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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності  
на 2020 рік  у ІV кварталі 

 
 
 
 

ЗМІСТ: 

 

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

[1.1.]. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

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

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 



Уманським місцевим центром постійно проводиться моніторинг 
доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом: 

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД; 

- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під 
юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного 
сполучення. 

Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу” суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, 
учасників бойових дій, були визначені місця компактного перебування даних 
осіб та створені мобільні та дистанційні пункти консультування. 

Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, 
які проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися 
можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги 
безпосередньо у Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних 
та дистанційних пунктів консультування для розширення доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Загалом, протягом ІV кварталу 2020 року було проконсультовано 290 
осіб в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 240 
осіб — в мобільних, 50 осіб — в дистанційних пунктах консультування). У 
зв’язку із відсутністю звернень громадян для надання адресної правової 
допомоги  не було здійснено виїздів для надання адресної правової допомоги 
для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 
консультації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ 

 
На базі Жашківського районного 

відділу філії ДУ «Центр пробації» в 
Черкаській області 05 жовтня 2020 року 
заступником начальника відділу 
«Жашківське бюро правової допомоги» 
Уманського МЦ з надання БВПД Аллою 
Лавренюк проведено лекцію для клієнтів 
пробації на тему : «Зняття арешту з 
майна».  

Алла Лавренюк роз`яснила, що 
арешт майна боржника та коштів, які 

знаходяться на рахунках боржника, застосовується як захід забезпечення 
реального виконання рішення. 

Відповідно до ст. 59 ЗУ «Про виконавче провадження» встановлено 
вичерпний порядок зняття арешту з майна. Відтак, підставою для зняття арешту 
з усього майна (коштів) боржника є надходження на рахунок органу державної 
виконавчої служби суми коштів, необхідної для задоволення вимог усіх 
стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та 
штрафів, тобто, погашення боргів у повному обсязі. У всіх інших випадках 
арешт може бути знятий лише за рішенням суду. 

Також згідно з графіком роботи працював дистанційний пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги. Під час проведення прийому одна особа з числа 
суб’єктів пробації звернулася за  первинною правовою допомогою. 
Громадянину надано вичерпну консультацію з питань сімейного права. 
 Також Алла Лавренюк наголосила, що для можливості вирішення інших 
проблемних питань громадяни можуть звернутись до Жашківського бюро 
правової допомоги та надала інформаційні буклети системи БПД та пам'ятки із 
зазначенням контактних даних. Розповсюджено інформаційно-тематичні 
буклети системи БПД та роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 

 
21.10.2020, начальником відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги» 
Миронюк І.М. та заступником 
начальника відділу «Маньківське бюро 
правової допомоги» Яроцькою А.Є., 
здійснювався прийом громадян під час 
роботи дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги у 
Маньківському районному секторі філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Черкаській області. 



На прийом звернулося дві особи з питанням щодо державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно – житловий будинок (як об’єкт нерухомого 
майна, виділеного в натурі власнику майнового паю) та норми приватизації 
землі - городу.  

По першому питанню Миронюк І.М. було роз’яснено порядок державної 
реєстрації права власності на житловий будинок. 

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом 
звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. 

Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, 
необхідних для відповідної реєстрації. 

Для державної реєстрації права власності у зв’язку із виділенням 
нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних 
сільськогосподарських підприємств подаються: 

1) свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою 
підприємства правонаступника реорганізованого колективного 
сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, 
засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою; 

2) акт приймання-передачі нерухомого майна. 
Державна реєстрація права власності проводиться у строк, що не 

перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

По другому питанню Яроцькою А.Є. особі надано інформацію, що 
громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності для ведення особистого 
селянського господарства в розмірі не більше двох гектарів. Дане питання 
регулюється Земельним кодексом України, а саме, статтею 121 вказаного 
Кодексу. 

 
03 листопада 2020 року з 

метою підвищення правової 
обізнаності осіб засуджених до 
умовно-дострокового відбування 
покарання та реалізації графіку 
роботи дистанційного пункту 
доступу до безоплатної правової 
допомоги для суб’єктів пробації в 
Уманському міськрайонному 
відділі «Центр пробації» в 
Черкаській області, головним 
спеціалістом Уманського 
місцевого центру з надання БВПД 

Ройтенко Яною, проведено бесіду на тему: «Запобігання та протидія 
домашньому насильству».  

Під час бесіди клієнтам пробації роз`яснено Закон України «Про 



запобігання та протидію домашнього насильства», який визначає поняття 
домашнього насильства – діяння фізичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь.  

Поряд з цим, наголошено, що домашнє насилля - це не лише побої, як 
прийнято вважати. Домашнє насильство тлумачать, 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.  

Фахівцем центру надано рекомендації у разі першої допомоги жертвам 
домашнього насилля та номер телефону національної "гарячої лінії" за яким 
можна звернутися за допомогою щодо попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та гендерної дискримінації - 0 800 500 335 або 116 123 
(короткий номер з мобільного). 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної 
правової допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці 
робочої зустрічі присутні отримали юридичні консультації щодо зняття з 
реєстрації місця проживання та щодо порядку розірвання договору оренди 
землі. 

 
Президент України Володимир Зеленський 19 листопада підписав Закон 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» № 1000-IX, який 
Верховна Рада України ухвалила 
6 листопада 2020 року. 

З метою запобігання 
вчинення адміністративних 
правопорушень неповнолітніми 
особами, які перебувають на 
обліку у Христинівському РС 
філії  ДУ «Центр пробації» у 
Черкаській області 20 листопада 
головний спеціаліст відділу «Христинівське бюро правової допомоги» 
Уманського МЦ з надання БВПД Олена Лещенко спільно зі  фахівцем І категорії 
Христинівського районного сектору філії ДУ «Центр пробації»  в Черкаській 
області Ігорем Волощуком  провели профілактичну бесіду на тему: 
«Адміністративна відповідальність за відсутність засобів індивідуального 
захисту у громадських місцях та  транспорті». 



 Даними законом  доповнено  статтю 44-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення 
штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 
перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під 
час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема 
виготовлених самостійно. 

Наприкінці проведення заходу серед присутніх розповсюджено 
інформаційні буклети на тему: «Що таке безоплатна вторинна правова 
допомога та як її отримати». 

 
Кожна особа має право знати які відомості про неї та з якою метою 

збираються, як, 
ким і з якою 
метою вони 
використовуються
Визначає порядок 
здійснення та 
забезпечення 
права кожного на 
доступ до 
інформації, що 
знаходиться у 
володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та 
інформації, що становить суспільний інтерес Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VІ. 

У зв’язку з цим 27 листопада в приміщенні відділу «Монастирищенське 
бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД відбулася робоча 
зустріч з начальником Монастирищенського районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» у Черкаській області, головним спеціалістом служби у 
справах дітей та інспектором Монастирищенського ВП Уманського відділу 
поліції ГУНП в Черкаській області на тему: «Доступ до публічної інформації: 
відмінність запиту на інформацію від звернення громадян». 

Сторонами обговорено та розглянуто основні засади та повноваження 
суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного 
на доступ до публічної інформації. 

Також акцентовано увагу, на тому, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації»  кожна особа має право вимагати 
виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення 
інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з 
порушенням вимог закону. 

Наприкінці проведення зустрічі, розповсюджено інформаційні буклети 
системи надання безоплатної правової допомоги: «Бюро правової допомоги: 
Ваш юридичний довідник» та буклет «Право на доступ до інформації», а також 



обговорено співпрацю в подальшому, зокрема, в умовах карантину, з 
урахуванням дозволів та обмежень. 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ 
 8 жовтня 2020 року з  метою профілактики вчинення правопорушень 

неповнолітніми 
та підвищення рівня правової 
обізнаності та громадської 
 свідомості заступником 
начальника відділу «Жашківське 
бюро правової допомоги» 
Уманського МЦ з   надання БВПД 
Лавренюк Аллою спільно з 
директором  Жашківського 
районного центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді 
Іриною Коваль та  начальником 
Служби у справах дітей 

Жашківської РДА Романа Сулими проведено  лекцію для студентів ДНЗ 
Жашківському аграрно-технологічному професійному ліцеї на тему  
«Правопорушення та особливості кримінальної відповідальності 
неповнолітніх».   

Алла Лавренюк зазначила, що відповідно до частини першої статті 22 КК 
України  кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 
злочину виповнилося 16 років. Однак, частиною 2 даної статті передбачене і 
зниження віку кримінальної відповідальності – від 14 до 16 років. 

У розділі 15 КК України передбачено лише особливі, менш суворі, більш 
гуманні умови кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які 
вчинили злочин порівняно з дорослими злочинцями, а саме: за певних умов 
допускається можливість звільнення неповнолітнього від кримінальної 
відповідальності із застосуванням до нього примусових заходів виховного 
характеру також скорочено види покарань та обмежено строки і розмір 
встановлених покарань порівняно зі строками і розмірами покарань до 
дорослих злочинціві. 

Під час проведення заходурозповсюджено буклети та інформаційні матеріа
ли з  питань захисту прав громадян. Доводилася інформація про можливість 
дітей самостійно  звертатися за безкоштовною правовою допомогою, 
ознайомлено з видами правової допомоги, які надає бюро, порядком звернення 
та надання безоплатної вторинної правової допомоги, категорії громадян, які 
мають право на таку допомогу.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n605
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n605
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n605


16.10.2020 начальником 
відділу «Маньківське 
бюро правової 
допомоги» Іриною 
Миронюк та заступником 
начальника відділу 
«Маньківське бюро 
правової допомоги» 
Анною Яроцькою 
проведено семінар для 
осіб, що перебувають на 
обліку в Маньківському 

районному центрі зайнятості на теми: «Легалізація зайнятості та заробітної 
плати» та «Домашнє насильство». 

Нелегальна зайнятість – це використання роботодавцями найманої 
робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Для цього 
роботодавцями крім традиційного використовуються й інші способи: 
стажування чи застосування випробувального терміну або оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час.  

Ще одним способом  уникнення оформлення трудових відносин є 
працевлаштування найманих працівників під виглядом укладення з ними 
цивільно-правових договорів. При цьому не виникають трудові відносини, які 
регулюються трудовим законодавством і працівник не має права на відпустки та 
оплату лікарняних. Проте слід брати до уваги, що цивільно-правові договори 
застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована 
на одержання результатів праці (при цьому складається  акт виконаних робіт), і 
у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його 
припиняється. 

Під час заходу було надано інформацію, що таке домашнє насильство, які 
існують його види, та міра відповідальності за вчинення насильства. 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» до категорій людей, щодо яких може чинитися таке насильство 
віднесено подружжя;  колишнє подружжя; наречені; мати (батько) або діти 
одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього 
подружжя); особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; особи, які 
мають спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід (баба) та 
онук (онука); прадід (прабаба) та правнук (правнучка); вітчим (мачуха) та 
пасинок (падчерка); рідні брати і сестри; інші родичі: дядько (тітка) та 
племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та 
двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, 
осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; 
опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під 
опікою, піклуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 



вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають 
(проживали) в сім’ї патронатного вихователя. 

Присутніх ознайомлено з  поняттям «Безоплатна правова допомога», 
видами такої допомоги та категоріями осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну  правову допомогу згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу».  

 
03 листопада 2020 року з метою підвищення правової обізнаності осіб 

засуджених до умовно-
дострокового відбування покарання 
та реалізації графіку роботи 
дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги для 
суб’єктів пробації в Уманському 
міськрайонному відділі «Центр 
пробації» в Черкаській області, 
головним спеціалістом Уманського 
місцевого центру з надання БВПД 
Ройтенко Яною, проведено бесіду 
на тему: «Запобігання та протидія 
домашньому насильству».  

Під час бесіди клієнтам пробації роз`яснено Закон України «Про 
запобігання та протидію домашнього насильства», який визначає поняття 
домашнього насильства – діяння фізичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь.  

Поряд з цим, наголошено, що домашнє насилля - це не лише побої, як 
прийнято вважати. Домашнє насильство тлумачать, 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.  

Фахівцем центру надано рекомендації у разі першої допомоги жертвам 
домашнього насилля та номер телефону національної "гарячої лінії" за яким 
можна звернутися за допомогою щодо попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та гендерної дискримінації - 0 800 500 335 або 116 123 
(короткий номер з мобільного). 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної 
правової допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці 
робочої зустрічі присутні отримали юридичні консультації щодо зняття з 



реєстрації місця проживання та щодо порядку розірвання договору оренди 
землі. 
 

04.11.2020 року працівниками відділу «Христинівське бюро правової 
допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД забезпечено роботу дистанційного 

пункту прийому громадян в 
Христинівському РС філії  ДУ 
«Центр пробації» у Черкаській 
області 

В рамках роботи 
дистанційного пункту прийому 
громадян спільно зі працівниками 
Христинівського РС філії  ДУ 
«Центр пробації» у Черкаській 
області, фахівцем із соціальної 
роботи ВСССДМ Тетяною Гайдай 
для суб’єктів пробації проведено 
лекції на тему: «Конституційне 

право людини і громадянина на судовий захист» та «Права постраждалих осіб 
від домашнього насильства». 

Статтею 55 Конституції України гарантується кожному право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. 

У відповідності до статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», постраждала особа від домашнього насильства має 
право на: 

1) дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках домашнього 
насильства, недопущення повторних випадків домашнього насильства; 

2) звернення особисто або через свого представника до суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

3) отримання повної та вичерпної інформації від суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про свої права і 
соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона 
може скористатися; 

4) безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, 
медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб; 

5) безоплатну правову допомогу у порядку, 
6) повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству; 

7) конфіденційність інформації особистого характеру, яка стала відома 
суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, під час роботи з постраждалою особою, та захист персональних 



даних; 
8) вибір спеціаліста за статтю (за можливості); 
9) відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, 

заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, у порядку, визначеному 
законодавством; 

10) звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення 
кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів щодо 
протидії домашньому насильству; 

11) своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та 
процесуальні рішення правоохоронних органів, пов’язані з розглядом факту 
вчинення стосовно неї домашнього насильства, у тому числі пов’язані з 
ізоляцією кривдника або його звільненням; 

12) інші права, передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, а також міжнародними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

  Наприкінці проведення заходу серед присутніх розповсюджено 
інформаційні буклети на тему: «Що таке безоплатна вторинна правова допомога 
та як її отримати». 

          
6 листопада 2020 року з метою 

підвищення правової свідомості у 
суспільстві працівниками відділу 
«Монастирищенське бюро правової 
допомоги» Уманського МЦ з надання 
БВПД проведено вуличний інформаційно-
комунікативний захід для мешканців міста 
Монастирище на тему: «Запобігання та 
протидія домашньому насильству».  

Під час заходу, громадянам надано 
роз’яснення стосовно того, що відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому 
насильству» від 07.12.2017 року №2229-

VIII: «домашнє насильство – це 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». 

Згідно ч. 2 ст. 3 цього ж Закону : «дія законодавства про запобігання та 
протидію домашньому насильству незалежно від факту спільного проживання 
поширюється на таких осіб як: подружжя; колишнє подружжя; наречені; мати 
(батько) або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з 



подружжя (колишнього подружжя); особи, які спільно проживають (проживали) 
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні 
батьки та діти; особи, які мають спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) і 
дитина (діти); дід (баба) та онук (онука); прадід (прабаба) та правнук 
(правнучка); вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); рідні брати і сестри; інші 
родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, 
двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього 
подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними 
або всиновленими; опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають 
(перебували) під опікою, піклуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, 
патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які 
проживають (проживали) в сім’ї патронатного вихователя. Дія законодавства 
про запобігання та протидію домашньому насильству поширюється також на 
інших родичів, інших осіб, які пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 
та обов’язки, за умови спільного проживання, а також на суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству». 

Під час проведення інформування та спілкування з мешканцями міста 
працівниками бюро з’ясовано, що мешканці міста живуть мирно та не зазнають 
діянь вчинення домашнього насильства, проте наперед вони попередженні у 
разі чого, завжди можна звертатись за захистом своїх прав та інтересів до 
відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з 
надання БВПД за адресою: м. Монастирище, вул. Соборна, 130-Б, а також 
принагідно, працівниками розповсюджено інформаційні буклети системи 
надання безоплатної правової допомоги та надано роз’яснення про можливість 
доступу до онлайн-сервісів Міністерства юстиції України. 

 
Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». 
З метою привернення уваги 

суспільства до проблем подолання 
насильства у сім’ї, жорстокого 
поводження з дітьми, протидії 
торгівлі людьми головний 
спеціаліст Уманського МЦ з 
надання БВПД Вікторія 
Сіньковська прийняла участь у 
проведенні круглого столу спільно з 
працівниками відділу у справах 
сім’ї та молоді Уманської міської 

ради, служби у справах дітей Уманської міської ради щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, який відбувся 
10 грудня у приміщенні Уманської міської ради. 

ЗУ «Про запобігання та протидію домашнього насильства» визначає 
поняття домашнього насильства – це діяння фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах 



місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 
шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 
також погрози вчинення таких діянь.  

Під час засідання присутніми розглянуто питання щодо реалізації 
законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 
обговорено пропозиції щодо планування спільних дій спрямованих на протидію 
цьому явищу в умовах карантину. 

Наприкінці зустрічі працівником центру надано рекомендації у разі першої 
допомоги жертвам домашнього насилля та номер телефону національної 
"гарячої лінії" за яким можна звернутися за допомогою щодо попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації - 0 800 500 
335 або 116 123 (короткий номер з мобільного) та розповсюджено інформаційні 
буклети. 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ 

12.10.2020 року головним 
спеціалістом Уманського МЦ з 
надання БВПД Сіньковською 
Вікторією спільно з працівниками 
Уманської районної філії Черкаського 
ОЦЗ проведено семінар на тему: 
«Права захисників України». 

Статтею 8 ЗУ «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» передбачено, час 
проходження військовослужбовцями 
військової служби в особливий період, 

що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», 
зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у 
порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. 

Крім того, стаття 18 того ж закону містить положення, згідно з яким 
членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий 
період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», 
гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі 
неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. 
У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей 
військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 



 

16.10.2020 начальником 
відділу «Маньківське 
бюро правової 
допомоги» Іриною 
Миронюк та заступником 
начальника відділу 
«Маньківське бюро 
правової допомоги» 
Анною Яроцькою 
проведено семінар для 
осіб, що перебувають на 
обліку в Маньківському 
районному центрі 

зайнятості на теми: «Легалізація зайнятості та заробітної плати» та «Домашнє 
насильство». 

Нелегальна зайнятість – це використання роботодавцями найманої 
робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Для цього 
роботодавцями крім традиційного використовуються й інші способи: 
стажування чи застосування випробувального терміну або оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час.  

Ще одним способом  уникнення оформлення трудових відносин є 
працевлаштування найманих працівників під виглядом укладення з ними 
цивільно-правових договорів. При цьому не виникають трудові відносини, які 
регулюються трудовим законодавством і працівник не має права на відпустки та 
оплату лікарняних. Проте слід брати до уваги, що цивільно-правові договори 
застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована 
на одержання результатів праці (при цьому складається  акт виконаних робіт), і 
у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його 
припиняється. 

Під час заходу було надано інформацію, що таке домашнє насильство, які 
існують його види, та міра відповідальності за вчинення насильства. 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» до категорій людей, щодо яких може чинитися таке насильство 
віднесено подружжя;  колишнє подружжя; наречені; мати (батько) або діти 
одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього 
подружжя); особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; особи, які 
мають спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід (баба) та 
онук (онука); прадід (прабаба) та правнук (правнучка); вітчим (мачуха) та 
пасинок (падчерка); рідні брати і сестри; інші родичі: дядько (тітка) та 
племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та 
двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, 



осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; 
опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під 
опікою, піклуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 
вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають 
(проживали) в сім’ї патронатного вихователя. 

Присутніх ознайомлено з  поняттям «Безоплатна правова допомога», 
видами такої допомоги та категоріями осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну  правову допомогу згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу».  

 
 

 Що таке нелегальна 
зайнятість населення? Які 
небезпеки чекають на 
неоформленого належним 
чином працівника? Про це 27 
листопада розповіли начальник 
відділу «Маньківське бюро 
правової допомоги» Ірина 
Миронюк та заступник 
начальника відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару для 
осіб, що перебувають на обліку в Маньківському районному центрі зайнятості 
на теми: «Легалізація зайнятості та заробітної плати» та «Відмінність запиту на 
інформацію від звернення громадян». 

Нелегальна зайнятість – це використання роботодавцями найманої 
робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Для цього 
роботодавцями крім традиційного використовуються й інші способи: 
стажування чи застосування випробувального терміну або оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час. При  цьому роботодавці здебільшого «вважають», що на 
цей період можна працівників офіційно не оформляти. 

Під час заходу надано інформацію, в чому полягає відмінність звернення 
громадян від запиту про надання публічної інформації. Публічна інформація - 
це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що 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. (п.1 ст. 1 Закону 
України "Про доступ до публічної інформації"). 

Так, запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника 
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ст. 19 
Закону України "Про доступ до публічної інформації"). 

Присутніх ознайомлено з  поняттям «безоплатна правова допомога», 
видами такої допомоги та категоріями осіб, які мають право на безоплатну 



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

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 
звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: 
вул. Соборна, 14, смтМаньківка, тел. (04748) 6 – 36 – 03, електронна адреса: 
mankivske@legalaid.ck.ua,0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі 
стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
Чіткі правила з охорони 

праці медичного персоналу – 
важлива умова налагодженої та 
безпечної роботи в 
стоматологічному відділенні. 
Тому їх розробка має стати 
першочерговим завданням для 
керівництва відділення. З чого 
почати? Які ситуації передбачити 
в правилах?  

Про це, 29 грудня головними спеціалістами Уманського МЦ з надання 
БВПД Ройтенко Яною спільно з працівниками КНП Уманська стоматологічна 
поліклініка проведено робочу зустріч на тему: «Охорона праці». 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», роботодавець 
зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі 
умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи 
управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, 
інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та 
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території 
підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, 
робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, 
забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами 
підприємства з охорони праці. 

Також істотні зобов’язання роботодавця визначаються у колективному 
договорі. Сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій 
у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх 
обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають 
обсяги та джерела фінансування зазначених заходів. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 

mailto:mankivske@legalaid.ck.ua
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ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ 

     

 



ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

 
8 жовтня 2020 року з 

 метою профілактики вчинення 
правопорушеньнеповнолітніми 
та підвищення рівня правової 
обізнаності та громадської 
 свідомості заступником 
начальника відділу 
«Жашківське бюро правової 
допомоги» Уманського МЦ з  
 надання БВПД Лавренюк 
Аллою спільно з директором  
Жашківського районного 
центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Іриною Коваль та  начальником Служби у справах дітей 
Жашківської РДА Романа Сулими проведено  лекцію для студентів ДНЗ 
Жашківському аграрно-технологічному професійному ліцеї на тему  
«Правопорушення та особливості кримінальної відповідальності 
неповнолітніх».      Алла Лавренюк зазначила, що 
відповідно до частини першої статті 22 КК України  кримінальній 
відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 
років. Однак, частиною 2 даної статті передбачене і зниження віку кримінальної 
відповідальності – від 14 до 16 років. 

У розділі 15 КК України передбачено лише особливі, менш суворі, більш 
гуманні умови кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які 
вчинили злочин порівняно з дорослими злочинцями, а саме: за певних умов 
допускається можливість звільнення неповнолітнього від кримінальної 
відповідальності із застосуванням до нього примусових заходів виховного 
характеру також скорочено види покарань та обмежено строки і розмір 
встановлених покарань порівняно зі строками і розмірами покарань до 
дорослих злочинціві. 

Під час проведення заходурозповсюджено буклети та інформаційні матеріа
ли з  питань захисту прав громадян. Доводилася інформація про можливість 
дітей самостійно  звертатися за безкоштовною правовою допомогою, 
ознайомлено з видами правової допомоги, які надає бюро, порядком звернення 
та надання безоплатної вторинної правової допомоги, категорії громадян, які 
мають право на таку допомогу.  
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Всеукраїнський день 
безоплатної правової 
допомоги відзначається 10 
грудня  в День прав 
людини, встановлений, як 
пам’ятна дата з нагоди 
прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1948 
році Загальної декларації 
прав людини. 

І саме цього дня 
працівники відділу 
«Жашківське бюро 

правової допомоги»  Уманського МЦ з надання БВПД мали незвичайний 
робочий день.  В цей день бюро правової допомоги відкрило свої двері для всіх, 
аби відверто поспілкуватися з тими,  для кого працюють. На день відкритих 
дверей в гості до бюро завітали студенти ДНЗ «Жашківський аграрно-
технологічний професійний ліцей». Темою для обговорення стала : «Безоплатна 
правова допомога в Україні». 

На початку зустрічі заступник начальника Алла Лавренюк  ознайомила 
студентів з основними завданнями бюро правової допомоги, звернула увагу на 
правові послуги, що надаються фахівцями бюро. 

 День відкритих дверей мав  на меті привернути увагу громадськості до 
права кожного на безоплатну правову допомогу та доступності безоплатної 
правової допомоги в Україні. 

 Наприкінці заходу відбулося активне спілкування між школярами та 
працівниками  бюро. Учні отримали буклети на тему : «Твої права - твій 
надійний захисник» та значки з символікою БПД. Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу громадяни можуть, звернувшись до відділу 
«Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. Благовісна, 
1, каб.  № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: 
zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі 
стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
 

Міжнародний день 
боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок 
відзначається 25 листопада 
щорічно. Основним завданням 
акції є: закладення в свідомість 
громадян поняття, що будь-яке 
насилля над людиною 
неприпустиме (не має значення 
ні стать, ні вік). Адже лише 



виховуючи свідоме покоління можна подолати цю загальнолюдську проблему.
     

 «Скажемо НІ насильству та домашнім кривдникам!  Знай свої права! 
Любов найкращий засіб виховання,  Булінг (цькування), протидія та 
профілактика»,   під такими гаслами розпочалася кампанія «16 днів проти 
насильства» для студентів ДНЗ Жашківського аграрно-технологічного 
професійного ліцею.  
 Спільно та в рамках співпраці 25 листопада провели  лекцію для студентів 
Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею заступник 
начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з 
надання БВПД Алла Лавренюк, директор Жашківського районного центру 
соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді Ірина Коваль, начальник Служби у 
справах дітей Жашківської РДА Роман Сулима та інспектор ювенальної  
превенції Жашківського відділення Уманського відділу поліції ГУНП в 
Черкаській області  лейтенант  Бакал Тетяна. 

Під час заходу продемонстрували відеоматеріали, які стосуються будь-яких 
проявів насилля:  «Домашнє насильство: як діяти, якщо ви стали жертвою», 
«Проти насильства в сім”ї», а також «Викресли булінг- жорстокість породжує  
жорстокість». 

Подібні уроки закликають студентів бути уважними один до одного, 
зважати на почуття оточуючих та приходити на допомогу тим, хто цього 
потребує. А у разі виникнення загрозливих ситуацій з боку однолітків чи інших 
осіб, відразу повідомляти про це дорослим та поліцейським. Учні вели 
активний діалог, висловлювали свої думки, задавали питання та наводили 
приклади.  

Надано рекомендації у разі першої допомоги жертвам домашнього насилля 
та номери телефонів гарячих ліній (дитяча  гаряча лінія  #116111 та 
O 8OO 5OO 225 та національну «гарячу» лінію з питань запобігання 
насильству в сім’ї, торгівлі людьми та гендерної дискримінації O 8OO 5OO 
335  або 116123) та кризових центів до яких можна звернутися за допомогою. 

Серед студентів були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 
роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в 
разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.  

 
Тема дискримінації, особливо 

протидії дискримінації дуже довгий 
час залишалася поза фокусом уваги та 
визнання державних органів України: 
не було окремого профільного 
законодавства, не велося статистики, 
не було визначено відповідальний 
державний орган – вважалося, що 
проблеми не існує взагалі. 

Про це, 23 грудня головним 



спеціалістом Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською 
Вікторією та студентами Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини проведено спільний онлайн-семінар на тему: «Поняття 
дискримінації» за допомогою платформи Zoom. 

Дискримінація проявляється, коли до людей ставляться менш прихильно, а 
ніж до інших людей в подібній ситуації тільки тому, що вони відносяться, або 
сприймаються як такі, що належать, до певної групи чи категорії людей. Людей 
можуть дискримінувати через їх вік, інвалідність, етнічну приналежність, 
походження, політичні переконання, расу, релігію, стать чи гендер, сексуальну 
орієнтацію, мову, культуру та з багатьох інших причин. Дискримінація, яка 
часто є результатом забобонів, робить людей безпорадними, заважає їм стати 
активними громадянами, обмежує розвиток їх навичок і в багатьох ситуаціях 
доступ до роботи, послуг з охорони здоров’я, освіти або житла. 

Принципи рівності і недискримінації закріплені у Загальній декларації 
правлюдини:«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 
правах» (стаття 1). Ця концепція рівності в гідності та правах вбудована в 
сучасну демократію, так держави зобов’язані захищати різні меншини та 
вразливі групи від нерівного поводження. Стаття 2 закріплює свободу від 
дискримінації: «Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, викладені 
в цій Декларації, без будь-яких винятків». 

На завершення усі бажаючі отримали консультації та роз’яснення з 
правових питань. 

ІНШІ ЗАХОДИ 

13.10.2020 року головним 
спеціалістом Уманського МЦ з 
надання БВПД Ройтенко Яною 
спільно зі студентами та 
працівниками Уманського 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім.Т.Г.Шевченка в 
приміщенні Уманського МЦ з 
надання БПД проведеноправо 
просвітницьку лекцію на тему: 
«Право земельного сервітуту». 

Крім того, статтею 158 
Кодексу встановлено, що виключно судом вирішуються земельні спори з 
приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що 
перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо 
розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей. 

Відповідно до ст. 98 Земельного кодексу право земельного сервітуту - це 
право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне 
або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). 

Власник або землекористувач земельної ділянки має право вимагати 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oVLaTTDuSU3Wgh6pJMXbN56UzhA:1599554852360&q=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8&ludocid=8491482833329903763&lsig=AB86z5Uq62ggSSCza6BqGZD-Por0&sa=X&ved=2ahUKEwjw55eWltnrAhV1wuYKHd6RC3wQ8G0oADAaegQIFxAB
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00oVLaTTDuSU3Wgh6pJMXbN56UzhA:1599554852360&q=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8&ludocid=8491482833329903763&lsig=AB86z5Uq62ggSSCza6BqGZD-Por0&sa=X&ved=2ahUKEwjw55eWltnrAhV1wuYKHd6RC3wQ8G0oADAaegQIFxAB


встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної ділянки. 
Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між власниками 

сусідніх земельних ділянок на підставі договору або за рішенням суду (ст. 100 
Земельного кодексу України). 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 

 
19 жовтня 2020 року на виконання 

«Програми «Прискорення інвестицій у 
сільське господарство» з метою 
підвищення правової свідомості у 
суспільстві начальник відділу 
організації надання БВПД та роботи з її 
надавачами Уманського МЦ з надання 
БВПД Малькова Яна в приміщенні 

Піківецької сільської ради здійснила виїзний прийом у вигляді мобільного 
пункту доступу до безоплатної правової допомоги та провела круглий стіл для 
громадян на тему: «Гарантії права власності на земельну ділянку». 

Також, до дня проведення місцевих виборів які відбудуться 25 жовтня 
працівником центру проінформовано громадян щодо актуальних питань в 
рамках теми: "Місцеві вибори - 2020" 

Наприкінці заходу присутніх поінформовано про можливості отримання 
безоплатної правової допомоги (первинної та вторинної). Працівник центру 
зазначив перелік категорій громадян, в тому числі, і громадяни України - 
власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості мають 
право на призначення їм адвоката за рахунок держави для захисту порушених 
прав та інтересів. 

Результатом зустріч стала домовленість щодо поширення інформації про 
безоплатну правову допомогу серед мешканців населених пунктів, що 
розташовані на території сільської громади та перенаправлення осіб до 
Уманського місцевого центру з надання БВПД вразі виникнення питань, що 
стосуються земельного законодавства, або інших юридичних питань.  

Розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів 
Міністерства юстиції України. 

 
30 жовтня 2020 року головним спеціалістом 

відділу "Христинівське бюро правової допомоги» 
Уманського МЦ з надання БВПД Оленою 
Лещенко  віку проведено «вуличну» акцію для 
молодих мам м. Христинівка на тему: 
«Одноразова натуральна допомога "пакунок 
малюка" . 

В рамках проведення правопроствіницького 



заходу, громадянам роз’яснено, що відповідно до частини 2 статті 12 Закону 
України  «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», одноразова натуральна 
допомога "пакунок малюка" надається у строк, що не перевищує 30 
календарних днів з дня народження дитини. 

Вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" відповідно 
до бюджетного фінансування становить не менш як три розміри прожиткового 
мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та 
не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини. 

Під час проведення заходу розповсюджено інформаційні буклети системи 
надання безоплатної правової допомоги, а також повідомлено, що у разі 
виникнення будь-яких правових питань, вони можуть звернутися за допомогою 
до «Христинівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД, 
за  адресою: м. Христинівка, вул. Чорновола, 27/6.  

 
Питання орендних відносин 

стосовно укладення договору оренди 
землі стає доволі поширеним серед 
населення, яке має земельний пай в 
сільській місцевості. 

12 листопада головним 
спеціалістом Уманського МЦ з 
надання БВПД Ройтенко Яною 
спільно з головою правління Уманська 
ТВПО УТОС Нактінісом Олександром 
проведено семінар для працівників 
установи на тему: «Укладання 

договору оренди землі». 
Відповідно до ст. 13 та ст. 15 Закону України «Про оренду землі», договір 

оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату 
передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний 
строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 
умов договору та вимог земельного законодавства. 

Також згідно ст. 792 Цивільного кодексу України, за договором найму 
(оренди) земельної ділянки наймодавець зобов’язується передати наймачеві 
земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та 
користування за плату. 

Поряд з цим, громадян ознайомлено з переліком кола осіб, які мають право 
на гарантовану державою безоплатну правову допомогу, порядком отримання 
безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та можливість доступу до 
он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. Серед мешканців 
розповсюджено серію буклетів «Я маю право!»  та «Безоплатна передача 
земельної ділянки» та надано адресу з контактними даними Уманського МЦ з 
надання БВПД- м. Умань, вул. Небесної Сотні, 4, оф.224, тел.: (04744) 3-25 33. 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 
Майже кожен сільський 
житель є власником 
земельної ділянки 
сільськогосподарського 
призначення та віддає її 
в оренду. У зв’язку з 
тим, що випадки 
порушення законних 
прав орендодавців є 
непоодинокими, 
звертаємо увагу на 
основні моменти, які 
слід пам’ятати при 
укладенні договору 
оренди земельної 

ділянки. 
12 листопада заступником начальника відділу Гаркавенко Аркадієм та 

головним спеціалістом Сіньковською Вікторією Уманського МЦ з надання 
БВПД спільно зі Собківською старостою Дмитрушківської сільської ради 
Абраменко Зінаїдою здійснили виїздне консультування громадян та проведено 
семінар для працівників установи на тему: «Укладання договору оренди землі». 

Згідно Закону України «Про оренду землі» Строк дії договору 
визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При 
передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 
господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди 
землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років. 

При передачі в оренду земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 
селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких 
проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі 
визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. 

Наприкінці заходу розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із 
зазначенням контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн 
сервісів Міністерства юстиції України. 

 
Чому в Україні скасовано 

мораторій на продаж 
сільськогосподарської землі? Як діятиме 
ринок землі? Скільки землі може мати у 
власності одна особа? Про це, та багато 
іншого, 11 листопада обговорювали на 
робочій зустрічі заступник начальника 



відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька та працівники 
відділу  Держгеокадастру в Маньківському районі Черкаської області на тему: 
«Земельна реформа в Україні». 

Так, під час зустрічі  роз’яснено, що 31.03.2020 року Верховною Радою 
України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 
Вказаний закон набирає чинності 01.07.2021 року. 

До 01 січня 2024 року придбати землі сільськогосподарського 
призначення мають право виключно фізичні особи, і не більше 100 га на одного. 

З 01 січня 2024 року це право також надається юридичним особам, але 
встановлюється обмеження в концентрації до 10 тис. га. Так, «загальна площа 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної 
особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її 
учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів». 

Купівля-продаж земельної ділянки здійснюватиметься з дотриманням 
переважного права на її придбання. Переважне право на придбання земельної 
ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт 
має письмово повідомити власника земельної ділянки. 

Встановлюється обов'язковий безготівковий розрахунок за цивільно-
правовими угодами, пов'язаними зі сплатою ціни земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. 

Згідно з  вказаним Законом, «до 1 січня 2030 року ціна продажу 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх 
нормативно-грошову оцінку». 

Також обговорено актуальність передачі громадянам України права 
власності на земельні ділянки із земель комунальної власності за рішенням 
органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених 
Земельним кодексом України та питання стосовно змін у законодавстві щодо 
зменшення строків емфітевзису, роботи Державного Аграрного реєстру.  

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни 
можуть, звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за 
адресою: вул. Соборна, 14, смт Маньківка, тел. (04748) 6 – 36 – 03, електронна 

адреса: 
mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-
213-103 (гаряча лінія, 
безкоштовно зі стаціонарних і 
мобільних телефонів). 

 
 
Часто громадяни, бажаючи 

отримати певну інформацію від 
організації, органу державної 
влади чи місцевого 
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самоврядування, плутають поняття “ запит ” та “ звернення ”. У чому ж полягає 
відмінність між даними поняттями «запит» і «звернення»? 

З метою правової обізнаності громадян в. о. начальника « Жашківського бюро 
правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Алла Лавренюк 
24 листопада провела інформаційно-комунікаційний захід для працівників 
Жашківської РЦБС. Звернення громадян регулюються спеціальним Законом – «Про 
звернення громадян», запит на інформацію – Законом України «Про доступ до 
публічної інформації». 

Згідно ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» зверненням громадян є 
викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і 
скарги. Предметом звернення громадян є широкий спектр правовідносин – від 
реалізації своїх особистих прав і надання пропозицій щодо діяльності органів 
державної влади до оскарження неправомірних дій посадових осіб. 

Відповідно ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит 
на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. Публічна інформація - це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 
обов'язків. 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. Крім того, розмежування звернень і 
запитів органів влади передбачають застосування окремих процедур реєстрації та 
обліку, а також різні строки надання відповіді, на запити — 5 робочих днів, на 
звернення — 30 календарних днів. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 
звернувшись до відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. 
Жашків, вул. Благовісна, 1, каб. № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, 
електронна адреса: zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, 
безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
Внутрішньо переміщені особи в Україні 

(ВПО в Україні) — категорія громадян України, 
іноземців або осіб без громадянства, котрі були 
змушені були покинути своє місце проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту на частині 
території Донецької і Луганської областей 
України або окупації Автономної Республіки 
Крим. 

30 листопада з метою підвищення правової 
обізнаності осіб засуджених до умовно-
дострокового відбування покарання суб’єктів 
пробації в Уманському міськрайонному відділі 
«Центр пробації» в Черкаській області, головним 



спеціалістом Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською 
Вікторією, проведено бесіду на тему: «Отримання внутрішньо переміщеною особою 
статусу безробітного».  

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав 
офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про 
зайнятість населення» статус безробітного надається: 

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах 
або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших 
передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи; 

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку 
та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів 
України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю"; 

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із 
змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або 
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності 
(штату) працівників. Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у 
разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних 
органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого 
місця проживання чи місця перебування. 

Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації 
безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та 
незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 
Затверджено Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її 
виплати для організації безробітним підприємницької діяльності затверджено 
наказом Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613. 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної правової 
допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці робочої зустрічі 
присутні отримали юридичні консультації щодо зняття з реєстрації місця 
проживання та щодо порядку розірвання договору оренди землі. 

 
Коли «відкривається» ринок 

землі в Україні? Чи потрібно 
скасовувати мораторій на 
продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення? Скільки землі 
зможе мати у власності одна 
особа? Про це та багато іншого, 
3 грудня говорили начальник 
відділу «Маньківське бюро 
правової допомоги» Ірина 
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Миронюк та заступник начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 
Анна Яроцька під час семінару для мешканців с. Поминик Маньківського району на 
тему: «Відкриття ринку землі».  

Наголошувалось, право власності є непорушним. Ніхто не може бути 
протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, оскільки 
закріплене воно в Конституції та Цивільному кодексі України. 

Рішенням Європейського суду з прав людини в справі «Зеленчук і Цицюра 
проти України», зазначено, «мораторій на обіг земель сільськогосподарського 
призначення в України порушує право власності громадян на майно, гарантоване 
статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод». 

Так, під час семінару роз’яснено, що 31.03.2020 Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Вказаний закон набирає 
чинності 01.07.2021. 

До 01 січня 2024 року придбати землі сільськогосподарського призначення 
мають право виключно фізичні особи, і не більше 100 га на одного. 

З 01 січня 2024 року це право також надається юридичним особам, але 
встановлюється обмеження в концентрації до 10 тис. га. Так, «загальна площа 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної 
особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її 

учасників (членів, акціонерів), але не 
більше десяти тисяч гектарів». 

Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу громадяни 
можуть, звернувшись до відділу 
«Маньківське бюро правової допомоги» 
за адресою: вул. Соборна, 14, смт 
Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, 
електронна адреса: 
mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-213-103 
(гаряча лінія, безкоштовно зі 
стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом вся світова спільнота відзначає 1 грудня 

кожного року. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для існування 
суспільства несе ВІЛ-інфекція, це ще одна нагода привернути увагу пересічних 
громадян до проблем ВІЛ-інфікованих та вкотре  нагадати суспільству, що ВІЛ – 
інфіковані та хворі на СНІД громадяни користуються всіма правами та свободами, 
передбаченими Конституцією України та Законами України, і  іншими нормативно-
правовоми актами. 

01 грудня акцію провели  в. о. начальника відділу «Жашківське бюро правової 
допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Алла Лавренюк, директор 

mailto:mankivske@legalaid.ck.ua


Жашківського районного центру соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді Ірина 
Коваль та  студенти і педагоги Жашківського аграрно -технологічного професійного 
ліцею. 

З метою запобігти упередженому ставленню до ВІЛ-інфікованих та  
привернути більше уваги до проблеми ВІЛ/СНІДу  розповсюджувались буклети: 
«Соціальний захист осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на 
СНІД та членів їх сімей», «Що таке ВІЛ, ВІЛ – інфекція та СНІД?», « ВІЛ через 
дружбу не передається», «Що таке тест на ВІЧ?», «Лубриканти і презервативи» та 
засоби контрацепції. Алла Лавренюк  зазначила, що відповідно до  ЗУ «Про 
внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД та 
соціальний захист населення. 

Крім загальних прав і свобод, вони мають право також на: 
- відшкодування збитків,  пов'язаних з обмеженням їх прав,  яке мало  

місце  внаслідок  розголошення інформації про факт зараження цих осіб вірусом 
імунодефіциту людини; 

- безоплатне забезпечення  ліками,  необхідними  для  лікування будь-якого  
наявного у них захворювання, засобами особистої профілактики та на 
психосоціальну підтримку; 

- безоплатний проїзд до 
місця лікування і у зворотному 
напрямку за рахунок  лікувальної 
установи, яка видала 
направлення на лікування; 

- користування 
ізольованою жилою кімнатою.  

Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу 
громадяни можуть, звернувшись 
до відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» за адресою: 
м. Жашків, вул. Благовісна, 1, каб.  
№ 111, тел. (04747)6-01-06 або 
068-253-10-34, електронна 
адреса: 
zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-
800-213-103 (гаряча лінія, 
безкоштовно зі стаціонарних і 
мобільних телефонів). #БПД 
#LegalAid #ПравоваДопомога. 

 
 
Щороку 3 грудня в Україні 

відзначається Міжнародний день осіб з інвалідністю, який був встановлений 



резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року. З метою соціального 
захисту осіб з інвалідністю 3 грудня в.о. начальника відділу «Жашківське бюро 
правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк 
спільно з директором Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Іриною Коваль, соціальним педагогом Анною Кравченко та учнями 
Жашківської спеціалізованої школи №1, соціальним педагогом ДНЗ «Жашківський 
аграрно-технологічний професійний ліцей» Інною Корінною та студентами ліцею, 
співголовою Центру допомоги учасникам АТО та головою групи волонтерів 
Жашківської районної Спілки ветеранів МВС Якименко Василем організовано та 
проведено круглий стіл приуроченого до Міжнародного дня людей з інвалідністю та 
Міжнародного день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку . 

Під час зустрічі Алла Лавренюк зазначила, що відповідно до ст. 6 ЗУ «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» захист прав, свобод і 
законних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому 
порядку, встановленому законом. Громадянин має право в судовому порядку 
оскаржувати рішення органів медико-соціальної експертизи про визнання чи 
невизнання його особою з інвалідністю. 

Відповідно до Розділу 6 зазначеного Закону матеріальне, соціально-побутове і 
медичне забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється у вигляді грошових виплат 
(пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, технічними й 
іншими засобами, включаючи друковані видання із спеціальним шрифтом, 
звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також шляхом надання послуг по 
медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, побутовому та 
торговельному обслуговуванню. Види необхідної матеріальної, соціально-побутової 
і медичної допомоги особам з інвалідністю визначаються органами медико-
соціальної експертизи в індивідуальній програмі реабілітації. Допомога подається за 
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 
звернувшись до відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. 
Жашків, вул. Благовісна, 1, каб. № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, 
електронна адреса: zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, 
безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). #БПД #LegalAid 
#ПравоваДопомога. 

 
 
Щорічно в Україні з 25 

листопада по 10 грудня проводиться 
Всеукраїнська акція «16 днів проти 
насильства», яка з 1991 року 
підтримується міжнародною 
спільнотою. 

В рамках проведення акції в 
приміщенні «Монастирищенської 
районної бібліотеки для дорослих і 
дітей» відбулося засідання «круглого 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYpoOWvo04S2QAOLii3fl1_6yO0hUdfUxw4xq9Rl5idOMvxH8LYvu4St3BaYw5sxkpbYb68B67g_UhRQG_UYzFG1K69VFpIOmMaO5lWV7yMC5vM_PyyTXZm_9OiKKwLBxQXdSFQuZhINH0nvOwxbj5eSuutlWCJRSX20ZJqbI0PIGgqk_IVMULdvcUK5CSAGo&__tn__=*NK-R


столу» щодо проведення в районі акції «16 днів проти насильства», в якому взяли 
участь в. о. начальника відділу «Монастирищенського бюро безоплатної правової 
допомоги» Олександр Нищик, директор Монастирищенського районного центру 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Ася Підлісна, заступник директора - 
начальник відділу РЦСССДМ Олександр Кучер, соціальний працівник РЦСССМ 
Антоніна Томченко, начальник Монастирищенського Районного Сектору філії ДУ 
«Центр пробації» в Черкаській області майор внутрішньої служби Віктор Кузьменко. 

Членами засідання обговорено питання щодо проведення профілактичних, 
інформаційно-просвітницьких заходів та попередження насильства в сім’ї, 
жорстокого поводження з дітьми, формування правової освіченості громадян, 
забезпечення державного захисту конституційних прав і свобод громадян. 

З нагоди відзначення 10 грудня «Всеукраїнського дня безоплатної правової 
допомоги» приуроченого до Міжнародного дня прав людини, учасниками «круглого 
столу» обговорено, що найважливішу роль у попередженні насильства у сім’ях 
відіграє інформаційно-просвітницька та консультаційна робота. У цьому сенсі 
ефективному вирішенню проблеми запобігання насильства має стати злагоджена 
взаємодія всіх відповідних служб. 

Отож, реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни 
можуть, звернувшись до відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» за 
адресою: вул. Соборна, 130-Б, м. Монастирище, тел. (04746) 2-54-90. 

 
Коли «відкривається» ринок 
землі в Україні? Чи 
потрібноскасовувати 
мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення? Скільки землі 
зможе мати у власності 
одна особа? Про це та 
багато іншого, 9 грудня 
говорили начальник відділу 
«Маньківське бюро 
правової допомоги» Ірина 

Миронюк та заступник начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 
Анна Яроцька під час семінару для мешканців с. Попівка Маньківського району на 
тему: «Відкриття ринку землі». 

Наголошувалось, право власності є непорушним. Ніхто не може бути 
протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, оскільки 
закріплене воно в Конституції та Цивільному кодексі України. 

Накладенням заборони на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення грубо порушується право розпорядження власником належним йому 
майном.  

Рішенням Європейського суду з прав людини в справі «Зеленчук і Цицюра 
проти України», зазначено, «мораторій на обіг земель сільськогосподарського 
призначення в України порушує право власності громадян на майно, гарантоване 



статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод». 

Так, під час семінару роз’яснено, що 31.03.2020 Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Вказаний закон набирає 
чинності 01.07.2021. 

До 01 січня 2024 року придбати землі сільськогосподарського призначення 
мають право виключно фізичні особи, і не більше 100 га на одного. 

З 01 січня 2024 року це право також надається юридичним особам, але 
встановлюється обмеження в концентрації до 10 тис. га. Так, «загальна площа 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної 
особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її 
учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів». 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 
звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. 
Соборна, 14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: 
mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і 
мобільних телефонів). 

 
Конституція України 

гарантує: кожному 
заарештованому чи 
затриманому має бути 
невідкладно повідомлено про 
мотиви арешту чи затримання, 
роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту 
затримання захищати себе 
особисто та користуватися 
правовою допомогою 
захисника (ч. 4 ст. 29). 

16 грудня головним 
спеціалістом Уманського МЦ з 
надання БВПД Ройтенко Яною 

спільно з працівниками  Бібліотеки Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини проведено круглий стіл на тему: «Адміністративне 
затримання». 

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» 
поліція відповідно до покладених на неї завдань, доставляє у випадках і порядку, 
визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального 
правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. 

У протоколі про адміністративне затримання обов’язково зазначаються: 
– дата і місце його складення (число, місяць, рік, назва населеного пункту); 
– посада, прізвище, ім`я та по батькові особи, яка склала протокол (спеціальне 

mailto:mankivske@legalaid.ck.ua


звання, прізвище, ім`я та по батькові); 
– відомості про особу затриманого (прізвище, ім`я та по батькові (без 

скорочення), число, місяць, рік народження, фактичне місце проживання); 
– час і мотиви затримання (зазначаються найменування ОВС, куди доставлено 

особу, яка скоїла адміністративне правопорушення; його місцезнаходження; число, 
місяць, рік, а також час доставляння; частина статті та стаття КУпАП, якими 
передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене адміністративне 
правопорушення, а також мотиви затримання, серед яких: припинення 
адміністративного правопорушення; інші заходи впливу; складення протоколу про 
адміністративне правопорушення в разі неможливості складення його на місці 
вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов`язковим; забезпечення 
своєчасного і правильного розгляду справи). 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства 
юстиції України. 

 
Незважаючи на гуманізацію 

суспільних відносин у сфері 
кримінального судочинства, а також 
посилення правових гарантій захисту 
особи, в кримінальному 
процесуальному законодавстві 2012 
року об’єктивно відображено один із 
найбільш суворих заходів забезпечення 
кримінального провадження — 
затримання особи за підозрою у 
вчиненні злочину. 

 З метою налагодження співпраці 
відділу «Христинівське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД та правоохоронних органів району,  18 
грудня  головний спеціаліст Олена Лещенко відділу «Христинівське бюро правової 
допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД провела круглий стіл із працівниками 
Христинівського РС філії  ДУ «Центр пробації» у Черкаській області та дільничним 
інспектором Савченком Сергієм Олександровичем на тему: «Затримання особи у 
кримінальному провадженні». 

Під час проведення круглого столу обговорено ряд питань, що стосуються 
момент затримання, порядок доставлення до органу досудового розслідування, 
строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. 

У відповідності до статті 38 Кримінального кодексу України, не визнаються 
кримінально протиправними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після 
вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не 
було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. 

Перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила 



кримінальне правопорушення, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці затримання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення. Перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, має наслідком відповідальність лише у 
випадках, спеціально передбачених.  

Серед присутніх розповсюджено  тематичні буклети системи безоплатної 
правової допомоги та повідомлено, що прийом громадян відділ «Христинівське 
бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання  БВПД здійснює за адресою: м. 
Христинівка, вул. В. Чорновола, 27/6, з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. Телефон для звернень громадян: тел./факс (04745) 6-02-37. Всеукраїнська 
гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та 
стаціонарних телефонів в межах України). Електронна пошта: 
khrystynivske@legalaid.ck.ua. 

 
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 
існували, існують чи можуть 
існувати або припускатись), 
зазнає обмеження у визнанні 

реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі. 
22 грудня головними спеціалістами Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко 

Яною та Сіньковською Вікторією спільно з працівниками та відвідувачами 
Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено круглий стіл на тему: 
«Поняття дискримінації». 

Поняття дискримінації визначено ст. 1 Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в України». 

Що стосується дискримінації у сфері праці, зустрічаємо дискримінацію за 
ознакою статі або віку ще на етапі пошуку роботи. В мережі Інтернет натрапляємо 
на оголошення про прийом на роботу лише чоловіків або жінок певного віку. 
Роботодавець аргументує це специфікою роботи і не вважає це дискримінацією. Але 
кожна людина має право на працю із врахуванням своєї освіти та спеціалізації, 
навиків, стану здоров’я незалежно від віку та статі. Також жінок, які проходять 
співбесіду під час працевлаштування обурюють запитання роботодавця стосовно 
наявності дітей та планів на вагітність! Право на працю захищено Конституцією 
України, Законом України «Про зайнятість населення» та іншим національним 
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законодавством. 
Дискримінація за ознакою статі забороняється. 
У трудових правовідносинах дискримінація може проявлятися у доступі жінок 

до роботи, нерівній оплаті праці, дискримінації працівників із сімейними 
обов’язками, сексуальні домагання. 

Якщо роботодавець вчиняє дії, які порушують права особи на працю шляхом 
вчинення дискримінації стосовно неї, цей факт не потрібно замовчувати, а 
звертатися за допомогою до фахівців. 

Для осіб, які порушили законодавство про запобігання та протидію 
дискримінації передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна 
відповідальність. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 
контактних даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства 
юстиції України. 

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

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

Уманський місцевий центр дбає про постійний професійний розвиток 
працівників. Спеціалісти центру беруть участь у перегляді навчальних онлайн-
вебінарів мережі правових клубів PRAVOKATOR. 

Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з її надавачами 
постійно проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та 
роботи з її надавачами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що 
залучені до надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання 
такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик 
адвокатської діяльності, який щомісячно направлявся до Черкаського РЦ з 
надання БВПД. 

 
 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 жовтня  по 31 грудня  2020 року Уманським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 965 звернень 
клієнтів (з них нових клієнтів – 458), 892 особам було надано правову 
консультацію, 73 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 0 
клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
73 рішеннь про надання БВПД та надано 47 дорученнь адвокатам та 36 
довіреностей штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів), в тому числі видано 10 наказів про 
заміну адвокатів та працівників, які надають БВПД.  По  письмовому 



зверненні було надано відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстров

аних 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

178 153 25 

2 Відділ Христинівське бюро 
правової допомоги 

155 151 4 

3 Відділ Жашківське бюро 
правової допомоги 

162 151 11 

4 Відділ Монастирищенське 
бюро правової допомоги 

101 93 8 

5 Відділ Маньківське бюро 
правової допомоги 

219 194 25 

6 Відділ Тальнівське бюро 
правової допомоги 

150 150 0 

7 Відділ Катеринопільське 
бюро правової допомоги 

0 0 0 

 Разом по МЦ: 965 892 73 

 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 77 (7, 98%), спадкового 79 (8,19%), сімейного 129 
(13,37%), земельного 185 (19,17%), договірного 8 (0,83%), медичного 8 
(0,83%), іншого питання 30 (3,11%), трудового 38 (3,94%), житлового 52 
(5,39%), адміністративного права 91 (9,43), адміністративного 
правопорушення 24 (2,49 %), кримінальне право 11 (1,14%), 
кримінальний процес 26 (2,69%), цивільне право 55 (5,70%), цивільний 
процес 90 ( 9,33%), податкове 12 (1,24%) , пенсійного 50 (5,18 %). 
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Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за 
категорією питань

Соц.забезпечення

Спадкове

Сімейне

Медичне

Трудове

Адміністративне

Земельне

Договірне

Житлове

Пенсійне 

Цив.право

Цив.процес

Адмін.правопорушення

Податкове

Кримінальне

Кримінальний процес

Інше

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5

44

20

4

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів, яким 
надано БВПД, за категорією осіб
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 
звітний період було: 

1. здійснено 32 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 43 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 290 особи, в тому числі 240 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 50 осіб до дистанційного пункту доступу до БПД; 

3. 25 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 
БПД надано методичну допомогу; 



4. проведено 159 правопросвітницьких заходів; 
5. розміщено у ЗМІ 29 інформаційних матеріала з питань надання 

БВПД; 
6. надано 83 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ з/п Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 
пунктів/осі

б, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційни
х 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількіст
ь 

проведен
их 

право-
просвітн
ицьк их 
заходів 

Кількіст
ь 

клієнтів, 
яким 

надано 
доступ до 
електрон

них 
сервісів 

МЮ 

Кількі
сть 

інфор
мацій
них 

матері
алів,р
озміщ
ених у 
ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

32/240 43/50 25 159 

 

83 29 

2 Христинівське 
бюро правової 
допомоги 

4/49 6/27 4 30 3 9 

3 Монастирищенс
ьке бюро 
правової 
допомоги 

7/37 2/2 4 19 0 2 

4 Маньківське 
бюро правової 
допомоги 

12/39 12/9 4 26 0 4 

5 Жашківське 
бюро правової 
допомоги 

5/50 2/6 4 35 80 6 

6 Катеринопільсь
ке бюро 
правової 
допомоги 

0/0 0/0 0 0 0 0 

7 Тальнівське 
бюро правової 
допомоги 

1/15 1/6 4 16 0 0 

 

 


