ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги річного плану діяльності
на 2020 рік у ІІІ 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 ІІІ кварталу 2020 року було проконсультовано 132
особи в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 0
осіб — в мобільних, 132 особи — в дистанційних пунктах консультування). У
зв’язку з наявністю звернень громадян для надання адресної правової
допомоги було здійснено 1 виїзд для надання адресної правової допомоги для
громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання консультації.

СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ
2 липня відповідно до меморандуму щодо
співпраці Уманського МЦ з надання БВПД та
Христинівського районного сектору філії ДУ «Центр
пробації» в Черкаській області забезпечно роботу
дистанційного
пункту
головним
спеціалістом
«Христинівського бюро правової допомоги» Уманського
МЦ з надання БВПД Оленою Лещенко спільно з
начальником Христинівського РС філії ДУ «Центр
пробації» у Черкаській області Максимом Галкіним,
старшим інспектором Христинівського РС філії ДУ
«Центр пробації» у Черкаській області Євгеном Валюком, фахівцем із соціальної роботи
ВСССДМ Тетяною Гайдай та з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі проведено робочу зустріч на тему: « Що таке безоплатна вторинна
правова допомога».
Під час проведення зустрічі присутніх ознайомлено із поняттями: «безоплатна вторинна
правова допомога» та роз’яснено норми ст.. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»,
згідно до якої право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:
особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму; діти, у тому числі діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах,
діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; внутрішньо переміщені
особи; громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених осіб; громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у
сільській місцевості, - на всі види правових послуг; особи, до яких застосовано
адміністративне затримання; особи, до яких застосовано адміністративний арешт; особи, які
відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються
затриманими; особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального
процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею
чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії,
а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; особи, на яких
поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв
нацистських переслідувань; особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися
для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"; особи, щодо яких суд розглядає справу про
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; особи, щодо яких суд розглядає справу
про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, протягом розгляду справи в
суді; особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; особи, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою статі; викривачі у зв’язку з повідомленням
ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Роз’яснена також ч 2. ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що
право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна
уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до
міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують державучасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Наприкінці проведення заходу серед присутніх розповсюджено інформаційні буклети
на тему: «Бюро правової допомоги: ваш юридичний путівник».
У зв`язку з послабленням протиепідемічних заходів у регіоні, 9 липня в приміщенні
Жашківського районного сектору філії ДУ «Центр
пробації» в Черкаській області забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги для суб’єктів пробації заступником начальника
відділу «Жашківське
бюро правової
допомоги»
Уманського місцевого центру з Надання БВПД Аллою
Лавренюк.
Під час проведення прийому дві особи з числа
суб’єктів пробації звернулася за первинною правовою
допомогою.
Громадянам
було
надано
вичерпну
консультацію щодо порядку зміни місця реєстрації та порядку приватизації земельної
ділянки.
Працівник центру наголосила, що для можливості вирішення інших правових
проблемних питань громадяни можуть звернутись до відділу «Жашківське бюро правової
допомоги» та надала інформаційні буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням
контактних даних.
28.08.2020 року начальником
відділу
«Тальнівське
бюро
правової
допомоги»
Маліванчуком В.В. в Тальнівському районному
секторі Філії Державної установи «Центр
пробації» в Черкаській області разом з
працівником Токаром Анатолієм проведено
круглий стіл та консультування громадян на
тему: «Конституційні права та свободи людини і
громадянина».
Конституція закріплює право кожного на
повагу до його гідності. Ніхто не може бути
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (стаття 28
Конституції України).
Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед
законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно
позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право
захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань
(стаття 27 Конституції України).
Суттєвою юридичною гарантією прав людини та громадянина є право на свободу та
особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України). Ніхто не може бути заарештований
або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та
в порядку, встановлених законом.
Наприкінці заходу розповсюджено інформацію щодо видів правової допомоги, які
надає бюро правової допомоги, порядку звернення та надання безоплатної вторинної
правової допомоги, категорії громадян, які мають право на таку допомогу.

01 вересня 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 Вікторією Сіньковською,
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 ґендерної
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 укладення
цивільно-правового договору.

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ
Міжнародний день безпритульних тварин відзначається
щорічно у другій половині серпня. Свято започатковано у 1992
році за підтримки неурядової організації - Міжнародне товариство з
прав тварин (ISAR) та відзначається в більш ніж 50 країнах на 6
континентах. Метою даного «свята» - є звернути увагу громадян
до проблем безпритульних тварин та жорстокого поводження з
ними.
Тож з нагоди відзначення 15 серпня Міжнародного дня
захисту безпритульних тварин,
14 серпня 2020 року
в.о.
начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги»
Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк
проведено вуличну акцію на тему: « Відповідальність за жорстоке
поводження з тваринами».
Одним із завдань цього Дня – пробудити у власників звірів свідоме ставлення до своєї
ролі, щоб запобігти поповненню рядів безпритульних котів і собак через неконтрольоване
розмноження домашніх вихованців та безвідповідальне ставлення власників .

Під час акції Аллою Лавреню громадянам було надано роз’яснення, щодо
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Відповідно до ст. 89 КУпАП передбачається відповідальність у вигляді накладення
штрафу від 200до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто, від 3400 до
8500грн. або адміністративний арешт строком до 15 діб. Кримінальна відповідальність
передбачена статею 299 ККУ арештом до 6 місяців, обмеження волі від3 до 5 років або
позбавленням воліна строк від3 до 5 років. А дії вчинені з особливою жорстокістю або в
присутності малолітнього чи неповнолітнього або щодо двох і більше тварин чи
повторно,або групою осіб караються позбавленням волі від 5 до 8 років.
З нагоди 29-ї річниці свята Дня
Незалежності
України,
27.08.2020
заступником
начальника
відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Анною Яроцькою та співробітниками
Маньківського районного сектору філії
ДУ «Центр пробації» в Черкаській
області Анною Шевченко та Романом
Слюсаренком проведено бесіду на теми:
"Конституційні права та свободи людини
і громадянина", "Відмінність між
зняттям та погашенням судимості".
Так, присутнім було роз’яснено, що Конституція України містить положення про те, що
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність , недоторканість і безпека в Україні визначені як
вища соціальна цінність, а права і свободи людини та їхня гарантія визначають сенс і
спрямування діяльності держави. Затвердження і забезпечення прав та свобод людини є
головним обов’язком держави. (ст. 3 Конституції України).
Свобода людини – основоположне поняття у розумінні прав людини і громадянина. В
теорії права розрізняють природні права людини, тобто пов'язані з самим її існуванням і
розвитком, і набуті, що в основному стосуються соціального і політичного статусу людини і
громадянина (тобто інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ
тощо). Звісно, за відсутності у людини свободи вона не може володіти і фактично
користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для фактичного набуття прав та
їх реалізації.
Крім того, під час бесіди на прохання присутньої особи, що відбуває покарання, не
пов’язане з позбавленням волі, було роз’яснено відмінності між погашенням та зняттям
судимості.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 88 Кримінального Кодексу України, особа визнається такою,
що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або
зняття судимості.
Судимість - це певний правовий стан особи, зумовлений обвинувальним вироком, яким
за вчинений нею злочин призначається покарання і настають у зв'язку з цим відповідні
правообмеження.
Тобто, судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду до
кримінального покарання.
Вона виражається в такому стані особи, який пов'язаний з певними цивільно-правовими
і кримінально-правовими обмеженнями її прав та свобод.
Судимість має своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що має
судимість, так і іншими особами. Підставою судимості є наявність обвинувального вироку
суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання.
Такими, що не мають судимості, визнаються відповідно до ч. 3 ст. 88 Кримінального
кодексу України):





особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;
особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;
особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута

законом;
особи, які були реабілітовані.
Відповідно до ч. 2 ст. 88 ККУ, судимість має правове значення у разі вчинення нового
злочину, а також в інших випадках, передбачених законами. Відповідно до ч. 1 ст. 88
ККУ особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили
обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.
Погашення судимості – настає автоматично (без будь-якого рішення) за збігом
визначеного в законі строку (ст. 89 ККУ) після фактично відбутого покарання, але за умови,
що
особа
протягом
такого
строку
не
вчинила
нового
злочину.
Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове значення і така
особа в подальшому не зазнаватиме обмежень її прав та свобод як кримінально-правового,
так і загальноправового характеру.
Зняття судимості – це припинення судимості за рішенням суду. При знятті судимості на
відміну від її погашення перебіг встановленого законом строку і не вчинення особою нового
злочину самі по собі, автоматично, не припиняють стан судимості. Потрібен розгляд цього
питання судом. Закон не зобов’язує суд, а лише надає йому право на підставі конкретних
обставин справи зняти з особи судимість. Зняття судимості можливо лише до перебігу
строків погашення судимості, передбачених у ст. 89 ККУ тому воно завжди є достроковим.
Зверталася увага на питання правового статусу засуджених.
Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує
необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх
особисту безпеку.
Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими
Конституцією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-виконавчим
Кодексом, законами України і встановлених вироком суду.


4 вересня 2020 року з метою
інформування учнів про права дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах,
зокрема право на безоплатну освіту,
право на пільгове харчування, право на
захист від цькування (булінгу)
відповідно до законодавства,
працівниками відділу
«Монастирищенське бюро правової
допомоги» Уманського МЦ з надання
БВПД проведено семінар з
вихованцями 9-Б класу опорного
закладу «Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№5».
Фахівцями центру спільно з учнями розглянуто та обговорено можливі ситуації
порушення прав учнів на безоплатну освіту, порушення прав на пільгове харчування,
випадки прояву булінгу. Особливу увагу приділено ситуації, як потрібно діяти, якщо стали
свідком порушення прав дітей.
Окрім цього, присутніх проінформовано, які організації займаються захистом прав
дітей, проблемами булінгу в Україні, та зокрема, хто має право на отримання безоплатної
правової допомоги не тільки у випадках захисту прав дітей та проявів булінгу а й взагалі.
Також повідомлено місце знаходження відділу «Монастирищенське бюро правової

допомоги» та графіком роботи та розповсюджено інформаційні буклети «Твої права – твій
захист: правові орієнтири для кожної дитини» та «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний
довідник.

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ
21.08.2020 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 «Правова та соціальна
допомога малозабезпеченим сім'ям».
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.
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.
Що стосується «тіньової» заробітної плати, інколи підприємства платять своїм
працівникам дві заробітні плати: офіційну і неофіційну. Це вигідно роботодавцю, і працівник,
ніби, не ображається, оскільки йому надається можливість заощадити на податку з доходів
фізичних осіб. При цьому ні керівники таких підприємств, ні їх працівники не замислюються
про ті наслідки, які можуть виникнути. Небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової»
зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізуються
надходження до Пенсійного фонду України, а в тому, що люди не матимуть змоги отримати
пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної зарплати.
Зверталася увага громадян, у разі вивільнення у випадку скорочення чисельності або
штату працівників, або ж при виникненні проблем зі здоров’ям, працівник не отримає
компенсаційних виплат і оплати лікарняного листа, або вони розраховуватимуться тільки з
офіційної, малої заробітної плати.
З метою наведення порядку в сфері оплати праці внесено докорінні зміни до статті 265
Кодексу законів про працю України щодо відповідальності за порушення законодавства про
працю.
Присутніх було 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».
Зверталася увага, однією з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу є малозабезпечені особи.
Для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений
представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим
мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.
Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума
прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про
прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення.
Надавалася інформація про те, коли державна соціальна допомога не призначається.
Умови, за яких державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям не може бути
призначена визначені у пункті 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» скарга на рішення органу соціального захисту населення про
призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути подана до
вищестоящого органу виконавчої влади або до суду.
04.09.2020
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
«Права дітей у дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладах".
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.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. №295 інспектори
управління Держпраці можуть здійснювати інспекційні відвідування та невиїзні
інспектування з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.
Що стосується «тіньової» заробітної плати, інколи підприємства платять своїм
працівникам дві заробітні плати: офіційну і неофіційну. Це вигідно роботодавцю, і працівник,
ніби, не ображається, оскільки йому надається можливість заощадити на податку з доходів
фізичних осіб. При цьому ні керівники таких підприємств, ні їх працівники не замислюються
про ті наслідки, які можуть виникнути. Небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової»
зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізуються
надходження до Пенсійного фонду України, а в тому, що люди не матимуть змоги отримати
пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної зарплати.
Окрім того, присутнім надано інформацію щодо прав дітей у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах.
Так, Україна є стороною практично всіх багатосторонніх конвенцій ООН у галузі прав
людини. І, як і кожна країна світу, що взяла на себе зобов'язання виконувати міжнародні
конвенції, в тому числі і щодо прав людини, повинна керуватися принципами і нормами цих
угод в своєму національному законодавстві та створити умови для здійснення і захисту прав
кожної людини.

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і
складається з Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту»,
інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість
яких надано Верховною Радою України.
Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» надають можливість
батькам дітей з особливими потребами можливість вибору різних форм навчання (в
спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, у корекційних класах
при загальноосвітній школі, дитсадку-школі, надомного навчання, в формі екстернату тощо).
Закон України «Про охорону дитинства» визначає охорону дитинства в Україні як
стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення
національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою
забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист,
всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної
політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.
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».

ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ
З нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного дня молоді головним спеціалістом
Уманського МЦ з надання БВПД, Ройтенко Яною, в
приміщенні бібліотеки УДПУ ім. П. Тичини
проведено
правопросвітницьку
лекцію
для
працівників бібліотеки на тему: «Виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів».
Під час заходу працівників поінформовано,
що відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016
року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних
стипендій студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої та вищої освіти» особи, які вперше
претендують
або
поновлюють
право
на
призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому
порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують
їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативноправовими актами (наприклад, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи; посвідчення дитини з інвалідністю тощо).
Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі
соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії
одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні
зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.
Натомість діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а
також студенти (курсанти), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків, можуть отримувати одночасно соціальну стипендію та академічну стипендію, у разі
якщо особа, за свої високі навчальні досягнення увійшла до рейтингу та пройшла на
академічну стипендію.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового
звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі
прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія
виплачується з дати звернення.
По закінченню зустрічі серед працівників бібліотеки поширено тематичні буклети
системи БПД надано адресу з контактними даними Уманського МЦ з надання БВПД- м.
Умань, вул. Небесної Сотні, 4, офіс 224 тел.: (04744) 3-25-33.
4 вересня 2020 року з метою інформування
учнів про права дітей у загальноосвітніх
навчальних закладах, зокрема право на
безоплатну освіту, право на пільгове харчування,
право на захист від цькування (булінгу)
відповідно до законодавства, працівниками
відділу «Монастирищенське бюро правової
допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД
проведено семінар з вихованцями 9-Б класу
опорного
закладу
«Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5».
Фахівцями центру спільно з учнями
розглянуто та обговорено можливі ситуації порушення прав учнів на безоплатну освіту,
порушення прав на пільгове харчування, випадки прояву булінгу. Особливу увагу приділено
ситуації, як потрібно діяти, якщо стали свідком порушення прав дітей.
Окрім цього, присутніх проінформовано, які організації займаються захистом прав

дітей, проблемами булінгу в Україні, та зокрема, хто має право на отримання безоплатної
правової допомоги не тільки у випадках захисту прав дітей та проявів булінгу а й взагалі.
Також повідомлено місце знаходження відділу «Монастирищенське бюро правової
допомоги» та графіком роботи та розповсюджено інформаційні буклети «Твої права – твій
захист: правові орієнтири для кожної дитини» та «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний
довідник.
02.09.2020 головним спеціалістом
Уманського
МЦ
з
надання
БВПД,
Сіньковською Вікторією, в приміщенні
бібліотеки УДПУ ім. П. Тичини проведено
правопросвітницьку лекцію для працівників
бібліотеки на тему: «Право на безоплатну
освіту».
Статтею 53 Конституції України
встановлено, що кожен має право на освіту.
Держава
забезпечує
доступність
і
безоплатність дошкільної, повної загальної
середньої,
професійно-технічної,
вищої
освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти,
різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений
у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану
здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших
переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і
майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.
Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях
освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти та освіти дорослих.
Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми
потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а
також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і
задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.
Право на освіту не може бути обмежене законом. Закон може встановлювати особливі
умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії). (ст. 3 ЗУ "Про освіту")
Держава забезпечує:
1.
безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;
2.
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до
законодавства.
Право на безоплатну освіту забезпечується:

для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти - за рахунок
розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у
порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на
освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або
тимчасово проживають на території України;

для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та післядипломної освіти - у закладах освіти чи інших суб’єктів освітньої

діяльності за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку,
встановленому законодавством;

для здобувачів вищої освіти - у закладах освіти за рахунок фінансування з
державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством.
Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в
Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої
освіти відповідно до стандартів освіти.
По закінченню зустрічі серед працівників бібліотеки поширено тематичні буклети
системи БПД надано адресу з контактними даними Уманського МЦ з надання БВПД- м.
Умань, вул. Небесної Сотні, 4, офіс 224 тел.: (04744) 3-25-33.
10.09.2020 головним спеціалістом
Уманського МЦ з надання БВПД, Ройтенко
Яною, в приміщенні Уманської міської
центральної
бібліотеки-філіалу
№
2
проведено правопросвітницький захід для
відвідувачів бібліотеки на тему: «Що робити,
якщо ви стали свідком булінгу».
У 2019 році набрали чинності норми
закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії
булінгу (цькуванню)», який визначає поняття
булінгу.
Булінг — це діяння (дії або
бездіяльність) учасників освітнього процесу,
які полягають у психологічному, фізичному,
економічному, сексуальному насильстві, у
тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються
стосовно малолітньої чи неповнолітньої
особи та (або) такою особою стосовно інших
учасників освітнього процесу, внаслідок
чого могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або
фізичному здоров’ю
потерпілого.
Ситуації з фізичним насильством
потребують негайного втручання. Тому, коли ви стали свідком булінгу варто:
1. Втрутитися і припинити цькування — булінг не слід ігнорувати.
2. Зайняти нейтральну позицію в суперечці — обидві сторони конфлікту потребують
допомоги.
3. Пояснити, які саме дії вважаєте булінгом і чому їх варто припинити.
4. Уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби запобігти тавруванню і
розподілу ролей.
5. Повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагати
вжити заходів щодо припинення цькування.
По закінченню заходу серед відвідувачів бібліотеки поширено тематичні буклети
системи БПД та надано адресу з контактними даними Уманського МЦ з надання БВПД- м.
Умань, вул. Небесної Сотні, 4, офіс 224 тел.: (04744) 3-25-33.

08.09.2020 року головним
спеціалістом Уманського місцевого
центру з надання БВПД Ройтенко
Яною та студентами Уманського
державного
педагогічного
університету імені Павла Тичини
проведено
спільний
онлайнсемінар на тему:
«Виплати
соціальних стипендій студентам
вищих навчальних закладів» за
допомогою платформи Zoom.
Даний
захід
був
організований з метою підвищення
загального рівня правової культури
і набуття студентами необхідного
рівня правових знань.
Уточнено, що право на соціальну стипендію мають студенти (курсанти), які навчаються
за держзамовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за
денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої освіти державної форми
власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених
структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи, та не перебувають в
академічній відпустці.
Передбачено, що соціальна стипендія призначається студентам (курсантам):
 першого року навчання до першого семестрового контролю — з місяця зарахування
до закладу освіти на період до першого семестрового контролю згідно з навчальним планом;
 першого року навчання після першого семестрового контролю, інших років навчання
— з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом,
на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в
останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним
напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.
На завершення усі бажаючі отримали консультації та роз’яснення з правових питань.
17.09.2020 року головним спеціалістом Уманського
місцевого центру з надання БВПД Сіньковською
Вікторією для студентів Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
проведено онлайн-семінар на тему: «Запобігання
вчинення домашнього насильства» за допомогою
платформи Zoom.
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").
Домашнє насильство, у свою чергу, поділяється на такі види:

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

ІНШІ ЗАХОДИ
З нагоди відзначення 5-ї річниці створення місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД
Вікторією Сіньковською 1липня проведено правопросвітницький захід для працівників
Уманської центральної районної бібліотеки
з метою інформування щодо права на
безоплатну правову допомогу.
Присутні дізнались, що відповідно до
ст. 3 ЗУ «Про безоплатну правову
допомогу», право на безоплатну правову
допомогу - гарантована Конституцією
України можливість громадянина України,
іноземця, особи без громадянства, у тому
числі біженця чи особи, яка потребує
додаткового захисту, отримати в повному
обсязі безоплатну первинну правову
допомогу, а також можливість певної
категорії
осіб
отримати
безоплатну
вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.
Під час бесіди громадянам пояснено, що під час виконання функцій з надання
безоплатної правової допомоги місцеві центри взаємодіють із судами, органами прокуратури
та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами
адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.
Поряд з цим, фахівець центру ознайомила працівників Уманської ЦРБ, з категоріями
осіб, які мають право «безоплатну правову допомогу», згідно ст. 14 ЗУ «Про безоплатну
правову допомогу»
Наприкінці зустрічі фахівець розповіла про напрямки діяльності Уманського МЦ з

надання БВПД та графік його роботи.
06.08.2020 заступником начальника відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Анною Яроцькою проведено робочу зустріч
із
співробітниками
Маньківського
районного сектору УДМС України у
Черкаській області на тему: «Права та
пільги внутрішньо переміщених осіб».
Звернуто увагу присутніх на те, що за
внутрішньо
переміщеними
особами
зберігаються
усі
права
людини
и
громадянина,
гарантовані
чинним
законодавством України. Переселенець
може їх отримувати за місцем переселення,
однак для цього, поряд із паспортом, він
також має отримати довідку про взяття його
на облік як ВПО від місцевого органу соціального захисту населення.
Крім того, внутрішньо переміщеним особам державою надано додаткові права, серед
яких отримання одноразової та щомісячної грошової допомоги;
в сфері трудових
правовідносин - робота за сумісництвом, збереження посади, додаткова відпустка, спрощена
процедура отримання дублікату трудової книжки; окрема процедура отримання статусу
безробітного; заходи сприяння зайнятості: компенсація транспортних витрат на переїзд до
іншої території для працевлаштування; компенсація витрат роботодавця на оплату праці;
компенсація витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації; звільнення
від випробувального терміну тощо; пільгове державне кредитування на придбання земельних
ділянок, придбання та будівництво житла; одноразове отримання ваучера для підтримання
конкурентоспроможності на ринку праці;
додаткова державна підтримка для здобуття
освіти: соціальна стипендія, безкоштовне навчання або компенсація витрат, пільгове
проживання у гуртожитках тощо; забезпечення реалізації права на спадкування; отримання
адміністративних послуг за спрощеною процедурою; безоплатне тимчасове проживання, за
умови оплати комунальних послуг; компенсація за майно, пошкоджене у зв’язку із воєнним
конфліктом;
мораторій на нарахування штрафних санкцій, пені за кредитними
зобов’язаннями, право на кредитні канікули, тощо.
Важливо пам’ятати що, окрім прав, внутрішньо переміщені особи мають пов`язані із
отриманням цього статусу обов’язки, а саме, у разі переїзду до нового місця проживання у
іншу адміністративно-територіальну одиницю – протягом 10 днів з дня прибуття повідомити
про факт переїзду орган соціального захисту населення за новим місцем проживання; у разі
переїзду у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці – повідомити орган
соціального захисту населення; у разі добровільного повернення до покинутого житла – не
пізніше як за 3 дні до від’їзду повідомити про це УСЗН за місцем отримання довідки;
подавати лише достовірні відомості. У іншому разі – відшкодувати фактичні витрати,
понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав ВПО; не
залишати місце проживання, вказане у довідці, більш як на 60 днів. Для обґрунтування
підстав більш тривалої відсутності (до 90 днів) – звернутись із відповідною письмовою
заявою в довільній формі до підрозділу УСЗН.
Під час зустрічі присутнім наголошено на необхідності забезпечення реалізації
конституційних прав внутрішньо переміщених осіб на території району. З присутніми
обговорено зміни у наданні щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
внесені Постановою Кабінету Міністрів України № 491 від 17.06.2020 «Про внесення змін до
Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» для
збереження та посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у період

карантину, встановленого Урядом України в зв’язку з поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19.
Зазначено, що право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, що
перебувають під юрисдикцією України, а на безоплатну вторинну правову допомогу мають
право найбільш вразливі категорії громадян, визначені ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову
допомогу».
З нагоди відзначення 12 серпня
Міжнародного дня молоді начальником
Тальнівського бюро правової допомоги
Маліванчуком Віталієм, в приміщенні ЦОП
Тальнівської ДПІ Звенигородської ГУДПС у
Черкаській області проведено робочу зустріч з
працівником Ларисою Петрівною на тему:
«Податкова знижка на навчання ».
Податковим
кодексом
України
передбачена можливість подання декларації
про майновий стан і доходи з метою
отримання податкової знижки, зокрема повернення частини коштів, сплачених платником
податку на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої
професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого
ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.
Відповідно до ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки
включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником
податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами,
зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими
ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця
(отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість
таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Тобто, фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою, повинна
надати до органу доходів і зборів разом із декларацією про майновий стан і доходи наступні
документи:
1.
Довідку про отримані у звітному році доходи;
2.
Копію договору (контракту) з навчальним закладом;
3.
Копії платіжних документів, які підтверджують сплату за навчання;
4.
У разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти
члена сім’ї першого ступеня споріднення - документи, які підтверджують ступінь
споріднення (копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження дитини
тощо). При цьому, якщо член сім'ї першого ступеня споріднення після реєстрації шлюбу
змінює прізвище та в квитанціях зазначено нове прізвище, то потрібно надати ще і копію
Свідоцтва про шлюб.
По закінченню зустрічі поширено тематичні буклети системи БПД надано адресу з
контактними даними відділу «Тальнівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з
надання БВПД- м. Тальне, вул. Соборна, 122, тел.: (04731) 3-30 05.
З метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги
27.08.2020 року заступником начальника відділу «Жашківське бюро
правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Аллою
Лавренюк проведено робочу зустріч з працівниками Жашківського
районного відділу ДРАЦС Центрального Міжрегіонального
Управління Міністерства Юстиції (м. Київ). Присутніми обговорено
способи захисту конституційних прав та свобод громадян.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є
невідчужуваними та непорушними. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та
є рівними перед законом. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути
свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має
право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних
посягань. Кожен має право на професійну правничу допомогу, у випадках, передбачених
законом, ця допомога надається безоплатно відповідно до статті 59 Конституції України.
Фахівцем центру наголошено, що кожна людина має можливість вільно обрати спосіб
захисту своїх порушених прав. При цьому він повинен бути впевнений в тому, що держава
гарантує рівну можливість для будь-кого, незалежно від віри, раси, місця проживання, віку і
статі, скористатися цими способами захисту порушенихправ, зокрема правом на безоплатну
правову допомогу — гарантоване Конституцією України, можливістю громадянина України,
іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового
захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також
можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у
випадках, передбачених ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».
Під час проведення заходу досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці з питань
захисту прав громадян, доступу до сайтів Мінюсту та розповсюдження інформації щодо
видів правової допомоги, які надає бюро правової допомоги, порядку звернення та надання
безоплатної вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на таку
допомогу.
03.09.2020 року з метою забезпечення
додержання прав і свобод людини і
громадянина,
забезпечення
виконання
Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», створення зручних і сприятливих
умов
для
отримання
громадянами
безоплатної
правової
допомоги
працівниками Уманського МЦ з надання
БВПД, в особі директора Віктора Квасюка та
головного спеціаліста Ройтенко Яною на базі
КНП «Уманська психіатрична лікарня»
відбулось підписання Меморандуму з
директором даної установи Омелянчук
Іриною Михайлівною про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги.
Під час зустрічі присутніми визначено порядок та місце для роботи дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги та контактних осіб для проведення
правових консультації. Поряд з цим, обговорено зобов’язання щодо реалізації Меморандуму
з питань доступу громадян до безоплатної правової допомоги.
По закінченню зустрічі залишено тематичні буклети системи БПД надано адресу з
контактними даними Уманського МЦ з надання БВПД- м. Умань, вул. Небесної Сотні, 4, офіс
224 тел.: (04744) 3-25-33.
11.09.2020
року
працівниками
відділу
"Христинівське
бюро
правової
допомоги»
Уманського МЦ з надання БВПД проведено
інформування
відвідувачів
Христинівського
районного суду Черкаської області на тему:
«Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову
допомогу».
В межах проведення заходу відвідувачам суду

роз’яснено, категорії осіб, які відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» мають право на безоплатну вторинну правову допомогу .
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у
створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових
послуг, як:– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги
та медіації.
Наприкінці проведення заходу серед присутніх було розповсюджено інформаційні
буклети на тему: «Що таке безоплатна вторинна правова допомога так як її отримати».

[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 липня по 30 вересня 2020 року Уманським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1012 звернень клієнтів (з них нових клієнтів –
404), 926 особам було надано правову консультацію, 86 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 86
рішеннь про надання БВПД та надано 54 дорученнь адвокатам та 47 довіреностей
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). По 1 письмовому зверненні було надано відмову у
наданні БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

Найменування відділу
МЦ

1 Відділ правової інформації
та консультацій

Кількість Кількість
зареєстров
наданих
аних
правових
звернень консультацій
210

184

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД
26

2 Відділ Христинівське бюро
правової допомоги

188

175

13

3 Відділ Жашківське бюро
правової допомоги

144

133

11

4 Відділ Монастирищенське
бюро правової допомоги

87

83

4

5 Відділ Маньківське бюро
правової допомоги

258

228

30

6 Відділ Тальнівське бюро
правової допомоги

125

123

2

7 Відділ Катеринопільське
бюро правової допомоги

0

0

0

1012

926

86

Разом по МЦ:

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціального забезпечення 69 (5, 82%), спадкового 94 (9,29%), сімейного 231
(22,83%), земельного 43 (4,25%), договірного (0,00%), медичного 4 (0,4%),
іншого питання 25 (2,47%), трудового 62 (6,13%), житлового 47 (4,64 %),
адміністративного права 90 (8,89), адміністративного правопорушення 15
(1,48 %), кримінальне право 6 (0,59%), кримінальний процес 17 (1,68%),
цивільне право 141 (13,93%), цивільний процес 18 ( 1,78%), податкове 5
(0,2%) , пенсійного 145 (14,33%).

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів
за категорією питань
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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 0 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 132 особи, в тому числі 0 осіб звернулися за
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 132 особи до дистанційного пункту доступу до
БПД;
3. 24 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам

БПД надано методичну допомогу;
4. проведено 112 правопросвітницьких заходів;
5. розміщено у ЗМІ 26 інформаційних матеріала з питань надання
БВПД;
6. надано 32 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого
центру в розрізі бюро

№
з/п

Найменуван Кількість Кількість
ня МЦ та здійснени діючих
Бюро
х виїздів дистанцій
мобільни
них
х
пунктів/осі
пунктів/о
б, що
сіб, що отримали
отримали правову
правову допомогу
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайде
рів БПД,
яким
надано
методичн
у
допомогу

Кількіс
ть
проведе
них
правопросвіт
ницьк
их
заходів

Кількіс
ть
клієнті
в, яким
надано
доступ
до
електро
нних
сервісів
МЮ

Кіль
кість
інфор
мацій
них
матер
іалів,
розмі
щени
ху
ЗМІ

1

Разом
по
МЦ, в тому
числі:

0/0

43/132

24

112

32

26

2

Христинівськ
е бюро
правової
допомоги

0/0

2/9

4

30

2

8

3

Монастирище
нське бюро
правової
допомоги

0/0

2/3

4

12

0

2

4

Маньківське
бюро
правової
допомоги

0/0

12/13

4

21

0

4

5

Жашківське
бюро
правової
допомоги

0/0

3/3

4

25

18

3

6

Катеринопіль
ське бюро
правової
допомоги

0/0

0/0

0

0

0

0

7

Тальнівське
бюро
правової
допомоги

0/0

1/5

4

6

0

0

