною
особою сплачується судовий збір -  0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна позовна заява
подається до суду (для прикладу, з 1 січня 2020 року ставка судового збору в цій категорії
справ становить 840 грн. 80 коп.)
    Під час  проведення заходу були розповсюджені  спеціально підготовлені  буклети з
інформацією про «Зняття з реєстрації місця проживання».

10 грудня 2020 року   головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківського бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги  Оксана Курчатова  записала радіопередачу на радіостанції  «На хвилі
Корсуня» на тему «Безоплатна правова допомога». Під час запису радіопередачі висвітила
розвиток  системи   безоплатної  правової  допомоги,  як  і  де  можна  отримати  безоплатну
правову допомогу  та основоположні положення  Закону України « Про безоплатну правову
допомогу»  від  2  червня  2010  року:  поняття   безоплатної  первинної  правової  допомоги,
поняття безоплатної вторинної правової допомоги,  принципи  державної політики  надання
правової  допомоги,  система  надання   безоплатної  правової  допомоги,  суб’єкти  надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на
безоплатну  вторинну  правовому  допомогу,  підстави  для  відмови  в  наданні   безоплатної
вторинної  правової  допомоги.  Після  запису  радіопередачі   працівник  відповідала  на
запитання працівників радіостанції.

09  жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородського бюро правової
допомоги»  Смілянського  МЦ з  надання  БВПД Дзюба  Лілія  провела  лекцію  для  клієнтів
Звенигородського МС філії Державної установи «Центр пробації» на тему: «Зняття арешту з
майна».  Учасникам  заходу  було   роз’яснення  підстави  для  зняття  виконавцем  арешту  з
усього майна (коштів) боржника або його частини.

20 листопада 2020 року в  приміщенні  Кам’янської  міської  ради відбулась  робоча
зустріч за участю головного спеціаліста  відділу «Кам’янського бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцева
Дмитра та провідного спеціаліста відділу ЖКГ будівництва та інвестицій Романенко Юлією
на тему: «Земельна реформа в Україні». У ході заходу розглянуто переважне право орендаря
на  купівлю  землі,  порядок  поновлення  договорів  оренди  та  ін.  Також  було  надано
інформацію про право власників земельних ділянок на безоплатну правову допомогу.



10 грудня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василем  Ямковим була  проведена  робоча зустріч з
керівником  ФГ  “Джугля”  Сергієм  Джугля  та  власниками  земельних  паїв,  яких   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.  Зустріч
пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань.

09 жовтня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Ямковим  Василем  було  проведно  вуличне  інформування  громадян  на  тему: “Реєстрація
земельних  ділянок”, проведено роз’яснення про реєстрацію земельних  ділянок ,які потрібно
документи і куди звертатися. На всі запитання були надані вичерпні відповіді, з профільних
питань також були вручені буклети та інші роздаткові матеріали правового  характеру.

20  листопада  2020  року начальником  відділу  «Лисянського  бюро  правової
допомоги» Василем Ямковим  було проведено робочу зустріч з працівниками Лисянського
ОТГ- землеупорядником Антощенко Ритою,  державними реєстраторами  Вікторією Міняйло
та Вікторією  Бобровською , фахівцем з реєстрації громадян (виписка та прописка)  Тетяною
Кошман  на  тему: “ Позбавлення  особи  права  користування  жилим  приміщенням”. В ході
обговорення було  розглянуто питання що до  добровільної згоди зняття з реєстрації  місця
проживання, так зняття з реєстрації місця проживання особи – шляхом звернення до суду.
Зустріч пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх праврових питань.

10 грудня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД,
відбулося засідання  круглого столу на  тему "Безоплатна  правова допомога  в  Україні"  за
участі  головного  спеціаліста  -  юристконсульта  управління  праці  та  соціального  захисту
населення виконавчого комітету Смілянської міської ради Сюкало Юлії, адвоката Кочеткова
Геннадія,  начальника  Смілянського районного відділу ДРАЦС ЦМУЮ (м.  Київ)  Олійник
Світлани   та  працівників  центру.  Було  обговорено  актуальні  питаня  надання  правової
допомоги,  найбільш  розповсюджені  питання  з  якими  звертаються  до  фахівців  системи
БВПД, роботу місцевого центру та бюро правової допомоги  в умовах карантину, зміни, які
були внесені до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», коло суб’єктів, яким
надається вторинна правова допомога та інші питання.

Директор  місцевого  центру  подякував  за  проведені  спільні  заходи  з  Смілянським
місцевим центром з надання БВПД, наголосив на важливості побудови надійних зв'язків із
соціальними партнерами та розвитку подальшої спільної роботи.



09 жовтня 2020 року у приміщенні Городищенської міської ради проведено зустріч
обговорення на тему "реєстрація речового права на земельну ділянку" за участю державного
реєстратора Сергія Поліщука, та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час обговорення учасники відзначали, що державна реєстрація прав проводиться
державним  реєстратором  з  метою  визнання  і  підтвердження  від  імені  держави  фактів
набуття,  зміни  або  припинення  речових  прав.  Тобто  внаслідок  проведення  таких
реєстраційних  дій  речове  право  набувається,  змінюється  або  припиняється.  Яскравою
ілюстрацією зазначеного є ст.  125 Земельного кодексу України,  відповідно до якої  право
власності  на  земельну  ділянку,  а  також  право  постійного  користування  та  право  оренди
земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

20  листопада  2020  року начальником  відділу  «Лисянського  бюро  правової
допомоги» Василем Ямковим  було проведено робочу зустріч з  працівниками Лисянської
районної  ради   на тему: “Позбавлення  особи  права  користування  жилим  приміщенням” В
обговорені брали участь, начальник відділу комунального майна Ільченко В.М., заступник
керуючого  справами  Козлова  Г.П.,  провідний  спеціаліст  Нечитайло  Т.Б.,  бухгалтер
Миколенко Л.В., В ході обговорення було  розглянуто питання що до  добровільної згоди
зняття  з  реєстрації   місця  проживання,   так  зняття  з  реєстрації  місця  проживання  особи
шляхом звернення до суду. Зустріч пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх
правових  питань.  По  закінченню   робочої  зустрічі  з  було  роздано  буклети  правового
характеру.

11 грудня 2020 року  начальником відділу “Лисянського бюро правової  допомоги”
Василем Ямковим було проведено вуличне  інформування  на тему:  “Безоплатна правова
допомога в  Україні”.  Отримати безоплатну первинну правову допомогу мають право усі
особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  в  тому  числі  іноземці,  особи  без
громадянства,  у  тому  числі  біженці  чи  особи,  які  потребують  додаткового  захисту.  Яка
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.



Головним спеціалістом  Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Оксаною
Курчатовою з  нагоди відзначення  свята  захисників  України   12 жовтня 2020 року було
проведено   інформування та консультування громадян з найчастіше затребуваних питань
земельного  права,  а  саме  з  порядку  отримання  кадастрового  номеру  земельної  ділянки,
порядку приватизації земельної ділянки, отримання земельних ділянок учасниками бойових
дій, порядку укладення договору оренди земельної ділянки, проінформовано про діяльність
Державного аграрного реєстру, можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі
заяв та звернень через веб-портал, а також ознайомлено з темою "Права учасників бойових
дій».

20 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василем  Ямковим  була  проведена  робоча зустріч з
приватним підприємцем Валерієм  Гоменюком та власниками земельних паїв,  яких  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.  Зустріч
пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань. У зустрічі взяли
участь 4  особи.

Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій
території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час
її державної реєстрації і зберігається за нею потягом усього часу існування .

 
09  грудня  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 в Лип'янській сільській раді Шполянського району Черкаської області.

В ході заходу обговорили тему, а саме: «Як присвоїти кадастровий номер земельній
ділянці?» 

   Фахівець бюро проінформувала присутніх,  що присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці  здійснюється в рамках процедури надання адміністративної  послуги —
"Державна  реєстрація  земельної  ділянки".  Для  того,  щоб  здійснити  державну  реєстрацію
земельної ділянки та отримати кадастровий номер потрібно виготовити документацію, яка
називається "Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)". Для того, щоб отримати кадастровий номер на
земельну ділянку треба:

1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у розробника документації, який відповідає
вимогам Закону України “Про землеустрій”. Дозвіл або згода місцевої ради у цьому випадку
не потрібні.

2. Розробник виготовляє технічну документацію із землеустрою.
3. Погодження меж земельної ділянки з суміжниками. 
4. Реєстрація через державного кадастрового реєстратора. Це можна зробити самому

через Центр надання адміністративних послуг. 



5.  Державний  кадастровий  реєстратор  здійснює  державну  реєстрацію  земельної
ділянки протягом 14 календарних днів та надає витяг із Державного земельного кадастру.

Наприкінці  зустрічі  розповсюджено  інформаційні  буклети  з  відповідними
письмовими роз’ясненнями та контактними даними бюро.

12 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Ольга Винарська провела робочу зустріч з заступником
міського голови  з виконавчої роботи Сергієм Куліковим.
    Під  час  робочої  зустрічі  було  доведено,  що  кожен  учасник  бойових  дій,  як  і  всі
громадяни,  може отримати безоплатну первинну правову допомогу,  яка включає надання
правової інформації,  правових консультацій та роз'яснень, складання правових документів
(звернень,  довідок,  запитів  тощо),  крім  процесуальних,  допомогу  в  доступі  до  вторинної
правової допомоги.
     Ветерани  війни  та  особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту",  а  також  особи,  які  звернулися  за
отриманням такого  статусу,  мають право на  безоплатну  вторинну правову допомогу,  яка
включає  складання  процесуальних  документів,  захист  від  обвинувачення,  представництво
інтересів особи в судах та інших державних органах.

20   листопада  2020  року  начальником  відділу  “Лисянського  бюро  правової
допомоги”  Смілянського МЦ   Василем  Ямковий було проведено робочу зустріч на тему:
“Права   та  законні   інтереси   внутрішньо  переміщених  осіб”  в  Управлінні  соціального
захисту   населення   Лисянської  районної  Державної  Адміністрації за участю начальника
відділу  з  питань  реалізації  заходів  соціальної  підтримки  населення   Антоніни   Сінчук,
головного спеціаліста  відділу з  питань  реалізації  заходів  соціальної  підтримки населення
Ірини  Олійник, начальника відділу єдиного автоматизованого реєстру осіб Яни  Білоус  та
Галини Швидкої вході розмови були обговорені  права ВПО  та  розглянуто ряд питань. По
закінченню зустрічі   було вручено інформаційні  буклети,  на дошці оголошень розміщено
плакати і брошури  правового характеру .

11 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  вуличне  інформування  на  тему:  «Безоплатна
допомога  в  Україні».  Право  на  безоплатну  правову  допомогу  гарантована  Конституцією
України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а
також  можливість  для  певної  категорії  осіб  отримати  безоплатну  вторинну  правову
допомогу,  передбачених  ЗУ  «Про  безоплатну  правову  допомогу».  Безоплатна  правова
допомога  це  правова  допомога,  яка  гарантується  державою  та  повністю  або  частково
надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які
не заборонені законом. Безоплатна правова допомога  може бути первинною або вторинною.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: надання
правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв,
скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);



надання  консультацій,  роз’яснень  та  підготовка  проектів  договорів  користування
земельними  ділянками  для  сільського  населення  -  власників  земельних  ділянок;  надання
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 
захист; 
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування,
перед іншими особами; 

складення документів процесуального характеру.
В ході вуличного інформування були поширені  інформаційні матеріали  щодо права

на безоплатну правову допомогу  з контактами  бюро  правової допомоги.

13  жовтня  2020  року у  приміщенні  Городищенського  районного  військового
комісаріату  проведено  засідання  круглого  столу  на  тему:  "Права  захисників  України"  за
участю  Військового   комісара  підполковника  Романа  Скрипника,  лейтенанта  Вадима
Кутового,  майора  Сергія  Повзуна,  капітана  Олександра  Кіміна,  прапорщика  Валентина
Коваленка, старшого солдата Олександра Педька та головного спеціаліста Городищенського
БПД Смілянського місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Миколи Барабаша.

Питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб протягом
останніх років залишається одним із найважливіших в українському суспільстві.
    

23  листопада  2020  року заступником  начальника  Шполянського  бюро  правової
допомоги Каріною Асланян та представником соціального захисту населення Шполянської
ради було обговорено тему: «Правова допомога для ВПО».

В ході розмови зазначили, що внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин
України,  іноземець  або  особа  без  громадянства,  яка  перебуває  на  території  України  на
законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити
або  покинути  своє  місце  проживання  у  результаті  або  з  метою  уникнення  негативних
наслідків  збройного  конфлікту,  тимчасової  окупації,  повсюдних  проявів  насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної шляхом обліку в органах
соціального захисту що засвідчується довідкою, яка має безстроковий термін дії.

11 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  головним  спеціалістом  відділу



фінансів  виконавчого  комітету  Михайлівської  сільської  ради  Соболь  Наталією  на  тему:
«Безоплатна допомога в Україні».

Спеціаліст  бюро розповів   про право  на  безоплатну  правову допомогу та  функції
бюро,  види  послуг,  які  включають  в  себе  безоплатна  первинна  та  вторинна   правова
допомога.  Звернув увагу на категорії  осіб,  які можуть скористатися правовою допомогою
адвоката від держави для представництва інтересів та захисту прав у суді. По закінченню
заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги.

13 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Винарська  Ольга  у  співпраці  з  начальником
Звенигородського районного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ Підгорною Ольгою провела
виховну годину для учнів Звенигородського центру підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів на тему: «Протистояння булінгу».
     Найчастіше булінг відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший
або  взагалі  відсутній.  Це  можуть  бути  подвір’я,  сходи,  коридор,  роздягальні,  спортивні
майданчики.  Навіть  удома  жертву  булінгу  можуть  продовжувати  цькувати,  надсилаючи
образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі.
      Про  відповідальність  за  вчинення  булінгу  говорили  фахівці  Голованівського
місцевого центру з надання БВПД Сергій Шеремет та Ірина Пташник з учнями професійно-
технічного  училища №38.  ЗУ “Про внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України
щодо протидії булінгу (цькуванню)” запроваджено адміністративну відповідальність за такі
правопорушення: 

булінг,  внаслідок  якого  могла  бути  чи  була  заподіяна  шкода  психічному  або
фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти
до сорока годин;

у  разі  доведення  булінгу  кривдник  муситиме  сплатити  штраф  від  50  до  100
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  або  громадські  роботи  протягом  20-40
годин;

якщо булінг  вчиняється  групою осіб  або повторно  протягом року,  то  кривдник/-и
сплачуватимуть від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або мають
виконувати громадські роботи протягом 40-60 годин;

якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18 років) або малолітня (до 14 років) особа, то за
неї  платитимуть  штраф  і  виконуватимуть  громадські  роботи  батьки  або  особи,  які  їх
замінюють згідно чинного законодавства.

23  листопада  2020  року головний  спеціаліст  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги провела інформаційну бесіду з  особою, яка  належать  до ромської  національної
меншини  щодо  відмінності  запиту  на  інформацію  від  звернення.  Під  час  бесіди  було
зосереджено  увагу,  що  запит  на  інформацію  -  це  прохання  особи  до  розпорядника
інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення
визначене  статтею  19  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації».  Під



зверненнями  громадян  слід  розуміти  викладені  в  письмовій  або  усній  формі  пропозиції
(зауваження),  заяви (клопотання)  і  скарги.  Таке  роз’яснення висвітлено у статті  3 Закону
України «Про звернення громадян». Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу,
своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні
дії,  викладені  у  пропозиціях,  заявах чи скаргах.  Варто також мати на увазі,  що запит на
інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації,
передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України «Про
доступ  до  публічної  інформації»,  звернення  — з  метою реалізації  низки  конституційних
прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на
звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь
в управлінні державними справами.

11  грудня  2020  року  працівники  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Винарська  Ольга  та  Дзюба  Лілія  провели  вуличне  інформування  на  тему:
“Безоплатна правова допомога в Україні”. Під час вуличного інформування громадянам було
надано роз’ярення щодо  суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги.

Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:
1) органи виконавчої влади;
2) органи місцевого самоврядування;
3) фізичні та юридичні особи приватного права;
4) спеціалізовані установи;
5) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

15 жовтня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Корсунь - Шевченківського
бюро правової  допомоги» Смілянського  місцевого центру  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Курчатовою  Оксаною  та  державним  реєстратором  з  питань  ведення
земельного кадастру Стеблівської селищної ради Зінченко Русланом за допомогою засобів
телекомунікації проведено відеонараду щодо порядку надання  послуг  відділу земельного
кадастру та  порядку надання правової допомоги громадянам, які її потребують. Особливою
темою  для  спілкування  став  порядок  введення  Державного  аграрного  реєстру,  його
прогресивні  завдання  в  сучасних  реаліях,  порядок  реєстрації  в  Державному  аграрному
реєстрі,  технічні  питання,  інформаційна  взаємодія  з  іншими  реєстрами,  порядок  подання
заяви  для  реєстрації  земельної  ділянки  в  Державному  земельному  кадастрі,  порядок
виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру, реєстрація
права  власності  чи  оренди на  земельну  ділянку  в  Державному реєстрі  речових  прав   на
нерухоме  майно,  виправлення  помилок  допущених  у  відомостях  Державного  реєстру
речових прав  на нерухоме майно, судовий порядок вирішення спорів.



23 листопада 2020 року директором Смілянського МЦ з надання БВПД Савчуком
Євгеном, головним спеціалістом Смілянського МЦ з надання БВПД Дячуком Олександром,
начальником  відділу  Корсунь-Шевченківським  бюро  правової  допомоги  Смілянського
місцевого  центру  з  надання  БВПД Кривошиєю Олегом,  було  проведено  консультування,
щодо надання правової допомоги особам з числа відвідувачів Корсунь - Шевченківського
відділу  ДП  "Черкаський  науково-дослідний  та  проектний  інститут  землеустрою"  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
громадян щодо захисту їх прав в умовах карантину. Проінформовано відвідувачів бюро про
можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через 
веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

Безоплатна  правова  допомога  є  важливою  складовою  справедливої,  гуманної  та
ефективної  системи  правосуддя,  що  спирається  на  принцип  верховенства  права.  Така
допомога є державною гарантією, необхідною для реалізації інших прав, включаючи право
на справедливий судовий розгляд і право на захист. 

11 грудня 2020 року заступник начальника Шполянського бюро правової допомоги
Каріна Асланян провела вуличне інформування в ході якого жителів міста проінформовано
на тему: «Безоплатна допомога в України».

Жителям міста Шполи було проінформовано про те що усі мають рівний доступ до
безоплатної  правової  допомоги,  передбачений Законом України «Про безоплатну правову
допомогу», яка буває двох видів: первинна (консультування, роз’яснення з правових питань)
і вторинна (складання процесуальних документів, представництво у суді тощо), та хто має
право на останню. Акцентовано увагу на тому, що за єдиним телефонним номером системи
безоплатної  правової  допомоги  0-800-213-103  можна  отримати  інформацію  правового
характеру та відомості про адресу найближчого бюро правової допомоги та переліку його
послуг.

   Кожен отримав інформаційний буклет «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний
провідник» з контактною інформацією найближчого бюро та центру.



15 жовтня 2020 року начальником  Лисянського  бюро  правової  допомоги Ямковим
Василем було проведено засідання круглого столу у Лисянському військовому комісаріаті
Черкаської  області   на  тему:  “Права захисників України” в засіданні  круглого прийняли
участь військовий комісар Лисянського району Сергій Рукавець, старший солдат державної
служби - Скрипник Ірина, державні службовці  Гончаренко Тетяна та  Сипченко  Інна. Під
час зустрічі були розглянуті питання про права та обовязки військовослужбовців, пільги для
учасників бойових дій  їхнє право на санаторно- курортне лікування, пенсійне  забезпечення
військовослужбовців. Зустріч пройшла в дружній  атмосфері. По закінченню було роздано
буклети правового характеру.

В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство",  23  листопада  2020  року  працівники  Смілянського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги  Олександр Дячук та  Наталія Мамонова
здійснили виїзне консультування та обговорення нагальних питань із землевпорядником села
Валява Городищенського  району  Кулик  Надією щодо особливостей земельної  реформи в
Україні.

Під час заходу були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із
державної  і  комунальної  власності,  роз’яснено  алгоритм  дій  для  громадян,  які  бажають
отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених прав. А працівниками
центру  було  наголошено  про  категорію  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну
правову допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

11 грудня 2020 року у приміщенні Городищенської міської ради проведено зустріч
обговорення  на  тему  “Безоплатна  правова  допомога  в  Україні”  за  участю  головного
спеціаліста з правових питань Віталіни Гаврилюк та головного спеціаліста Городищенського
БПД Смілянського місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Миколи Барабаша. 

Під час обговорення, учасниками було відзначено, що Система безоплатної правової
допомоги працює в Україні вже 8 років. З 1 січня 2013 року безоплатна вторинна правова
допомога (БВПД) надається у кримінальному процесі. З 1 липня 2015 року доступ до БВПД у
цивільному та адміністративному процесах отримали деякі  соціально незахищені категорії
громадян  –  малозабезпечені,  люди  з  інвалідністю,  учасники  бойових  дій,  внутрішньо



переміщені  особи,  постраждалі  від  домашнього  насильства,  діти  та  ін.  За  роки  роботи
регіональні  центри  з  надання  БВПД  видали  понад  636  тис.  доручень  про  призначення
адвоката  за  рахунок  держави  для  здійснення  захисту  всім  затриманим,  а  також
підозрюваним,  обвинуваченим у кримінальному процесі,  які  через  брак коштів  або через
інші об’єктивні причини не могли самостійно залучити захисника. Місцеві центри з надання
БВПД  прийняли  понад  298,8  тис.  рішень  про  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  у  цивільних  та  адміністративних  справах.  Також  місцеві  центри  зареєстрували
понад 2 млн 298,3 тис. звернень клієнтів для отримання правової інформації, консультацій і
роз'яснень  з  правових  питань,  допомоги  у  складенні  заяв,  скарг  та  інших  документів
правового характеру.

А розвиток системи БПД  в Україні розпочато 2 червня 2011 року, коли Верховною
Радою  України  прийнято  Закон  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»,  що  стало
стартом розвитку системи БПД. 

 Також було обговорено, що таке безоплатна первинна правова допомога і безоплатна
вторинна  правова  допомога,  та  категорії  осіб  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну
правову допомогу. Обговорено як і де отримати безоплатну правову допомогу.

15 жовтня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги
Яровою Оксаною була  проведена  виїздна  робоча зустріч  в  Дашуківську сільську  раду   на
тему:  “Державний  аграрний  реєстр”  на  зустрічі  були   присутні   староста   с.  Дашуківки
Білоус Олександр,  діловод  Білоус Ніна, землевласник Дунайський Дмитро. 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.  Зустріч  пройшла  в  дружній  атмосфері  і  всім працівникам були
роздані буклети правового характеру.

24 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено правопросвітницький захід на тему: «Відмінність
запиту  на  інформацію  від  звернення  громадян»  для  осіб,  що  засуджені  до  покарань,  не
пов’язаних  з  позбавленням  волі.  Під  час  заходу  присутні  більш  детально  дізналися,  що
згідно  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  визначено,  що  запит  на
інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що знаходиться у його володінні.  А під зверненнями громадян слід розуміти викладені  в
письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Також було
зазначено, що вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит - прохання



надати інформацію, звернення - прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах
чи скаргах. Основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді на
запити - 5 робочих днів, на звернення - 30 календарних днів. По закінченню заходу були
розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною
інформацією.

11 грудня 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  правових  питань
вказаної  категорії  населення,  за  участю начальника Городищенського  районного сектору
філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській  області  Анатолія  Пикала,  та
головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша.

Під час спільного прийому обговорено найважливіші питання, а саме:
щодо отримання адресної допомоги;
соціального забезпечення;
сімейного, адміністративного, спадкового та пенсійного права;
щодо оформлення першочергових документів для отримання паспорта громадянина

України;
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
В кінці  заходу було роз’яснено,  що таке безоплатна правова допомога,  спрощений

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

15 жовтня 2020 року  на базі Городищенського районного центру соціальних служб
для  сім’ї,  дітей  та  молоді  проведена  зустріч  -  обговорення  на  тему:  «Права  захисників
України»  за  участю  начальника  відділу  соціальної  роботи  Городищенського  районного
центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді Тетяни Бакшук,  фахівця із соціальної
роботи І 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  було  відзначено,  що  Городищенський  районний  центр  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює соціальний супровід та надає комплекс соціальних
послуг учасникам АТО/ООС та членам їх сімей. 

Обговорено основні права що гарантуються захисникам України до яких відносяться
насамперед:  безоплатна  первинна  та  вторинна  правова  допомога,  пільгове  медичне
забезпечення,  першочергове  отримання  земельної  ділянки,  щорічна  разова  грошова
допомога,  пільговий проїзд,  учасники АТО/ООС мають право оформити пільги на оплату
послуг  ЖКП.  Також  зазначено  як  отримати  правову  допомогу,  пільги  і  як  ними
скористатися.  

Під час зустрічі обговорено вивчення проблемних питань, узагальнення та передачу
матеріалів суб’єктам співпраці. 



В кінці  зустрічі  учасниками  засідання  були  обговорені  питання  щодо  співпраці  у
напрямі  підвищення  правової  обізнаності  військовослужбовців  та  учасників  бойових  дій,
розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною
інформацією.

25  листопада  2020  року працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олена Сокол, Наталія Мамонова, Юлія Дякун та
Коберник Таїсія провели  інформаційний семінар «Земельна реформа в Україні» для жителів
сіл Жаботин та Михайлівка  Кам`янського району.
     Під час заходу працівники місцевого центру проінформували присутніх про основні
права  та  обов'язки  осіб,  які  є  власниками  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення, а також наголосили на тому, що 31 березня 2020 року Верховна Рада України
прийняла закон, яким з 1 липня 2021 року в Україні вводиться ринок землі.
      Після завершення заходу діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги, під час якого всі бажаючі мали можливість отримати консультації та роз’яснення з
правових питань.

15  грудня  2020  року головним  спеціалістом   відділу  «Корсунь-Шевченківського
бюро правової  допомоги» Смілянського  місцевого центру  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Курчатовою Оксаною проведено круглий стіл  з працівниками  Корсунь -
Шевченківського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного Управління
Національної  поліції  в  Черкаській  області   слідчим  слідчого  відділення  майором  поліції
Оксаною  Козирською  та  діловодом  Ольгою  Дубінецькою  на  тему:  «Адміністративне
затримання» та «Затримання особи у кримінальному провадженні».

15 жовтня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянського бюро правової
допомоги» Каріною Асланян проведено робочу зустріч з начальником зв'язку Шполянського
районного військового комісаріату Сергієм Шляхетко на тему: «Права захисників України».

В ході  зустрічі  сторони обговорили проблемні  питання,  з  якими на  даний момент
стикаються військовослужбовці та обмінялись позитивною практикою у їх вирішенні.  Під
час  обговорення  алгоритму  взаємодії  Каріна  Асланян  акцентувала  на  необхідність
періодичного  інформування  військовослужбовців,  ветеранів  війни,  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей про їх права та способи їх реалізації,
враховуючи те, що саме військкомат є тією установою, яка перша контактує з призовниками
та військовослужбовцями.

Наприкінці  бесіди  розповсюджено  інформаційні  буклети  системи  надання
безоплатної правової допомоги: «Безоплатна правова допомога».



25  листопада  2020  року на  базі  «Шполянського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД,  проведено  робочу  зустріч  з  провідним
спеціалістом  Шполянського  районного  відділу  РАЦС  на  тему:  „Права  громадян,  які
належать до ромських національних меншин”.
    Під час заходу було вияснено, що національні меншини мають наступні права: вільно
обирати та відновлювати національність; на національне прізвище, ім’я та по батькові; на
користування  та  навчання  рідною  мовою;  розвиток  національних  культурних  традицій;
сповідувати свою релігію; на задоволення потреб у літературі,  мистецтві,  засобах масової
інформації;  на  створення  національних,  культурних  і  навчальних  закладів;  створення
національних  громадських  об’єднань;  вільно  встановлювати  і  підтримувати  зв’язки  з
особами  своєї  національності  та  їх  громадськими  об’єднаннями  за  межами  України;
обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої,
виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах
і організаціях.
    Водночас не може бути прав без обов’язків.  Одним із таких обов’язків є державна
реєстрація народження дитини. Так, батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного
місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі
реєстрації актів цивільного стану. Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація
батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за
собою  накладення  штрафу  від  одного  до  трьох  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян .

Внутрішньо переміщенні особи  мають право на соціальну допомогу від держави на
рівних з іншими громадянами підставах. 

    15 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Оленою  Сокол,
головним спеціалістом-юристконсультом управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Смілянської міської ради Сюкало Юлією та заступником начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради
Косюченком  Дмитром,  було  обговорено  тему:  «Права  внутрішньо  переміщених  осіб  на
соціальну допомогу».

В ході розмови зазначили, що внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин
України,  іноземець  або  особа  без  громадянства,  яка  перебуває  на  території  України  на
законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити
або  покинути  своє  місце  проживання  у  результаті  або  з  метою  уникнення  негативних



наслідків  збройного  конфлікту,  тимчасової  окупації,  повсюдних  проявів  насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

16 жовтня 2020 року головним спеціалістом  відділу  “Лисянського бюро правової
допомоги”  Яровою Оксаною  було  проведено  робочу  зустріч  у Лисянському військовому
комісаріаті   Черкаської   області   на   тему:  “Права захисників  України”  за  зустрічі  були
присутні   старший  солдат  державної  служби  -  Скрипник  Ірина,  державні  службовці
Гончаренко Тетяна та  Сипченко  Інна. Під час зустрічі були розглянуті питання про права та
обовязки військовослужбовців, пільги для учасників бойових дій  їхнє право на санаторно-
курортне  лікування,  пенсійне   забезпечення   військовослужбовців.  Зустріч  пройшла   в
дружній   атмосфері.  По  закінченню було роздано  буклети  правового  характеру  на  тему:
“Права захисників України ”.

Працівниками  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Оленою  Сокол,  Олександром  Дячуком,  Юлією  Дякун  спільно  з
директором Євгеном Савчуком, 26 листопада 2020 року в рамках Програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство», було здійснено виїзне  консультування до
села  Орловець  Городищенського  району.  Основною  темою  яка  цікавила  мешканців  села
являлася  виконання  умов  договору  оренди  землі  орендарем.  Всі  присутні  громадяни,
власники  паїв  занепокоєні  несвоєчасним  та  неналежними  умовами  виконання  договору
сільськогосподарським  товариством,  працівниками  місцевого  центру   було  розглянуто
декілька договорів оренди та надано кваліфіковане роз`яснення стосовно можливих заходів
врегулювання конфліктної ситуації між сторонами договору.

В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство",  16  грудня  2020  року головний  спеціаліст  Городищенського  БПД



Смілянського МЦ Микола Барабаш здійснив  виїзне  консультування  на  тему «Державний
аграрний  реєстр»  та  обговорення  нагальних  питань  зі  старостою  села  Орловець
Городищенського  району  Миколою  Смірновим,  землевпорядником  Любов’ю  Дяченко,
працівниками сільської ради та жителями села Орловець, щодо особливостей Державного
аграрного реєстру.

Під  час  заходу  учасники  відзначали,  що  Державний  аграрний  реєстр  (ДАР)  -  це
державна автоматизована інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення
та  надання  інформації  про  виробників  сільськогосподарської  продукції,  яка  у  2020  році
запрацювала, і є доступною всім, хто виробляє сільськогосподарську продукцію незалежно
від масштабу та форми господарювання.

Метою впровадження Державного аграрного реєстру є:
забезпечити  належний  облік  аграріїв  з  можливістю  сегментації,  для  формування

якісної аграрної політики на регіональному і національному рівнях;
забезпечити  прозоре  адміністрування,  спрямування  та  розподіл  коштів  державної

підтримки в АПК за допомогою електронних засобів;
надавати  зручні  електронні  сервіси  аграріям,  зокрема  відображення  у  «кабінеті

аграрія» інформації про землю, зареєстровані речові права оренди, зареєстрованих тварин;
отримувати  статистичну  інформацію  для  органів  державної  влади  та  органів

місцевого самоврядування;
створити  надійний  канал  комунікації  між  державою/ОМС  та  виробником

сільськогосподарської продукції.
Також  учасниками  заходу  було  обговорено  питання  щодо  співпраці  у  напрямі

підвищення  правової  обізнаності  громадян  у  сфері  земельних  відносин,  та  спільних
консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано присутніх
про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через 
веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД.

16 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Безоплатне отримання земельних ділянок громадянами».

Під  час  заходу  було  обговорено:  хто  має  право  на  отримання  земельної  ділянки,
розміри земельних ділянок, куди звертатися, вимоги до заяви і строк її розгляду, розробка
проєкту землеустрою і його погодження, та було надано консультації і роз’яснення на всі
найчастіше затребувані питання земельного права.  

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.



26  листопада  2020  року в  приміщенні  відділу  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  відбувся  семінар  на  тему:  «Забезпечення
реалізації  прав  зареєстрованих  внутрішньо  переміщених  осіб  на  отримання  комунальних
послуг».  Начальник  відділу  Ольга  Винарська  доповіла  присутнім   про  державні  гарантії
зареєстрованим  внутрішньо  переміщеним  особам щодо   прав  на  отримання  комунальних
послуг, електричної та теплової енергії,  природного газу в місцях компактного поселення
(містечках  із  збірних  модулів,  гуртожитках,  оздоровчих  таборах,  будинках  відпочинку,
санаторіях,  пансіонатах,  готелях тощо)  за  відповідними тарифами,  встановленими на  такі
послуги та товари для населення.
       Під  час  заходу  зосереджено  увагу,  що  структурні  підрозділи  місцевих  державних
адміністрацій  з  питань  соціального  захисту  населення  зобов’язані  надавати  власникам
(балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо
переміщених осіб інформацію (довідки) з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб про кількість осіб,  зареєстрованих за місцезнаходженням такого майна.
Зазначена  інформація  (довідки)  є  належним  підтвердженням  факту  використання  такого
майна для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  вживають  всіх
можливих  заходів,  спрямованих  на  розв’язання  проблем,  пов’язаних  із  наданням
комунальних  послуг,  електричної  та  теплової  енергії,  природного  газу  внутрішньо
переміщеним особам у місцях їх компактного поселення, відповідно до законодавства.

16  грудня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев Дмитро з метою розширення доступу населення до безоплатної правової
допомоги провів консультування громадян з земельних питань в приміщенні сільської ради
с. Ребедайлівка Кам’янського району.

Спеціаліст  бюро  повідомив  присутнім  про  те,  що  законодавством  передбачена
можливість для громадян України набути право власності на земельні ділянки на підставі
безоплатної  передачі  із земель державної  і  комунальної  власності.  Звернув увагу на види
земельних  ділянок  та  розмір,  роз'яснив  алгоритм  дій  -  куди  необхідно  звертатися,  яке
клопотання подати та які документи до нього додати, процедуру отримання відомостей з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно, втрата державного акту на земельну
ділянку,  процедуру  присвоєння  кадастрового  номеру  на  земельну  ділянку.  Додатково
нагадав,  що  скористатися  послугами  бюро  можна,  звернувшись  особисто  або
зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД. В рамках роботи мобільного пункту
доступу  до  правової  допомоги  за  консультаціями  у  сфері  земельного  законодавства
звернулося шість місцевих жителів.



16  жовтня  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 обговорили тему, а саме: «Що потрібно зробити для передачі земельної
ділянки в оренду?». 

Під час  обговорення учасники відзначили,  що треба знайти  особу,  яка  погодиться
взяти  земельну  ділянку  в  оренду  запевну  орендну  плату.  Такою  особою  може  бути
сільськогосподарське підприємство чи фермерське господарство. Необхідно укласти з такою
особою договір оренди землі. Земельна ділянка може бути передана в оренду на строк від 1
до 50 років. Слід мати на увазі, що передача землі в оренду на короткий строк (1-3 роки)
може бути невигідною для Орендаря, а довгострокова оренда (на строк 20 і більше років) не
відповідає  інтересам  Власника.  Тому дуже важливо визначити  такий  строк  оренди,  який
влаштовуватиме обидві сторони.  Орендодавець земельної  ділянки має право вимагати від
Орендаря  використання  земельної  ділянки  за  цільовим призначенням  згідно  з  договором
оренди,  додержання  вимог  законодавства  про  охорону  земель  та  довкілля,  а  також
своєчасного  внесення  орендної  плати.  Після  вичерпних  питань  було  розповсюджено
інформаційні буклети на актуальну тему.

26 листопада 2020 року  головним спеціалістом  відділу «Корсунь-Шевченківського
бюро правової  допомоги» Смілянського  місцевого центру  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Курчатовою  Оксаною  та  адміністратором  відділу  з  надання
адміністративних  послуг  та  державної  реєстрації  Корсунь-Шевченківської  районної
державної адміністрації Кузьменко Анною  проведено робочу зустріч щодо порядку надання
адміністративних послуг , а також на тему «Доступ до публічної інформації» та «Відмінність
запиту  на  інформацію  від   звернення  громадян».  Обговорено  порядок  надання  правової
допомоги  громадянам,  які  її  потребують  та  перелік  адміністративних  послуг,  які  можна
отримати  у  Центрі  надання  адміністративних  послуг  Корсунь-Шевченківської  районної
державної  адміністрації,  які  надаються  з  урахуванням  епідеміологічної  обстановки   на
відповідній території.



16  грудня 2020  року у  приміщенні  Городищенського  відділення  поліції  ГУНП в
Черкаській  області  проведено  зустріч  обговорення  на  тему:  "Затримання  особи  у
кримінальному  провадженні»  за  участю  ТВО  начальника  Городищенського  відділення
поліції  Смілянського  ВП  ГУНП  в  Черкаській  області  Володимира  Уса,  заступника
начальника  Городищенського  відділення  поліції  Смілянського  ВП  ГУНП  в  Черкаській
області  –  начальника  слідчого  відділення  Юрія  Самойленка  та  головного  спеціаліста
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час обговорення,  учасниками було відзначено,  що відповідно до Кримінально-
процесуального  кодексу  України  (КПК),  затримання  особи  –  це  тимчасовий  запобіжний
кримінально-процесуальний  та  адміністративно-процесуальний  захід,  застосування  якого
обмежує  право  на  свободу  та  особисту  недоторканність  індивіда,  що  застосовується  на
підставах  та  в  порядку,  встановлених  процесуальним  законодавством.  А  незважаючи  на
короткочасність затримання, за характером обмежень прав і свобод воно є одним з найбільш
суворих  запобіжних  заходів.  Адже  застосування  затримання  безпосередньо  пов’язане  з
обмеженням права людини на свободу та особисту недоторканність.

19  жовтня  2020  року головним  спеціалістом  відділу   «Корсунь-Шевченківського
бюро правової допомоги»  Оксаною  Курчатовою  проведено робочу зустріч з начальником
відділу  ведення  державного  реєстру  виборців  апарату  Корсунь-Шевченківської  районної
державної  адміністрації  Ждановим Володимиром та спеціалістом  відділу Кобко Оленою.
Тема  заходу:  "Місцеві  вибори  в  Україні".  Обговорено  найбільш  проблематичні  питання
проведення виборів в умовах карантинних обмежень.  Наступні  місцеві  вибори 25 жовтня
2020 року мають вперше відбутися за Виборчим кодексом України, прийнятим 19 грудня
2019 року.

Цей  Виборчий  кодекс  включає  в  себе  положення  лише  щодо  всіх  типів
(президентських, парламентських, місцевих) виборів в Україні. Відтак можна говорити про
позитивний момент кодифікації  – появи одного єдиного законодавчого акта замість трьох
окремих  законів  про  вибори.  Натомість,  за  межами  регулювання  Кодексу  залишилися
питання  ЦВК,  Державного  реєстру  виборців,  всеукраїнського  та  місцевих  референдумів.
снує серйозна проблема щодо обрання районних рад. За Конституцією ці органи місцевого
самоврядування покликані представляти спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і
міст  району.  Кодекс  визначає,  що  загальний  склад  районної  ради  залежить  від  кількості
виборців  району.  Разом  з  тим,  від  кожної  територіальної  громади  району  залежно  від
чисельності виборців має обратися до складу районної ради від двох до чотирьох депутатів. 

Проблема  полягає  в  тому,  що  обираючи  щонайменше  двох  депутатів  від  кожної
територіальної  громади,  є  неможливим вкластися  у загальний кількісний склад депутатів
районної  ради,  адже  кількість  депутатів  районної  ради  є  прямо  залежною  від  кількості
виборців. І в абсолютній більшості випадків загальна кількість депутатів районної ради буде
суттєво  меншою,  щоб  гарантувати  кожній  територіальній  громаді  представництво  як
мінімум двома депутатами у складі районної ради.
     Ще  одним  викликом  для  місцевих  виборів  2020  року  є  незавершеність  процесу
децентралізації та пов’язаної з ним адміністративної реформи. Зокрема, досі не внесені зміни
до  Конституції,  не  прийнятий  закон  про  адміністративно-територіальний  устрій,



парламентом  не  змінені  межі  районів.  Проблема  полягає  в  тому,  що  українське
законодавство  дозволяє  об’єднуватися  в  одну  нову  об’єднану  територіальну  громаду
колишнім територіальним громадам  як одного району, так і різних районів однієї області.
Непоодинокими  є  випадки  утворення  нових  територіальних  громад,  які  розміщуються
одночасно на територіях двох або й трьох чинних районів. Відтак досі є незрозумілим, яким
чином мають обирати районні ради жителі нових об’єднаних територіальних громад. 

26  листопада  2020  року заступником  начальника  відділу  «Шполянське  бюро
правової допомоги» Каріною Асланян проведено робочу зустріч з військовослужбовцем на
тему: «Права  учасників бойових дій та військовослужбовців».
 Під  час  зустрічі  були  порушені  актуальні  питання  правового  захисту
військовослужбовців,  в тому числі  учасників  АТО, а  також земельні  питання.  Присутнім
надано юридичні консультації з порушених питань, зокрема, щодо порядку отримання житла
та  земельних  ділянок  учасниками  бойових  дій,  пільг  на  житлово-комунальні  послуги,
отримання щорічної  разової  виплати до 5 травня, трудових питань мобілізованих,  питань
впровадження земельної реформи в Україні.

Військовики  також  отримали  інформаційні  буклети  з  консультаціями  з  різних
правових питань.

17  грудня  2020  року робоча  група  у  складі  працівників  Смілянського  місцевого
центру з надання БВПД Мамонової Наталії, Дячука Олександра та Коберник Таїсії виїхала
до села Ротмистрівка, де провела для жителів населеного пункту консультування з земельних
питань.

З  метою  підвищення  рівня  правової  обізнаності  сільського  населення  у  сфері
земельних  відносин  працівники  центру  для  жителів  села  Ротмистрівка  провели
правопросвітницький захід «Земельна реформа: як діятиме відтепер ринок землі».

Юристи центру повідомили, що відповідно до законодавства, запровадження ринку
землі  в  Україні  передбачається  у  два  етапи.  На  першому скасовується  дія  мораторію на
продаж  землі  сільськогосподарського  призначення  для  громадян  України,  другий  етап
починається з 1 січня 2024 року, коли право на купівлю землі отримають юридичні особи.

Місцеві  жителі  ставили  запитання,  які  стосувались  порядку  продажу  земельної
ділянки після відкриття  ринку землі,  оформлення документів  на землю. На всі запитання
юристи надали вичерпні відповіді.



20  жовтня  2020  року до  відділу  «Звенигородського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ з  надання  БВПД звернулися  громадяни ромської  національності,  яким
начальник відділу Ольга Винарська   роз’яснила алгоритм голосування на виборчій дільниці. 
   Виборчий  бюлетень  заповнюється  виборцем  особисто  в  кабіні  для  таємного
голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб.
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень,
має  право  з  відома  голови  або  іншого  члена  дільничної  виборчої  комісії  скористатися
допомогою  іншої  особи,  крім  члена  виборчої  комісії,  кандидата,  уповноваженої  особи
місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача. Також було
наголошено,  що  виборець  може  голосувати  лише  за  одну  місцеву  організацію  партії  у
відповідному  територіальному  виборчому  окрузі,  одного  кандидата  в  депутати  у
відповідному одномандатному виборчому окрузі, за одного кандидата на посаду відповідно
сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до нового Виборчого кодексу України виборець у бюлетені, визначивши
організацію партії, за яку він голосує, у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації
політичної партії робить позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у
квадраті  із  нанесеним  трафаретом  для  написання  номера  кандидата  може  вписати
порядковий номер кандидата у депутати, якого він підтримує.
    У випадку, якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера
кандидата  в  депутати  зробив позначку  не  по  трафарету,  але  із  якої  можливо встановити
дійсне волевиявлення виборця, вважається, що виборець підтримує кандидата номер якого
зазначено.
     Якщо ж запис (позначку) у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера
кандидата в депутати, якого підтримує виборець, зроблено в графі партії, яку виборець не
підтримав, вважається, що такий виборець підтримує весь регіональний список кандидатів у
депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.

26 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василем  Ямковим    була  проведена  робоча зустріч із
заступником  начальника  Лисянського  лісового  господарства  Віталієм   Марусичем   та
інспектором по лісовому господарству  Романом Козаком на  тему:  “Передача  у власність
земель лісогосподарського призначення ”. Землі лісогосподарського призначення - це землі,
вкриті  лісовою рослинністю,  а  також  не  вкриті  лісовою рослинністю,  нелісові  землі,  які
надані  та  використовуються  для  потреб  лісового  господарства.  Зустріч  пройшла  теплій,
дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань.



17 грудня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Василем  Ямковим,  була  проведена   лекція  за  участю  директора   ТОВ “Діалог”  Віктора
Невмиваного,  заступника  директора   Володимира  Сербіна,  агронома  -  землевпорядника
Миколи Коваленка,  бухгалтера   Наталії  Сікало  та  власників  земельних  паїв,  яким  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.  Зустріч
пройшла теплій,  дружній атмосфері з обговоренням  правових питань також були надано
консультації по земельних питаннях.

20  жовтня  2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Городищенського  бюро
правової допомоги» Барабашем Миколою проведено зустріч - обговорення з в.о. начальника
відділу,  головним  спеціалістом  відділу  ведення  державного  реєстру  виборців  апарату
Городищенської районної державної адміністрації Андрейко Валентиною на тему  "Місцеві
вибори - 2020". 

Під  час  зустрічі  було  обговорено,  що   Місцеві  вибори  в  Україні  2020  — чергові
місцеві вибори, які відбудуться у неділю 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть депутатів
сільських,  селищних  і  міських  рад  та  сільських,  селищних  і  міських  голів.  Орієнтована
кількість  виборців  становить  27,2  млн  осіб,  кількість  виборців  у  списках  на  виборчих
дільницях оцінюється у 28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць  — понад 29 тис. Будуть
обрані обласні і районні ради, а також голови та ради територіальних громад України.  У
п'ятьох містах жителі також обиратимуть депутатів районних у місті рад.

1 січня 2020 вступив в силу новий Виборчий кодекс, який змінив правила виборів до
місцевих рад. Голосування за мажоритарною системою проходитиме лише у територіальних
громадах, що мають менше 10 тис. жителів, можливе самовисування кандидатів. Від одного
округу може бути обрано 2 - 4 депутати (раніше 1 один округ обирав лише одного депутата).
В  місцевих  радах  з  населенням  понад  10  тис.  жителів,  голосування  проходитиме  за
відкритими списками та оновленою пропорційною системою, без самовисування кандидатів.
Депутатські  місця  отримають  партії,  які  подолають  5  %  бар'єр.  Окрім  того,  другий  тур
голосування буде проводитися в містах із населенням понад 75 тисяч. Також на місцевих
виборах 2020 року буде вперше запроваджено гендерні  квоти для партій.  З цього року в
списку партії має бути не менше 40 % представників однієї статі.

Також були обговорені умови проведення виборів під час карантинних обмежень.



26 листопада 2020 року Лілія Дзюба  головний спеціаліст відділу «Звенигородського
бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД провела вуличне інформування
громадян на тему: «Доступ до публічної інформації». 

Під  час  заходу  громадянам  м.  Звенигородка  було  роз’яснено,  про  конфіденційну
інформацію - інформацію, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім
суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за
їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; таємну інформацію - інформацію,
доступ  до якої  обмежується  відповідно  до частини  другої  статті  6  Закону  України  «Про
доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і
державі.  Таємною  визнається  інформація,  яка  містить  державну,  професійну,  банківську,
розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом
таємницю. Окремо зосереджено увагу на запиті на інформацію.

17 грудня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Василем Ямковим був проведений в Лисянському відділені поліції Звенигорського відділу
поліції  ГУНП в Черкаській області   семінар на тему: “Адміністративне затримання” були
присутні  -  начальник  відділення  Олександр  Антощенко,  заступник  начальника   слідчого
відділення  Олександр  Хвостенко,  начальник  сектору  привенції  Михайло  Циганенко,
старший  оперативно  уповноважений  СКП  Олег  Даценко.  На  семінарі  проводилося
обговорення,  що  затримання  адмістративному  праві  називається  допоміжний  захід
адмістративного припинення загального призначення, який полягає у тимчасовому обмежені
свободи  пересування  і  місцезнаходження  і  застосовується  в  разі,  коли  інші  заходи
адміністративного  припинення  неефективні  для  забезпечення  належного  виконання
провадження  в  справі  про  адміністративне  правопорушення  і  забезпечення  притягнення
правопорушника  до  відповідальності.  Адміністративне  затримання  особи,  яка  вчинила
адміністративне правопорушення, може тривати не більше як   три  години, а в необхідних
випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб. 

Всім присутнім були  надані вичерпні відповіді на питання  правового характеру, які
їх цікавили.

21 жовтня  2020 року начальником  відділу  Лисянського бюро правової  допомоги
Василем Ямковим була проведено  семінар на тему: “Місцеві вибори  -  2020”,  в якому взяли



участь   голова   Лисянської  селищної   територіально  виборчої  комісії  Тетяна  Бесараб,
заступник  голови Лисянської селищної територіальної виборчої комісії Галина  Сланінська,
секретар  Лисянської  селищної територіальної  виборчої  комісії   Марія Дзеціна,  пограміст
Довга Оксана,  Олександр  Котляр,  Галина Момот,  Котенко Вікторія, Нужна Ніна, які в ці
дні несуть повну відповідальність за місцеві вибори в адміністративних межах Лисянської
територіальної громади.
          Вибори до місцевих органів влади, це дуже відповідальний крок кожного українця
будуть  обиратися  голови,  старости  сіл,  селища,  тому  треба  віднестись  з  великою
відповідальністю  і  правильно  зробити  свій  вибір.  Згідно  з  Виборчим  кодексом  та
Конституцією  України,  чергові  місцеві  вибори  проводяться  в  останню  неділю  жовтня
двадцять п’ятого числа 2020. В кінці заходу були роздані буклети правового характеру.

18 грудня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василем  Ямковим було проведено робочу  зустріч з
майором пенітенціарної  служби України  Станіславом Корольковим на тему:  “Затримання
особи  у  кримінальному  впроваджені”  було  обговорено,  що  кримінальне  процесуальне
затримання різновидом саме запобіжного заходу, а не слідчою дією, з приводу чого окремі
вченні до цього часу ведуть дискусію, бо вичерпний вичерпний зміст затримання полягає в
запобіганні ухилення  підозрюваного, обвинуваченого від слідства і суду, припиненні його
злочинної діяльності, запобігання  фальсифікації ним доказів.

Відповідно  до  вимог  Кримінально  -  процесуального  кодексу  України  затримання
особи передбачає два порядки затримання:

1) Затримання підозрюваного,обвинуваченого на підставі ухвали слідчого судді, суду
з метою приводу ст. 187-191 КПК України

2) Затримання особи без ухвали слідчого  судді, суду, яке в свою чергу поділяється на
законне затримання ст. 207 КПК України.

Зустріч пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань. По
закінченню  робочої зустрічі з було роздано буклети правового характеру .

21 жовтня 2020 року начальником  відділу  Лисянського бюро правової  допомоги
Василем Ямковим була проведено  просвітницький  захід  на тему: “Місцеві вибори  -  2020”
з  працівниками   поліції   майором   Віталієм    Шпильовим  та  капітаном   Володимиром
Кузьміним, які в ці дні охороняють  сейфи  з бюлетнями  і несуть повну  відповідальність  за
їх збереження  так як вони потрібні для проведення  місцевих  виборів  в адміністративних
межах Лисянської територіальної громади.



 Вибори до місцевих органів  влади, це дуже відповідальний крок кожного українця
будуть  обиратися  голови,  старости  сіл,  селища,  тому  треба  віднестись  з  великою
відповідальністю і правильно зробити свій вибір.  
     Згідно  з  Виборчим  кодексом  та  Конституцією  України,  чергові  місцеві  вибори
проводяться в останню неділю жовтня двадцять п’ятого числа 2020. В кінці  заходу були
роздані буклети правового характеру.

27 листопада 2020 року начальником  відділу Лисянського бюро правової допомоги
Василем Ямковим  було проведено лекцію  на тему: “Доступ до публічної інформації  ” з
працівниками  Звенигородського  управління  ГУ  ДПС  в  Черкаській  області  їм  було
роз’яснено,  що  запит  на  інформацію  –  це  прохання  особи   до  розпорядника  інформації,
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володіні ст.  19 Закону України “Про
доступ  до  публічної  інформації”.  Також  доступ  до  публічної  інформації  здійснюється
відповідно до закону при дотримані сукупності таких вимог. На всі зацікавлені питання були
дані змістовні  правові відповіді. В кінці лекції були роздані буклети правового характеру.

18  грудня 2020 року  начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василем  Ямковим була  проведена робоча зустріч з
директором  ТОВ “Злагода”  та власниками земельних паїв, яких  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. Було проведено консультування по
земельних питаннях.

21  жовтня  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 Топилянської сільської ради.
      В ході заходу обговорили тему, а саме: «За яких умов може здійснюватися передача
земельної ділянки у власність або користування громадян за давністю користування?» 

Під час обговорення актуального питання було відзначено: відповідно до статті 119
Земельного  кодексу  громадяни,  які  добросовісно,  відкрито  і  безперервно  користуються
земельною  ділянкою  протягом  15  років,  але  не  мають  документів,  які  б  свідчили  про
наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади
або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання
в користування.  Розмір земельної ділянки встановлюється в межах норм, визначених цим



кодексом. Передача земельної ділянки у власність або користування громадян за давністю
користування здійснюється в порядку, установленому даним кодексом.
     Слід  відзначити,  що  норма  зазначеної  статті  при  передачі  земельної  ділянки
громадянам  у  власність  або  користування  за  давністю  користування  обумовлюється
добросовісністю  та  відкритістю  користування  земельною  ділянкою.  При  цьому,
використання земельної ділянки    має бути безперервним, тобто щорічним. Сезонні перерви
обробки землі не повинні братися до уваги.
      Термін  добросовісного  та  відкритого  користування  земельною  ділянкою  має
становити не менше 15 років. Перебіг терміну за давністю користування для набувача права
власності  на  землю  або  надання  її  в  користування  починається  з  моменту  фактичного
використання земельної ділянки, а не з дати прийняття норми зазначеної статті Земельного
кодексу  України.  Після  завершення  заходу  було  вручено  роздруковані  матеріали  з
юридичних питань.

27 листопада 2020 року начальником  відділу “Лисянського бюро правової допомоги
Василем Ямковим  було проведено засідання круглого столу з  працівниками  податкової
установи  в  якому  прийняли  участь  головний  державний  ревізор  –  інспектор  відділу
адміністрування  податків  з  фізичних  осіб  Тамара   Цуп,  старший   державний  інспектор
відділу  податкових серверів  Леонід Савченко на тему: “Відмінність запиту на інформацію
від звернення  громадян”.  Запит -  це  прохання  надати  інформацію,  звернення  –  прохання
вчинити певні дії, викладені в пропозиції, заявах чи скаргах.

18 грудня 2020  року  у  районному  секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Черкаській  області,  проведено зустріч  обговорення на тему «Адміністративне
затримання», за участю начальника Городищенського  районного сектору філії Державної
установи «Центр пробації» в Черкаській області Анатолія Пикала, та головного спеціаліста
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколи Барабаша.

Під час обговорення, учасниками було відзначено, що адміністративне затримання є
одним з обмежувальних заходів адміністративного примусу, який застосовується всупереч
волі  та  бажанню  порушника  і  полягає  у  тимчасовому  обмеженні  свободи  пересування  і



місцезнаходження. Застосування такого заходу як адміністративне затримання, підстави та
порядок  його  застосування,  мета,  строки  затримання  та  перелік  посадових  осіб,  які
уповноважені  здійснювати  затримання,  визначено  в  Кодексі  України  про адміністративні
правопорушення.

21  жовтня  2020  року  у  відділу  «Звенигородського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  начальник  відділу  Ольга  Винарська  провела  робочу
зустріч  з адвокатом системи БВПД Володимиром Полежакою, під час зустрічі  було були
обговорені права громадян України  щодо взяття  участі у виборах, та підстави для реалізації
виборцями права голосу на виборах - включення до списку виборців на виборчій дільниці.
       Під час робочої зустрічі  була акцентована увага на  порушення такого права.  Аби
захистити свої виборчі права громадяни мають право шляхом уточнення списків виборців, у
тому числі включення або виключення зі списку себе чи інших осіб,   можуть звернутися до
суду з  адміністративним позовом,  у порядку,  встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України (далі КАС України).
    Відповідно до статті 274 КАС України право звернутися з адміністративним позовом
про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе
особисто  або  інших  осіб,  має  кожен,  хто  має  право  голосу  на  відповідних  виборах  або
референдумі, такий позов розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місце
знаходженням відповідної комісії, і позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні
до дня голосування.
      Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду
без сплати судового збору. А рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки
виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення
змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.

27  листопада  2020  року начальником  відділу  «Корсунь-Шевченківського  бюро
правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошиєю Олегом,
спільно з в.о.начальника Корсунь-Шевченківського відділу Держгеокадастру у Черкаській
області Шульгою Сергієм, було проведено виїздне консультування, щодо надання правової
допомоги особам з числа відвідувачів Корсунь-Шевченківського відділу Держгеокадастру у
Черкаській  області  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  громадян  щодо  захисту  їх  прав  в  умовах  карантину.
Проінформовано  відвідувачів  бюро  про  можливість  одержання  консультацій  в  онлайн



режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал, поширено друковану продукцію системи
БПД.

18 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:
«Адміністративне затримання та затримання особи у кримінальному провадженні» для осіб,
що засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Під час зустрічі обговорили,
що  адміністративне  затримання  є  одним  з  обмежувальних  заходів  адміністративного
примусу, який застосовується всупереч волі та бажанню порушника і полягає у тимчасовому
обмеженні свободи пересування і місцезнаходження. Озвучено про те, коли застосовується
адміністративне  затримання,  на  який  строк  та  хто  саме  має  право  затримувати  людину.
Затримання  особи це  тимчасовий запобіжний захід,  який  обирається  органом досудового
слідства чи органом дізнання в разі нагальної потреби запобігти злочину чи припинити його і
який полягає в тому, що особа, яка затримується, позбавляється волі на певний термін. По
закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової
допомоги.

22 жовтня 2020 року головний спеціаліст  відділу Корсунь-Шевченківського бюро
правової  допомоги  Оксана  Курчатова  відвідала  Квітчанський  старостинський  округ
Карашинської сільської ради с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
За  участю старости  с.  Квітки  Шпунтенка  Віктора  Миколайовича  та  жителів  села  Квітки
проведено  заняття,  яке  присвячене  правовим  задачам  та   функціонуванню   Державного
аграрного  реєстру  в  Україні,  його  прогресивним  завданням  в  сучасних  реаліях,  порядку
реєстрації в Державному аграрному реєстрі, технічним питанням, інформаційній взаємодії з
іншими реєстрами, порядку подання заяви для реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі, порядку виправлення помилок, допущених у відомостях Державного
земельного  кадастру,  реєстрації  права  власності  чи  оренди  на  земельну  ділянку  в
Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно, виправлення помилок допущених у
відомостях  Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно. Нагадано про  судовий
порядок вирішення земельних спорів. 
           Жителі села охоче брали участь в заході, цікавились новелами земельної реформи, а 
також консультувались з приводу питань соціального характеру (порядку зняття з реєстрації 
та соціальної допомоги одиноким матерям).



27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  начальником  Кам’янського  РВ
ДРАЦС  ЦМУ  МЮ  (м.  Київ)  Юрик  Наталією  на  тему:  «Правовий  статус  ромської
національної меншини».

Під  час  зустрічі  обговорено  правовий  статус  представників  ромської  національної
меншини  які  визначено  у  міжнародному  та  національному  законодавстві  України.  З
врахуванням вимог Закону України "Про національні  меншини в Україні"  представникам
ромської  національної  меншини  які  є  громадянами  України  та  території  України
гарантуються  рівні  політичні,  соціальні,  економічні  та  культурні  права  і  свободи,
підтримується  розвиток  національної  самосвідомості  й  самовиявлення.  Усі  громадяни
України користуються захистом держави на рівних підставах. При забезпеченні прав осіб, які
належать  до  національних  меншин,  держава  виходить  з  того,  що  вони  є  невід’ємною
частиною  загальновизнаних  прав  людини.  Громадяни,  які  належать  до  національних
меншин,  вільні  у  виборі  обсягу  і  форм  здійснення  прав,  що  надаються  їм  чинним
законодавством,  і  реалізують  їх  особисто,  а  також  через  відповідні  державні  органи  та
створювані громадські об'єднання. Інтеграція в українське суспільство ромської національної
меншини на сьогодні є соціально значущим питанням.

Ніхто  не  може  бути  обмеженим  у  праві  пересування,  крім  випадків  визначених
законом.

Затримання – це саме той випадок,який обмежує особу у її конституційному праві. 
18  грудня 2020  року головним  спеціалістом  відділу  «Звенигородського  бюро

правової  допомоги»  Лілією  Дзюбою  була  проведена  зустріч  із  працівником
Звенигородського  міськрайонного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Черкаській  області  Оленою  Шолох  на  якій  обговорили  тему:  “Затримання  особи  у
кримінальному  провадженні”.  Під  час  зустрічі  обговорили  правові  підстави  затримання
особи та випадки, у яких особа може бути затримана без ухвали слідчого судді або суду.
З’ясували хто має право затримувати особу, порядок затримання, випадки та строк на який
особа може бути затримана.

А  також  було  детально  роз’яснено  порядок  залучення  захисника  у  випадку
затримання особи за підозрою в учиненні кримінального правопорушення.

23 жовтня 2020 року начальником відділу  ‘Лисянське  бюро правової  допомоги”
Василем  Ямковим  була  проведена  робоча  зустріч  на  тему:  “  Місцеві  вибори  -  2020”  з
працівниками Бужанської сільської територіально виборчої дільниці про правила  підготовку
до  виборів  на  виборчих  дільницях  згідно  Виборчого  кодексу  на  зустрічі  були  присутні



голова  територіально  виборчої  дільниці  –Любов  Невмивана,  заступник  голови
територіально виборчої дільниці – Стадник Ірина, секретар територіально виборчої дільниці
– Людмила Гончик.  Вибори до місцевих органів  влади, це дуже відповідальний крок для
кожного українця: будуть обиратися голови, старости сіл, селища, тому треба віднестись  з
великою відповідальністю і правильно зробити свій вибір.  

27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  вуличне  інформування  на  тему:  «Доступ  до
публічної інформації».

Публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких  носіях  інформація,  яка  була  отримана  або  створена  в  процесі  виконання
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або
яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації,  визначених цим законом. Згідно з Законом України "Про доступ до публічної
інформації",  відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих
днів  з  дня  отримання  запиту.  У  разі,  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду
запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника,  вищого  органу  або  суду.  Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності
розпорядників  інформації  до суду здійснюється  відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України. 

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

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування
земельною  ділянкою  (землекористування,  необхідною  орендареві  для  проведення
підприємницької та інших видів діяльності).

  18 грудня  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 в Водянській сільській раді Шполянського району Черкаської області.

В  ході  заходу  обговорили  тему:  «Чи  можна  достроково  розірвати  договір  оренди
землі?» 



Фахівець бюро проінформувала присутніх,  що розірвання договору оренди землі  в
односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами
самого договору.

Законодавством  України  визначено  два  шляхи  дострокового  розірвання  договору
оренди землі:

за згодою сторін;
за рішенням суду.
У  разі  розірвання  договору  оренди  землі  з  ініціативи  орендаря  орендодавець  має

право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість
місяців,  а  на  землях  несільськогосподарського  призначення  -  за  рік,  якщо  протягом
зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди
цієї  ж  земельної  ділянки  на  тих  самих  умовах,  за  винятком  випадків,  коли  розірвання
договору  було  обумовлено  невиконанням  або  неналежним  виконанням  орендодавцем
договірних зобов'язань.

Наприкінці  зустрічі  розповсюджено  інформаційні  буклети  з  відповідними
письмовими роз’ясненнями та контактними даними бюро.

23 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Місцеві вибори - 2020».

Під  час  заходу  було  обговорено,  що  сьогодні  в  Україні  завершується  агітація  за
кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 25 жовтня. З суботи, 24 жовтня,
почнеться  “день  тиші”.  У  суботу,  24  жовтня,  напередодні  місцевих  виборів  агітація
заборонена.  У  день  виборів  також  відбудеться  ініційоване  Президентом  України
Володимиром  Зеленським  загальнонаціональне  опитування,  його  результат  не  матиме
прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.

Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавірусу, тому у
Міністерстві  охорони  здоров’я  не  виключають  спалах  COVID-19  після  голосування.
Пандемія  диктує  нові  правила  поведінки  на  виборчій  дільниці,  оскільки  виборцям
рекомендується  приходити  зі  своєю  ручкою,  обов’язково  носити  маски,  за  нехтування
останньою  рекомендацією  загрожує  штраф.  Окрім  того,  до  людей,  які  перебувають  на
самоізоляції  з  підозрою  чи  захворюванням  на  COVID-19,  приїзджатиме  виїзна  виборча
комісія.



27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Лисянського бюро правової
допомоги» Оксаною Яровою було проведено вуличне інформування для громадян на тему:
«СТОП - насилля».

До  уваги  громадян  була  донесена  інформація,  що  домашнє  насильство,  а  воно  є
різних видів : фізичне , секуальне ,економічне , психологічне терпіти не можна, потрібно,
якщо воно сталося, чи Ви стали його свідком негайно телефонувати за номером «102».

Виклик поліції саме за номером «102» в подальшому допоможе Вам встановити факт
здійснення такого виклику у разі, якщо поліція не приїхала або не вжила належних заходів.

Затримання - це момент, з якого особа силою або через підкорення наказу змушена
залишатися  поряд  із  уповноваженою  службовою  особою  чи  в  приміщенні,  визначеному
уповноваженою службовою особою. 

  
18 грудня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого

центру з надання БВПД на базі Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації»
проведено робочу зустріч  на тему:  «Затримання  особи у кримінальному провадженні»  та
«Адміністративне затримання»

  У ході зустрічі роз’яснили, що відповідно до вимог Кримінально - процесуального
кодексу України затримання особи передбачає два порядки затримання:

1) затримання підозрюваного, обвинуваченого на підставі ухвали слідчого судді, суду
з метою приводу;

2) затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, яке в свою чергу поділяється на
законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою.

Ці  види  затримання  мають  суттєві  відмінності.  Вони  відрізняються  за  метою,
підставами, процесуальним порядком застосування та суб'єктами здійснення.

27 жовтня 2020 року начальником відділу “Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги” Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошиєю Олегом, проведено
вуличне інформування, на тему: "Екологічні права громадян" та "Юридична відповідальність
за екологічні правопорушення", серед громадян обговорювались питання надання правової
допомоги особам які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного
земельного  законодавства.  Проінформовано  жителів  про  можливість  одержання
консультацій  в  онлайн  режимі,  подачі  заяв  та  звернень  через  веб-портал,  поширено
друковану продукцію системи БПД.

27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з фахівцем ІІ категорії Кам’янського



РС  філії  ДУ  «Центр  пробації»  Ляшко  В’ячеславом  на  тему:  «Відмова  у  видачі  довідки
переселенця».  Заявнику  може  бути  відмовлено  у  видачі  довідки  про  взяття  на  облік
внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:

 у  заявника  немає  відмітки  про  реєстрацію  місця  проживання  на  тимчасово
окупованій  території  України  або  в  районі  проведення  АТО  і  відсутні  докази,  що
підтверджують факт проживання на цій території; 

у  державних  органів  є  факти  про  подання  завідомо  неправдивих  відомостей  для
отримання довідки; 

заявник  втратив  документи,  що  засвідчують  його  особу  (спочатку  необхідно
відновити документи, а потім стати на облік); 

докази,  подані  заявником  для  підтвердження  факту  проживання  на  тимчасово
окупованій  території  України  або  в  районі  проведення  АТО  не  підтверджують  факту
проживання заявника на відповідній території. 

По закінченню заходу були розповсюджені буклети «Безоплатна правова допомога
ВПО».

Насильство широко застосовується людьми як засіб досягнення бажаного результату.
І воно завжди пов’язане з поняттям свободи: жертву змушують до якоїсь поведінки або до
прийняття певних умов, руйнуючи її біологічне чи психічне життя, або ж погрожуючи його
зруйнувати.  Часом  доволі  непросто  відрізнити  насильство  (передусім  психологічне)  від
конфліктних  ситуацій,  спорів,  що  виникають  у  кожній  сім’ї  та  не  становлять  загрози
подальшому розвитку здорових стосунків. 

 З метою протидії домашньому насильству, 21 грудня 2020 року головний спеціаліст
відділу «Звенигородського бюро правової допомоги» Лілія Дзюба провела лекцію учням у
Державному  навчальному  закладі  «Звенигородський  центр  підготовки  і  перепідготовки
робітничих  кадрів»,  на  якій  було роз’яснено  з  практичної  точки  зору  поняття  «домашнє
насильство» та види відповідальності за його вчинення.

27 жовтня 2020 року працівниками  “Лисянського  бюро правової  допомоги”  було
проведено  вуличне  інформування  на  тему:  "Екологічні  права  громадян,"  “Юридична
відповідальність за екологічні правопорушення”. Під час вуличного інформування перехожі



були  ознайомлені  з  екологічними  правами   громадян  та  юридичною  відповідальність,  а
також було детально роз’яснено процедуру покарань за правопорушення громадянами.

30  листопада  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 заходу роз’яснено, що клієнти пробації мають
рівний  доступ  до  безоплатної  правової  допомоги,  передбачений  Законом  України  «Про
безоплатну правову допомогу», яка буває двох видів: первинна (консультування, роз’яснення
з правових питань) і вторинна (складання процесуальних документів, представництво у суді
тощо), та хто має право на останню. Акцентовано увагу на тому, що за єдиним телефонним
номером системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 можна отримати інформацію
правового  характеру  та  відомості  про  адресу  найближчого  бюро  правової  допомоги  та
переліку його послуг. Особи, які прийшли на реєстрацію до сектору пробації, окрім порядку
доступу  до БВПД,  також  отримали  вичерпні  відповіді  з  питань  земельного  та  сімейного
законодавства.  Кожен  отримав  інформаційний  буклет  «Бюро  правової  допомоги:  «Ваш
юридичний провідник» з контактною інформацією найближчого бюро та центру.

З  метою  проведення  виїздного  консультування  громадян  21  грудня 2020  року
начальник  відділу  «Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги»  Смілянського
місцевого центру з надання БВПД Кривошиєю Олег здійснив робочий виїзд до села Сухини,
Селищенської ОТГ, де в приміщенні старостату спільно зі старостою с. Сухини Коломійцем
Павлом,  провів  прийом  громадян  та  лекцію  для  працівників  органів  місцевого
самоврядування щодо Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство.
Під  час  зустрічі  обговорено  питання  реалізація  Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій  у  сільське  господарство  України»,  що  дозволить  Україні  пом’якшити  окремі
обмеження  на  шляху  до  зростання  участі  приватного  сектору,  зокрема  малих  і  середніх
підприємств,  у  сільськогосподарському  ринку  факторів  виробництва  та  ринку  товарів
України».



27  жовтня  2020  року  заступником  начальника  “Шполянського  бюро  правової
допомоги”  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  проведено  робочу  зустріч  з
провідним спеціалістом Шполянського районного відділу РАЦС. В ході заходу обговорили
тему:  «Отримання  документів  про  державну  реєстрацію  народження  представниками
ромської національної меншини в Україні". 
  Під час розмови обговорили що, багато ромів в Україні не мають ідентифікаційних
документів і свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а отже позбавлені
доступу до базових послуг.

Для отримання паспорта чи іншого ідентифікаційного документа зазвичай необхідне
свідоцтво про народження, а для видачі свідоцтва про народження у свою чергу необхідний
відповідний документ  посвідчення  особи.  У той  самий  час,  відсутність  ідентифікаційних
документів на практиці також часто являє собою серйозну перешкоду для звернення до суду,
наприклад,  щоб  отримати  рішення  суду  про  підтвердження  факту  народження,  існують
випадки коли факт народження особи було зареєстровано, однак вона не має паспорта чи
інших ідентифікаційних документів.
   Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться  за  письмовою  або  усною
заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.
Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться  не  пізніше  одного  місяця  з  дня  її
народження.

22 грудня 2020 року в приміщенні Смілянського районного відділу ДРАЦС ЦМУЮ
(м.  Київ)  відбулось  засідення  круглого  столу  за  участі  головного  спеціаліста  відділу
правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання
БВПД  Олени  Сокол  та  головного  спеціаліста  Смілянського  районного  відділу  ДРАЦС
ЦМУЮ (м. Київ) Наталії Тищенко.

Сокол Олена  зазначила , що в Смілянському районі мешкає велика кількість осіб
ромської національності. Серед проблемних питань, з якими вони найчастіше звертаються до
центру правової допомоги, це – повна відсутність документів, що в подальшому ускладнює
їхнє існування.

У зв`язку з цим під час проведення круглого столу було детально обговорено питання
стосовно:

- Процесу отримання свідоцтва про народження особами ромської національності;
-  Отримання паспорту  до повноліття  та  після  повноліття  особи,  а  саме процедура

встановлення особи;
- Проблеми відновлення втрачених документів громадян ромської національності.



В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство", 28 жовтня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олена  Сокол,  Олександр  Дячук  та  Наталія
Мамонова  здійснили  виїзне  консультування  та  інформування  жителів  села  Тернівка
Смілянського району,  щодо особливостей земельної реформи в Україні.

Метою зустрічі  з  представниками органу ОМС та  громадянами стало обговорення
головних змін нового закону про ринок землі. А саме, яким буде ринок землі в Україні? Хто і
на яких умовах зможе купувати та продавати? Було повідомлено, що Реєстр працюватиме за
принципом «єдиного вікна».  Після  реєстрації  Реєстр надаватиме користувачу  інформацію
про  нього  з  всіх  державних  реєстрів.  Реєстр  буде  доповнено  функціоналом,  який  дасть
можливість замовляти державні послуги, які необхідні для ведення сільськогосподарського
господарства,  зі  свого особистого кабінету в Реєстрі.  У сервісі  можна зареєструватися як
самостійно, так і за допомогою оператора.

З метою розширення доступу населення до безоплатної правової допомоги 22 грудня
2020  року начальник  відділу  «Корсунь-Шевченківського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Кривошия  Олег,  спільно  зі  старостою  с.  Сидорівка  Бойко  Лідією провів  консультування
громадян  з  земельних  питань  в  приміщенні  старостату  с.  Сидорівка  Стеблівської  ОТГ.
Законодавством передбачена можливість для громадян України набути право власності на
земельні  ділянки  на  підставі  безоплатної  передачі  із  земель  державної  і  комунальної
власності, працівник звернув  увагу на види земельних ділянок та розмір, роз'яснив алгоритм
дій - куди необхідно звертатися, яке клопотання подати та які документи до нього додати,
процедуру отримання відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
процедуру  присвоєння  кадастрового  номеру  на  земельну  ділянку.  Відвідувачів  було
поінформовано про можливість  скористатися  послугами бюро,  звернувшись особисто або
зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД. Під час заходу було розповсюджено
друковані матеріали системи БПД.



28 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової
допомоги" Барабашем Миколою проведено зустріч - обговорення з головним спеціалістом з
питань  екології,  енергетики,  природних  ресурсів  та  захисту  довкілля  Городищенської
районної державної адміністрації Іваненко Сергієм на тему  "Екологічні права громадян". 

Під час зустрічі було обговорено, що  усвідомлення того, що основні права людини, в
тому числі і право на життя, залежить від стану навколишнього середовища прийшло лише
нещодавно. В зв’язку з цим і  приймалися основні міжнародно-правові документи у сфері
охорони довкілля, в яких почали визнавати основні екологічні права громадян та зв’язок між
можливістю  забезпечення  основоположних  прав  громадян  із  охороною  довкілля
(Стокгольмська декларація (1972), Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище
у транскордонному контексті (1991) та інші. Із прийняттям міжнародних угод в даній сфері
відповідні принципи з охорони довкілля та певні екологічні  права почали знаходити своє
відображення і в національних правових системах. А саме ст. 50 Конституції України (1996)
встановлює,  що  кожен  має  право  на  безпечне  для  життя  і  здоров'я  довкілля  та  на
відшкодування  завданої  порушенням  цього  права  шкоди.  Кожному  гарантується  право
вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

22 грудня  2020 року  головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  головним  спеціалістом  відділу
опрацювання  пенсійної  документації  управління  з  питань  виплат  пенсій  Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Магльованою Оксаною на тему:
«Оскарження рішення про припинення виплати пенсії». 

Під час зустрічі обговорено, що у випадку припинення виплати пенсії необхідно до
територіального  органу  Пенсійного  фонду  України  надіслати  цінним  листом  з
повідомленням про вручення або особисто  подати у приймальню територіального органу
Пенсійного  фонду  (з  отриманням  відмітки  про  прийняття  на  другому  примірнику)
письмовий запит  про  роз’яснення  причини  припинення  виплати  пенсії.  У випадку,  якщо
виплату пенсії не поновлено ВПО має право звернутися до суду в порядку адміністративного
судочинства  з  наступними  документами:  паспорт  громадянина  України;  картка  фізичної
особи  платника  податків;  довідка  ВПО;  пенсійне  посвідчення;  виписка  з  банківського
рахунку,  на  яку  зараховується  пенсія;  документи,  отримані  від  територіального  органу
Пенсійного Фонду, за результатами звернення; оригінал квитанції про сплату судового збору
за подання адміністративного позову (окрім пільгових категорій громадян, які звільнені від
сплати судового збору відповідно до ст. 5 ЗУ "Про судовий збір").



Згідно Кодексу адміністративного судочинства  України під час ухвалення рішення
суд вирішує, зокрема, чи є підстави допустити негайне виконання рішення. Ст. 371 Кодексу
адміністративного  судочинства  України  передбачено,  що  негайно  виконуються  рішення,
зокрема,  про  присудження  виплати  пенсій,  інших  періодичних  платежів  з  Державного
бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один
місяць.

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

28  жовтня  2020  року у  відділі  «Звенигородського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД був проведений круглий стіл на який були запрошені
громадяни,  що  мають  статус  ВПО.  Під  час  заходу  начальник  відділу  Винарська  Ольга
роз’яснила, що в разі якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території,  подати
заяву  можна  до  будь-якого  нотаріуса  на  підконтрольній  Україні  території.  Звернутися  із
відповідною заявою спадкоємець має протягом півроку. Якщо родичі цього не зроблять, то
вважатиметься,  що  спадщина  не  прийнята.  Однак,  якщо  спадкоємець  і  спадкодавець
проживали разом, то таку заяву до нотаріуса подавати не потрібно. До нього слід звернутися
після шести місяців для оформлення свідоцтва про право на спадщину. Спільне проживання
підтверджується  пропискою  в  паспорті,  адресою  реєстрації  за  довідкою  внутрішньо
переміщеної особи або рішенням суду. 

Після  6  місяців  з  дня  подання  заяви  переселенцю  потрібно  звернутися  до  того  ж
нотаріуса,  аби  отримати  свідоцтво  про  право  на  спадщину.  Для  оформлення  спадщини
переселенцю до нотаріуса потрібно подавати такі документи: паспорт, та ідентифікаційний
код. Свідоцтво про смерть спадкодавця українського зразка. Копії паспортів, свідоцтва про
народження,  про шлюб та інші документи,  що підтверджують родинні зв’язки.  Свідоцтво
про право власності, договір купівлі-продажу та інші документи, що підтверджують право
власності  померлого на майно.  Якщо нотаріус відмовляється відкривати спадкову справу,
або видавати свідоцтво про право на спадщину, він зобов’язаний зробити це у письмовій
формі,  вказавши  причини.  Також  за  три  дні  він  має  видати  відповідну  постанову.  Таке
рішення у подальшому спадкоємець може оскаржити у суді.

22 грудня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД   Василем  Ямковим  було  проведено  робочу  зустріч
керуючою  магазином  “ЕКОНОМ”  Оленою  Василенко  та  охоронцем  торгового  закладу
Олександром Сікало та продавцем  Наталією Кравченко  на тему: “Права споживачів”.



Під  час  зустрічі  було  обговорено  низку  питань  стосовно  прав  споживачів  і  чи
застосовуються  вони при  обслуговувані  громадян,  також було проведено  консультування
громадян в торговому закладі стосовно їх прав як споживачів.

28  жовтня  2020  року  в  приміщенні  Управління  соціального  захисту  населення
Городищенської РДА, проведено засідання круглого столу на тему: «Правова та соціальна
допомога  внутрішньо  переміщеним  особам»,  за  участю  начальника  відділу  соціальних
допомог  спеціалістів  Управління  соціального  захисту  Петрухи  Світлани,  соціального
інспектора  Управління  соціального  захисту  населення  Городищенської  РДА  Мохнацької
Зоряни, та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи. 

На засіданні учасники обговорювали, що станом на 26 жовтня 2020 року, за даними
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 288
переселенців  з  тимчасово окупованих територій Донецької  та  Луганської  областей та АР
Крим. 

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей Урядом ще у жовтні
2014 року запроваджено надання цим людям щомісячної адресної  допомоги для покриття
витрат на проживання,  в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.  Зокрема,  на
сьогодні  за  рішенням  комісій,  утворених  районними,  районними  у  м.  Києві  державними
адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад
житлова субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані
в  житловому  приміщенні  (будинку),  але  фактично  проживають  у  ньому  без  укладеного
договору найму (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому
випадку склад домогосподарства декларується заявником (внутрішньо переміщеною особою)
при зверненні за призначенням житлової субсидії.

22 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківського бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Курчатова  Оксана,  спільно  зі  старостою  с.  Сахнівка  Набутівської
сільської ради Слободяник Світланою в приміщенні старостату с. Сахнівка провела виїзний
прийом,  який присвячено  вирішенню правових питань  та  наголошено  на  функціонуванні
Державного  аграрного  реєстру  в  Україні,  порядку  реєстрації  в  Державному  аграрному
реєстрі, інформаційній взаємодії з іншими реєстрами, порядку подання заяви для реєстрації
земельної  ділянки  в  Державному  земельному  кадастрі,  порядку  виправлення  помилок,
допущених  у  відомостях  Державного  земельного  кадастру,  реєстрації  права  власності  чи
оренди  на  земельну  ділянку  в  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно,
виправлення  помилок  допущених  у  відомостях  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно. Відвідувачів було поінформовано про можливість скористатися послугами



бюро, звернувшись особисто або зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД.  
Під час заходу було розповсюджено друковані матеріали системи БПД.

28 жовтня 2020 року у  Городищенському районному відділі  державної  реєстрації
актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.  Київ)  проведено  зустріч-обговорення  на  тему:  «Правовий  захист  та  інтеграція  в
українське суспільство ромської національної меншини» за участю, провідних спеціалістів
Городищенського  ДРАЦС  Власюк  Тетяни  та  Тернової  Марини,  а  також  головного
спеціаліста  Городищенського  БПД Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Обговорюючи вищезазначену тему учасники відзначали, що  на відміну від більшості
національних меншин роми не мають власної державності. Ромська національна меншина -
друга за чисельністю національна меншина,  яка зазнала геноциду під час Другої  світової
війни.  Дискримінація  ромів  у  деяких  державах  Європи  спричинила  послаблення  їх
інтегрованості.  Все  це  призвело  до  того,  що  ромська  національна  меншина  є  найбільш
соціально вразливою національною меншиною в Європі.

23 грудня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з  надання БВПД
Олена  Сокол  та  Наталія  Мамонова  провели  вуличне  інформування  жителів  міста  Сміла.
Працівники  повідомили,  що  споживач  має  право  вимагати  від  продавця,  щоб  якість
придбаного  ним  товару  відповідала  вимогам  нормативно-правових  актів  та  нормативних
документів, умовам договорів, а також інформації про товар, яку надає продавець.

Продавець  зобов’язаний  передати  споживачеві  товар,  який  за  якістю  відповідає
вимогам  нормативних  документів,  умовам  договору,  а  також  інформації  про  товар,  що
надається  продавцем.  На  товари,  що  завозяться  на  територію  України,  повинен  бути
документ, який підтверджує їх належну якість.

Виробник зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт
товару. Гарантійний термін має зазначатися в паспорті на товар або на його етикетці чи в
будь-якому іншому документі, що додається до товару.

Для лікарських засобів,  харчових продуктів,  виробів побутової  хімії,  парфюмерно-
косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і
становити небезпеку для життя, здоров’я, майна і навколишнього природного середовища,
встановлюється термін придатності,  який зазначається на етикетках, упаковці або в інших
документах, що додаються до них при продажу, і який вважається гарантійним терміном.



29  жовтня  2020  року  працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олена  Сокол,  Олександр  Дячук  та  Наталія
Мамонова  здійснили  виїзне  консультування  та  інформування  жителів  села  Балаклея
Смілянського  району  та  села  Орловець  Городищенського  району,  щодо  особливостей
земельної реформи в Україні.

Під час заходів були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із
державної  і  комунальної  власності,  роз’яснено  алгоритм  дій  для  громадян,  які  бажають
отримати земельну ділянку та наведено способи захист порушених прав.

Також, працівниками центру було наголошено про категорію осіб, які мають право на
безоплатну  вторинну  правову  допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  безоплатну
правову допомогу»,  розповсюджені  інформаційні  матеріали  системи безоплатної  правової
допомоги.

 23  грудня 2020  року   на  базі  “Шполянського  бюро  правової  допомоги”  Смілянського
місцевого центру з надання БВПД, з провідним спеціалістом Шполянського районного відділу РАЦС.

Під час заходу було вияснено,що роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї
національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень
безробіття, незадовільний стан здоров’я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують
особу та підтверджують громадянство,  свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану,
низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів.

Так,  головною проблемою для представників ромської  національної  меншини в  Україні  є
відсутність документів, які підтверджують особу. Не маючи можливості їх оформити, роми де-факто
опинилися в своїй країні у становищі безгромадянства. А це автоматично перетворює їх у реальний
об’єкт для непрямої дискримінації.

На  завершення  зустрічі  було залишено інформаційні  буклети з  відповідними письмовими
роз’ясненнями та контактними даними бюро для подальшого розповсюдження.

29 жовтня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Каріною  Асланян  проінформовано  жителів  міста  Шпола  на  тему:  «Екологічні
права громадян» та «Юридична відповідальність за екологічні правопорушення».

Екологічні права та обов'язки громадян України - система юридично закріплених за
громадянами повноважень та зобов'язань в екологічній сфері.



Кожен має  право  на  безпечне  для  життя  і  здоров'я  довкілля  та  на  відшкодування
завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до
інформації  про стан довкілля, про якість харчових продуктів і  предметів  побуту, а також
право на її поширення.

Відповідальність  за  порушення  екогологічного  законодавства  -  це  сукупність
правових  засобів,  встановлених  законодавством  (адміністративним,  кримінальним,
цивільним, трудовим, фінансовим тощо), які застосовуються у випадках порушення вимог
охорони  довкілля  та  екологічної  безпеки  населення,  умов  та  режиму  використання
природних ресурсів, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Наразі  в  Україні  існує  дисциплінарна,  адміністративна,  цивільна  і  кримінальна
відповідальність  за  порушення  екологічного  законодавства,  про  що  вказано  у  статті  68
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

23 грудня  2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Смілянського  МЦ з  надання  БВПД Василем Ямковим було проведено  робоча  зустріч  на
тему:  “Запобігання  та  протидія  дискримінації”  з  адміністратором  сектору  надання
адміністративних  послуг Лисянської  РДА Катериною Павлик. При обговорені питання було
дано роз’яснення, що таке дискримінація – це рішення, дії або бездіяльність, що спрямовані
на обмеження або привілеї  щодо окремої особи чи групи осіб за ознаками раси,  кольору
шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших переконань,  статі,  віку,  етнічного  та  соціального
походження,  сімейного  та  майнового  стану,  місця  проживання,  за  мовними  або  іншими
ознаками  якщо  вони  унеможливлюють  визнання  і  реалізацію  на  рівних  підставах  прав  і
свобод людини і громадянина;

29 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  начальником  Кам’янського  РВ
ДРАЦС ЦМУ МЮ (м. Київ)  Юрик Наталією на тему:  «Стратегія  захисту та інтеграція  в
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». 

В ході зустрічі, сторони обговорили шляхи виявлення дітей ромської національності,
народження  яких  не  зареєстровано,  необхідність  їх  документування,  порядок  отримання
свідоцтв про народження та порядок надання безоплатної правової допомоги.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-
економічному  та  культурному житті  держави Указом Президента  України  від  08.04.2013
року  №  201/2013  схвалено  «Стратегію  захисту  та  інтеграції  в  українське  суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 року». 



Основними  завданнями  з  реалізації  Стратегії  є  сприяння  правовому,  соціальному
захисту ромів, сприяння їх зайнятості, підвищення освітнього рівня, забезпечення охорони
здоров’я  ромів,  поліпшення  житлово-побутових  умов  ромів,  задоволення  культурних  та
інформаційних  потреб  ромів,  визначені  конкретні  заходи  спрямовані  на  інтеграцію  в
українське суспільство ромської національної меншини та їх виконавці.

23 грудня 2020 року на базі Городищенського районного центру соціальних служб
для сім’ї,  дітей та молоді проведено засідання круглого -  столу на тему:  «Запобігання та
протидія  дискримінації»  за  участю  директора  Городищенського  РЦСССДМ  Людмили
Буджерак,  провідного  фахівця  Лариси  Каплуненко,  фахівця  із  соціальної  роботи  Оксани
Яригіної та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

 Під час бесіди було відзначено, що дискримінація - ситуація,  за якої особа та/або
група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, віку, інвалідності,  етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та
майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть
бути  дійсними  або  припущеними  (далі  -  певні  ознаки),  зазнає  обмеження  у  визнанні,
реалізації  або  користуванні  правами  і  свободами  в  будь-якій  формі,  встановленій  цим
Законом,  крім  випадків,  коли  таке  обмеження  має  правомірну,  об’єктивно  обґрунтовану
мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Розрізняють пряму і непряму
дискримінацію.

Законодавство  України  ґрунтується  на  принципі  недискримінації,  що  передбачає
незалежно від певних ознак:

1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;
3) повагу до гідності кожної людини;
4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб
А державна політика щодо запобігання та протидії дискримінації спрямована на: 
- недопущення дискримінації; 
- застосування позитивних дій; 
-  створення умов для своєчасного виявлення фактів  дискримінації  та забезпечення

ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації; 
- виховання і пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від їх

певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері. 
Розроблення  проектів  нормативно-правових  актів  здійснюється  з  обов’язковим

урахуванням принципу недискримінації. 
З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що містять ознаки

дискримінації, проводиться антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових
актів. 

В  кінці  зустрічі  учасниками  засідання  були  обговорені  питання  щодо  співпраці  у
напрямі підвищення правової обізнаності громадян та розповсюджені друковані матеріали
системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.



29  жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Юридична відповідальність за екологічні правопорушення».

Під  час  заходу  було  обговорено:  що  відносини  у  сфері  охорони  навколишнього
середовища і  використання  природних  ресурсів  урегульовано  цілою низкою нормативно-
правових  актів,  серед  яких  закони  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища»,  «Про  охорону  атмосферного  повітря»,  «Про  природно-заповідний  фонд
України», а також Водний, Земельний та Лісовий кодекси і Кодекс про надра. Кожен з цих
документів  регулює  ту  чи  іншу  сферу  екологічних  правовідносин  і  встановлює  певні
правила, що є обов’язковими для виконання усіма учасниками таких правовідносин. 

Стаття  68  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»
зазначено, що порушення законодавства України про охорону навколишнього середовища
тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Проте  найбільш  поширена  у  нас  адміністративна  відповідальність  за  порушення
законодавства  про  охорону  навколишнього  природного  середовища.  Підставою  для  її
застосування є понад дві сотні  адміністративних екологічних правопорушень,  різні види і
склади  яких  передбачено  Кодексом  України  про  адміністративні  правопорушення.
Найбільша  кількість  статей,  у  яких  передбачається  відповідальність  за  екологічні
правопорушення,  міститься  у  главі  7  цього Кодексу  «Адміністративні  правопорушення  у
сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини».

А згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  виконання  Конвенції  про  охорону  дикої  флори  та  фауни  і  природних  середовищ
існування в  Європі»,  у  2017 р.  була посилена відповідальність  за  вчинення певних видів
екологічних  правопорушень  –  у  п’ять  разів  збільшена  сума  штрафів,  що  знайшло  своє
відображення  у  ст.  71,  73,  77,  87,  88,  88-1,  90  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення.

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.



23 грудня  2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцевим  Дмитром  проведено  робочу  зустріч  з  техніком  з  архітектурного
проектування  першої  категорії  Тархановою  Наталією  на  тему:  «Запобігання  та  протидія
дискримінації». 

Під час зустрічі обговорено, що дискримінація це ситуація, за якої особа або група
осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
віку,  інвалідності,  етнічного  та  соціального  походження,  громадянства,  сімейного  та
майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть
бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами в будь-якій формі, встановлені ЗУ «Про засади запобігання та протидії
дискримінації  в Україні» крім випадків,  коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно
обґрунтовану мету,  способи досягнення якої  є належними та необхідними.  Відповідно до
Конституції  України,  загальновизнаних  принципів  і  норм  міжнародного  права  та
міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і
свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Особа, яка вважає, що стосовно неї було
застосовано дискримінацію, має право звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини або до суду.

30  жовтня  2020  року  працівники  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олена  Сокол,  Наталія  Мамонова,  а  також
головний спеціаліст Городищенського БПД Смілянського МЦ Микола Барабаш здійснили
виїзне  консультування  та  обговорення  нагальних  питань  зі  старостою  села  Валява
Городищенського району Лищенко Людмилою, та землевпорядником Кулик Надією щодо
особливостей земельної реформи в Україні.

Під час заходу були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із
державної  і  комунальної  власності,  роз’яснено   алгоритм дій  для  громадян,  які  бажають
отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених прав. А працівниками
центру  було  наголошено  про  категорію  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну
правову допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Також  учасниками  заходу  було  обговорено  питання  щодо  співпраці  у  напрямі
підвищення  правової  обізнаності  громадян  у  сфері  земельних  відносин,  та  спільного
консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано присутніх
про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-
портал, поширено друковану продукцію системи БПД.



23 грудня 2020 року  начальник відділу «Корсунь-Шевченківського  бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Кривошия Олег, спільно з старостою с. Журавка Чистяковою Світланою, з метою
підвищення  рівня правової  обізнаності  сільського населення  у сфері  земельних  відносин,
провів  правопросвітницький  захід  «Земельна  реформа:  та  ринок  землі».  Громадянам
повідомили,  що  відповідно  до  законодавства,  запровадження  ринку  землі  в  Україні
передбачається  у  два  етапи.  На  першому  скасовується  дія  мораторію  на  продаж  землі
сільськогосподарського призначення для громадян України (з 1 липня 2021 р.), другий етап
починається з 1 січня 2024 року, коли право на купівлю землі отримають юридичні особи.
Було проведено індивідуальні консультування по земельних питаннях. Під час заходу було
розповсюджено друковані матеріали системи БПД.

30 жовтня 2020 року начальником відділу “Лисянського бюро правової допомоги”
Ямковим Василем було проведено вуличне інформування громадян на тему:  «Здійснення
соціальної роботи з незахищеними верствами населення». Під час вуличного інформування
було  зосереджено  увагу  на  Закон  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.

23 грудня 2020 року начальник відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Кривошия  Олег,  спільно  з  старостою  с.  Квітки  Хруленко  Юлією  провів
консультування  громадян  з  земельних  питань  в  приміщенні  старостату  с.  Квітки
Селищенської ОТГ. Законодавством передбачена можливість для громадян України набути
право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і
комунальної  власності,  так  відвідувачі  були  поінформовані  про  те  куди  необхідно
звертатися, яке клопотання подати та які документи до нього додати, процедуру отримання
відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, процедуру присвоєння
кадастрового номеру на земельну ділянку, та порядок використання Державного Аграрного
реєстру.  Громадян  також  поінформували  про  можливість  скористатися  послугами  бюро



правової  допомоги,  звернувшись  особисто  або  зателефонувавши  на  безкоштовний  номер
системи БПД. Під час заходу було розповсюджено друковані матеріали системи БПД.

30 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Пакунок малюка».

Під час заходу було обговорено: Президент України Володимир Зеленський підписав
Закон «Про внесення  змін до Закону України  «Про державну допомогу сім'ям з  дітьми»
щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
№ 930-ІХ.  Парламент  ухвалив  його  30  вересня  2020  року.  Документ  відновлює  надання
батькам  одноразової  натуральної  допомоги  «пакунок  малюка».  Така  допомога
видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Її вартість становитиме не менш
як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.  Також закон уточнює
перелік  отримувачів  «пакунків  малюка»,  якщо  батьки  відсутні.  Зокрема,  отримувачами
можуть  бути  усиновлювачі,  патронатні  вихователі,  прийомні  батьки,  батьки-вихователі,
опікуни новонародженої дитини.

Видаватимуть  «пакунки малюка»  у  закладах  охорони здоров'я.  Якщо у  медзакладі
немає  такої  допомоги,  її  можна  отримати  в  органах  соціального  захисту  за  місцем
проживання або перебування. Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання «пакунка
малюка»,  передбачивши  з  1  липня  2021  року  можливість  за  бажанням  батьків  отримати
замість  натуральної  допомоги  відповідні  кошти.  Закон  набирає  чинності  наступного  дня
після його опублікування.

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.

23 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківського бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Курчатова  Оксана,  спільно  зі  старостою  с.  Пішки  Корсунь-
Шевченківської міської ради Сідіченко Віталієм в приміщенні старостату с. Пішки провела
виїзний прийом, який присвячено вирішенню правових питань по Державному аграрному
реєстру  в  Україні,  порядку  реєстрації  в  Державному  аграрному  реєстрі,  інформаційній
взаємодії  з  іншими реєстрами,  порядку подання заяви для реєстрації  земельної  ділянки в
Державному земельному кадастрі, порядку виправлення помилок, допущених у відомостях
Державного земельного кадастру, реєстрації права власності чи оренди на земельну ділянку
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виправлення помилок допущених у



відомостях  Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно, також обговорено тему
«Права  споживачів  в  Україні».  Відвідувачів  було  проінформовано  про  можливість
скористатися послугами бюро, звернувшись особисто або зателефонувавши на безкоштовний
номер системи БПД. Під час заходу було розповсюджено друковані матеріали системи БПД.

30  жовтня  2020  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев Дмитро з метою розширення доступу населення до безоплатної правової
допомоги провів консультування громадян з земельних питань в приміщенні сільської ради
с. Косарі, Кам’янського району, Черкаської області.

За  отриманням  юридичної  допомоги  звернулось  п’ятеро  громадян.  Питання
стосувались  пенсійного  та  соціального  забезпечення,  а  також  земельного  та  житлового
законодавства. 

Працівник бюро надав відповідні  роз’яснення,  окреслив можливі  шляхи вирішення
даних питань та звернув увагу на можливість отримання в подальшому безоплатної правової
допомоги шляхом звернення до бюро правової допомоги.

Під час проведення робочої зустрічі з головою с. Косарі Душейко Ліною Іванівною
працівник бюро обговорив питання порядку набуття права власності на земельну ділянку та
надав  методичні  рекомендації  щодо  отримання  правової  допомоги,  розповів  про  види
послуг: надання інформації,  консультацій і  роз'яснень з правових питань;  складення заяв,
скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних документів). 

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

24 грудня  2020 року у місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено зустріч обговорення з продавцями
магазину “КУЛИНИЧІ” та споживачами на тему: “Права споживачів”. 

На  зустрічі  учасники  зазначали,  що  споживач  -  фізична  особа,  яка  придбаває,
замовляє,  використовує  або  має  намір  придбати  чи  замовити  продукцію  для  особистих
потреб,  безпосередньо  не  пов'язаних  з  підприємницькою  діяльністю  або  виконанням
обов'язків найманого працівника (стаття 1 Закону України "Про захист прав споживачів").

Згідно  статті  4  Закону  України  "Про  захист  прав  споживачів",  споживачі  під  час
придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України,
для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

захист своїх прав державою;
належну якість продукції та обслуговування;
безпеку продукції;
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість,

якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
відшкодування  шкоди  (збитків),  завданих  дефектною  чи  фальсифікованою

продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової)



шкоди,  заподіяної  небезпечною  для  життя  і  здоров’я  людей  продукцією  у  випадках,
передбачених законодавством;

звернення  до  суду  та  інших  уповноважених  органів  державної  влади  за  захистом
порушених прав;

об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
Також  були  обговорені  питання  стосовно  прав  і  обов’язків  споживачів  і  їх

застосування при обслуговувані громадян, та порядок вирішення питання в разі порушення
прав споживача, проведено консультування споживачів.

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.

23 грудня 2020 року начальник відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Кривошия Олег,  спільно зі  старостою с.  Комарівка Скорик Валентином, провів
консультування  громадян  з  земельних  питань  ведення  Аграрного  реєстру,  а  саме,  що
Аграрний реєстр використовується для інформування землевласників про нові програми, 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. Було проведено консультування по земельних питаннях. Під час заходу було
розповсюджено друковані матеріали системи БПД.

З  метою  реалізації  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство України»,  24 грудня 2020 року  начальник відділу «Звенигородського бюро
правової допомоги» Ольга Винарська у співпраці із працівниками Смілянського місцевого
центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, Мамонової Наталії та Коберник
Таїсії, із залученням державного реєстратора Звенигородської РДА Анни Клєпач,  здійснили
виїзд до села Княжа Звенигородського району Черкаської області. 

 Метою зустрічі з представниками органу ОМС та громадянами стало обговорення
земельної реформи в Україні та впровадження державного аграрного реєстру в ОТГ.



Учасників заходу було поінформовано, яким буде ринок землі, хто і на яких умовах
зможе  купувати  та  продавати  землю.  А  також  працівники  відповіли  на  запитання,  що
стосуються земельного  права,  про  порядок  присвоєння  кадастрового  номеру  земельній
ділянці, порядку реєстрації земельної ділянки, строку дії договору оренди земельної ділянки,
порядку припинення  договору оренди земельної  ділянки,  та  які  обов’язкові  умови мають
бути прописані у договорі оренди земельної ділянки.

З метою подальшого правового забезпечення,  серед громадян поширено тематичні
буклети та плакати системи безоплатної правової допомоги.

29 грудня 2020 року в приміщенні Кам’янської міської ради відбулась робоча зустріч
за  участю  головного  спеціаліста   відділу  «Кам’янського  бюро  правової  допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцева
Дмитра та державного реєстратора юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської
міської  ради Логи  Алли на  тему:  «Порядок отримання  кадастрового  номеру на  земельну
ділянку». 

Під  час  зустрічі  обговорено,  що  відповідно  до  ЗУ  «Про  державний  земельний
кадастр» кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій
території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час
її державної реєстрації  і зберігається за нею протягом усього часу існування. Також було
обговорено  для  чого  потрібне  присвоєння  кадастрового  номеру,  куди  звернутися  та  які
документи потрібно надати, щоб отримати кадастровий номер. Спеціалістом бюро детально
роз’яснено можливість отримання змістовної письмової консультації з будь-яких правових
питань, в тому числі в сфері земельних правовідносин.

29 грудня 2020 року у місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне інформування громадян на
тему «Порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку».

Під час заходу було обговорено, що таке кадастровий номер земельної ділянки – це
індивідуальний  цифровий  код  (номер)  земельної  ділянки,  що  не  повторюється  на  всій
території України, присвоюється земельній ділянці з метою її ідентифікації та зберігається за
нею протягом усього часу існування такої ділянки.

В  кадастровому  номері  «зберігається»  інформація  щодо  розташування  земельної
ділянки, цільового призначення, меж та інших важливих даних. Відповідно до законодаства,
наявність у земельної ділянки такого унікального кадастрового номера обов’язкова. Стаття
132 Земельного Кодексу України передбачає, що угоди про відчуження земельних ділянок
можливі лише за наявності у кожної ділянки унікального кадастрового номера.



Щоб отримати кадастровий номер потрібно звернутися до землевпорядної організації,
яка  має  в  штаті  сертифікованого  інженера-землевпорядника.  Замовити  технічну
документацію із  землеустрою, щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в
натурі (на місцевості), яка є основою для отримання кадастрового номера. Саме на підставі
даної  документації  відбувається  державна реєстрація  земельної  ділянки.  Після  отримання
вищезгаданої документації, необхідно звернутися в центр надання адміністративних послуг
та замовити послугу «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру».

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.

30 грудня 2020 року у приміщенні відділу у Городищенському районі  Головного
управління Держгеокадастру у Черкаській  області  проведено засідання круглого столу на
тему «Порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку» за участю начальника
відділу  у  Городищенському  районі  Лисака Руслана,  головного  спеціаліста  відділу  Турло
Людмили,  а  також  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД Смілянського  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи. 

Під час засідання учасники відзначали, що Кадастровий номер земельної ділянки – це
індивідуальний  цифровий  код  (номер)  земельної  ділянки,  що  не  повторюється  на  всій
території України, присвоюється земельній ділянці з метою її ідентифікації та зберігається за
нею протягом усього часу існування такої ділянки. В кадастровому номері «зберігається»
інформація  щодо розташування  земельної  ділянки,  цільового  призначення,  меж та  інших
важливих  даних.  Унікальний  цифровий  код  присвоюється  земельній  ділянці  під  час
реєстрації в Державному земельному кадастрі та не повторюється на всій території України.

30  грудня 2020  року начальником  Звенигородського  бюро  правової  допомоги
Ольгою  Винарською  була  проведена  робоча  зустріч  із  державним  реєстратором
Звенигородської РДА Анною Клєпач. Під час зустрічі обговорили тему: «Порядок отримання
кадастрового номеру на земельну ділянку».

Для того, щоб отримати кадастровий номер на земельну ділянку треба здійснити такі
кроки:

 КРОК  1.  Замовити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  у  розробника документації.
Дозвіл або згода місцевої ради у цьому випадку не потрібні.

 КРОК 2. Розробник виготовляє технічну документацію із землеустрою.
 КРОК 3. Погодження меж земельної ділянки з суміжниками. 



 КРОК 4. Реєстрація  через  державного реєстратора.  Це можна зробити самостійно
через Центр надання адміністративних послуг.

 КРОК 5. Державний реєстратор здійснює державну реєстрацію земельної  ділянки
протягом 14 календарних днів. та надає Витяг із Державного земельного кадастру.

30 грудня 2020 року   начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим
Василем було проведено робочу зустріч у відділі Лисянського району Головному управлінні
Держгеокадастрі  в  Черкаській  області  за  участю  заступника  начальника  Держкадастру  в
Черкаській області Різник Людмили, державного кадастрового реєстратора Циганенко Олени
на тему: “Порядок отримання кадастрового номера на земельну ділянку”. Земельні відносини
регулюються  Конституцією  України,  Земельним  кодексом  України,  а  також  прийнятими
відповідно  до  них  нормативно-правовими  актами  (ст.  3  Земельного  кодексу  України)
кадастровий  номер  земельної  ділянки  є  її  ідентифікатором  у  Державному  земельному
кадастрі.  Відповідно  до  пункту  29  Порядку  кадастровий  номер  земельної  ділянки  є
індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків,
яка  присвоюється  земельній  ділянці  під  час  її  державної  реєстрації  і  зберігається  за  нею
протягом усього часу існування.

30 грудня 2020 року  начальник відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової
допомоги» Олег Кривошия провів інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи, а
саме вуличне інформування та  консультування громадян міста  Корсуня-Шевченківського,
темою якого є «Присвоєння кадастрового номеру». Інформування стосувалося  вирішення
найбільш  актуальних  правових  питань  для  всіх  категорій  населення  та  з  найчастіше
затребуваних питань земельного права, а саме з питання визначення меж земельної ділянки
на місцевості,  відновлення втрачених документів на право власності на земельну ділянку,
порядку  отримання  кадастрового  номеру  земельної  ділянки,  виготовлення  технічної
документації  на земельну ділянку, отримання земельних ділянок учасниками бойових дій,
тощо.

31  грудня 2020  року   у  районному  секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Черкаській області, проведено спільний прийом громадян які також є внутрішньо



переміщеними особами та особами та учасниками АТО, та обговорено вирішення найбільш
актуальних  правових  питань  вказаної  категорії  населення,  за  участю  начальника
Городищенського   районного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Черкаській  області  Анатолія  Пикала,  та  головного  спеціаліста  Городищенського  БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи
Барабаша.

Під час спільного прийому обговорено найважливіші питання, а саме:
проблеми  соціального  та  правового  характеру,  з  якими  стикаються  внутрішньо

переміщені особи та особи, що прийняли участь в проведенні АТО. 
виявлення найбільш дієвих механізмів для вирішення проблемних питань.
реалізація права учасників АТО на землю та житло.
забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами.
пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них.
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
та багато іншого.
В кінці заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога,  спрощений

порядок отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги для внутрішньо
переміщених  осіб  та  осіб,  що  прийняли  участь  в  проведенні  АТО  та  розповсюджені
друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

На  початку  кожного  місяця  начальником  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги та роботи з її  надавачами Смілянського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  складається  та  надіслається  хроніка
успішних справ адвокатів по захисту прав суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу.

Слід  зазначити,  що  в  період  з  01.10.2020  по  31.12.2020 року  відділом  організації
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано
понад 30 актів по цивільним та адміністративним справам, за дорученнями, які були видані у
2017-2020 р.р. та частково здійснені виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.

07  жовтня  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

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

 правничої спільноти та партнерських мереж БПД



організовано  робочу  зустріч  з  адвокатом  Каракоцею  Р.В.  Метою  проведення  робочої
зустрічі, обговорення проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової
допомоги суб’єктам з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

10  листопада  2020  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги, начальником  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою Н.М., було
організовано  робочу  зустріч  з  адвокатом  Вакуленком  О.П.  Метою  проведення  робочої
зустрічі,  обговорення  проблемних  питань  пов’язаних  із  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

09 грудня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД
відбулось  засідання  круглого  столу  з  адвокатом  системи  безоплатної  правової  допомоги
Атопкіним  С.В.  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.

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.
          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.
          Начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та
роботи  з  її  надавачами  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  було  вжито  заходів  для  вчасного  звітування  адвокатами  шляхом
особистих  виїздів  до  адвокатів  та  допомогою  у  складанні  актів  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги   за  для  вчасного  отримання  винагороди  за  виконану  ними
роботою.

 

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

[1.3.] Децентралізація системи БПД
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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 01.10.2020 по 31.12.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано _1139_ звернень клієнтів,  _1139_ особам було надано правову консультацію,
__71__  із них написали письмову заяву про надання БВПД

Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного 
періоду та 

аналогічного періоду минулого року 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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№
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

182 182 38

2 Кам’янське Бюро 125 125 0

3 Городищенське Бюро 67 67 8

4 Шполянське Бюро 166 166 6

5 Звенигородське Бюро 206 206 15

6 Корсуньське Бюро 190 190 4

7 Лисянське Бюро 203 203 0

…. Разом по МЦ 1139 1139 71

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _65_ рішень
про  надання  БВПД  та  надано  _45_ доручень  адвокатам  та  _20_ наказів  штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _6_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного права _104_ (9%),  з питань виконання судових рішень _111_ (10%),земельного
_187_ (16%), сімейного  _150_ (13%) соціального забезпечення  _72_ (6%), з інших питань
_132_ (12%)спадкового  _116_ (10%),адміністративного  _53_ (5%), договірного  _22_ (2%),
житлового _123_ (11%), трудового _60_ (5%), не правових питань _0_ (0%), та з медичного
права _9_ (1%).

Таблиця 1. Інформація щодо кількості 
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів



      Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком.

              Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за 
статтю

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



Щодо клієнтів,  яким було  надано  БВПД,  то  за  ІV квартал 2020  року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) _44_ (67%), (ветеранам війни _7_ (11%) ,
інвалідам _11_ (17%), внутрішньо переміщеним особам _3_ (5%)

  

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV квартал 2020 рік
було:
       • здійснено  _55_ 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 _424_ осіб,
в тому числі  _272_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та _152_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
       • надано методичну допомогу  _28_ 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 _187_ правопросвітницьких заходів;
       • розміщено у ЗМІ _47_ 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:

55/272 26/152 28 187 8 47

2 Кам’янське
Бюро 

3/14 2/12 0 23 8 10

3 Городищенське
Бюро 

2/8 4/26 0 25 0 4

4 Шполянське
Бюро 

6/32 3/17 0 14 0 3

5 Звенигородське
Бюро

14/62 2/11 14 32 0 6

6 Корсунське
Бюро

10/56 2/22 0 23 0 4

7 Лисянське
Бюро

15/52 7/36 0 41 0 3
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