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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

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

[1.1.1.]Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів 
комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських 
організацій, державних установ та комунальних установ органів державної 
влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно до потреби 

 
     Фахівці Регіонального центру  з надання БВПД у Черкаській області (далі – 
Регіональний центр) упродовж IV кварталу було забезпечено проведення 15 відео 
консультувань на правову тематику, а саме:  “Зняття арешту з майна”; “Права 
захисників України”; “Місцеві вибори 2020”; “Екологічні права громадян”; 
“Запобігання та протидія домашньому насильству”; “Земельна реформа в Україні”; 
“Усунення перешкод  в користування жилим приміщенням”; “Скажи Ні насильству 
та домашнім кривдникам”; “Доступ до публічної інформації”; “Захист прав осіб з 
інвалідністю”; “Чи мають особи з інвалідністю право на працевлаштування?”; 
“Захист прав осіб з інвалідністю”; “Безоплатна правова допомога в Україні”; 
“Поняття дискримінації”; “Порушення правил добросусідства при користуванні 
землею”. 

 [1.2.1.]Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих 
столах, конференціях тощо) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в 
залежності від актуальних потреб районів. 

 
    30 листопада 2020 року працівники Регионального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ломіногіна Тетяна Вікторівна, Шрамко Каріна 
Олександрівна, Шипоша Артем Валерійович, прийняли учать у круглому столі, який 
проводив Координаційний центр з надання правової допомоги, спільно з 
“Правокатор”, стосовно презентації посібника “Адміністрування і Ви”.  
     Під час заходу було обговорено принципи адміністративного права у відносинах 
між собою та органами публічної влади. Розібрали зміст та структуру посібника, 
поряд з цим було запропоновано внести певні зміни та корективи.  
 
     18 грудня 2020 року, напередодні професійного свята - Дня адвокатури у 
Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 



Черкаській області проведено урочистий захід під час якого директором 
Регіонального центру Віктором Левицьким вручено Подяки Координаційного центру 
з надання правової допомоги Міністерства юстиції України адвокатам Олександру 
Починку, Ользі Семенюк та Юрію Ковтуну. 
 

 
 

  

 

[1.2.2.]Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по 
обговоренню результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання 
БПД, залучення нових стейкхолдерів, налагодження співпраці з юридичними 
клініками  

[1.3.1.]Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, 
обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів); 



укладення додаткових угод /меморандумів про пере направлення; збір, 
заповнених партнерами анкет партнерських організацій 

Проведення правопросвітницьких заходів/виїзних консультувань (офлайн, 
онлайн) в рамках виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» за IV квартал 2020 року.  

 
ІV квартал 2020 року 

 
          Жовтень 2020: Богодухівська сільська рада (с.Богодухівка, вул. Шевченка, 21); 
Полствинський старостинський округ Степанецької ОТГ (с.Полствин, вул. 
Центральна; Домантівська сільська рада (с. Домантове, вул. Героїв Майдану, 21); 
Демківська сільська рада (с. Демки, вул. Центральна, 26); Деньгівська сільська рада 
(с. Деньги, вул. Кірова, 127); Тернівська сільська рада(вул. Центральна,35); 
Балаклеївська сільська рада(  вул.Незалежності ,2); Виноградська сільська рада ( 
вул.Центральна, 46); Карашинська сільська рада(Героїв Майдану,9); Стеблівська 
сільська рада(вул. Партизанська, 4); Багачівська сільська рада(вул. Центральна,28); 
Княжицька сільська рада(проспект жовтня,6); Лозуватська сільська рада 
(вул.Центральна,37); Топилянська сільська рада(вул.Тараса Шевченка,30а); 
Кам`янська ОТГ(вул.Казаріна,3); Косарська сільська рада(вул.Перемоги,5); 
Орловецька сільська рада(вул. Смілянська,1); 1) Валявська сільська рада 
(вул.Центральна, 10); Литвинівська  Сільська рада Жашківського району”, с. 
Литвинівка, вул Інтузіастів; Дзензелівський будинок культури. Адреса: с. 
Дзензелівка вул. Центральна; Половинчицька сільська рада, вул. Миру, буд.3; 
Адмінбудинок Паланської ОТГ, м.Умань, вул.Залізняка, 2; Подібнянський будинок 
культури. Адреса: с. Подібна, вул. Урицького, 7; Сатанівська сільська рада, вул. 
Центральна, буд. 41; Кабінет державного реєстратора Верхняцької селищної ради 
Діденка В.М.; Сільська рада с. Кобриново; Відділ Держгеокадастру у Тальнівському 
районі; Тетерівська сільська рада ” Жашківського району, с. Тетерівка; Приміщення 
відділу у Христинівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Черкаській області; Верхняцька селищна рада, смт. Верхнячка, вул. Соборна , 2, 
Христинівський район; Піківецька сільська рада, с. Піківець, вул. Робітнича, 35; 
Родниківська сільська рада, с. Родниківка, вул. Київська, 50; м. Жашків,вул. Соборна, 
буд.46; Сільська рада с. Кобриново; Угловатська сільська рада, с. Угловата, вул. 
Забенкова, 10, Христинівський район; Добрянська сільська рада. Адреса: с. Добра, 
вул. Центральна, 50; Приміщення Сатанівської сільської ради, вул. Центральна, буд. 
41; Думанецька сільська рада, с. Думанці, вул. Благовісна, 99; Чигиринська ОТГ,  м. 
Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 19; На базі Черкаського інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи»; Чигиринська ОТГ,  м. Чигирин, вул. Б. 
Хмельницького, 19; На базі Черкаського місцевого центру зайнятості; на базі 
Черкаського РВ філії державної установи Центр пробації; Чигиринська ОТГ,  м. 
Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 19; Чигиринське бюро Черкаського МЦ з надання 
БВПД. 
 
         Листопад 2020: Лозуватська сільська рада; ПП Ткаченко А.В.; Водяницька 
сільська рада ( вул.Центральна, 59); Озірнянська сільська рада; Кримківська сільська 
рада( вул. Центральна ,50/2); Гусаківська сільська рада; Петропавлівська сільська 
рада(площа 70- річчя Жовтня); Балаклеївська сільська рада (вул.Незалежності,2); 



Кам`янський ЦНАП; Ризенська сільська рада; Гудзівка сільська рада; ПП Гоменюк 
В.П.; Відділ дерджгеокадастру; Валявська сільська рада ( вул.Центральна, 10 ); 
Михайлівська сільська рада; Лисянське лісове господарство; Філія ДП Інститут 
землеустрою; Аврамівська сільська рада, вул. Заводська, буд.3; Буцька селищна рада. 
Адреса:смт Буки  вул. Центральна, 28; с. Угловата, Центральна площа села, вул. 
Забенкова, 10, Уманський район; Дмитрушківська ОТГ, Собківський старостат, с. 
Собківка, вул. Миру, 15; с. Летичівка, АЗПСМ,  вул. Шкільна; ДРАЦС; 
“Кривчунецька Сільська рада Жашківського району”, с. Кривчунка; Потаська 
сільська рада. Адреса: с. Поташ, вул. Косіора,41; Городецький старостат Паланської 
ОТГ, с. Городецьке, вул. Центральна, 2; Пеніжківська сільська рада, с. Пеніжкове, 
вул.Леніна, 10, Уманський район; с. Хмільна; с. Ревбинці; с. Піщане; с. Свічківка; с. 
Зорівка. 
           Грудень 2020: Боровикывська сільська рада(вул. Саннікова,62); Набутівська 
сільська рада(Центральна, 190/1); Чичиркозівська сільська рада ( вул.Шостацького, 
33); Стецівська сільська рада (Соборна, 1); Вільховецька сільська рада( вул. 
Незалежності ,1); Селищенська сільська рада(вул. Лугова,25); Неморозька сільська 
рада (вул. 27 Січня, 39); Реєстраційно-юридичний відділ виконавчого комітету 
Кам'янської міської ради (вул. Героїв Майдану,37); Липянська сільська рада(Гончара, 
1а); Кам'яний Брід ПГ "Джугля"; Михайлівська ОТГ с. Ребедайлівка (Кам'янська, 2); 
Орловецька сільська рада(вул.Смілянська,1); Ротмистрівська сільська рада(вул. 
Михайлівська,18); Водянська сільська рада (вул. Нова центральна,69); ТОВ "Діалог"; 
ТОВ "Злагода"; Сухинівська сільська рада(вул. Незалежності,17 ); Сидорівська 
сільська рада(вул. Соборна,1); Сахнівська сільська рада(вул.Центральна 2); 
Комарівська сільська рада(вул. Героїів Майдану , 98); Княжицька сілька рада(вул. 
Ювівейна 36); Межиріцький старостинський округ Канівська міська рада ОТГ в 
Черкаській області (с. Межиріч, вул. Центральна 7); Степанецька сільська рада ОТГ в 
Черкаській області (с. Степанці, вул. Лісна 4); Великохутірська сільска рада (с. 
Великий Хутір , вул. Куниці, буд. 10); Франківська сільська рада (вул. Молодіжна, 
19); Вознесенська сільська рада (вул. Центральна, 21); Скориківська сільська рада 
(вул. Соборна, 50); Іркліївська сільська рада (вул. Б.Хмельницького,7); Гельмязівська 
сільська рада (вул. Центральна, 1); Нехайківська сільська рада ( с. Нехайки, вул. 
Б.Хмельницького,2); Вікторівська сільська рада с. Поминик, вул. Молодіжна, 1; 
“Леміщинська Сільська рада Жашківського району”, с. Леміщиха; Попівська сільська 
рада. Адреса: с. Попівка вул. Шевченка, 1; Кочубіївський старостинський округ 
Паланської ОТГ, с.Кочубіївка, вул. Центральна, 53а; " Олександрівська сільська 
рада" с. Олександрівка; Зорянська сільська рада, Христинівський пайон; Відділ 
Держгеокадастру у Тальнівському районі. 
   
        Загалом було проведено 138 заходів (офлайн/онлайн).  
 

Забезпечено прийом та консультування громадян, які ставили актуальні 
питання щодо судової практика з земельних питань, а також щодо мораторію на 
продаж землі, запровадження її продажу, мету внесення інформації про фермера у 
Державний аграрний реєстр, користь від цього тощо.    

За результатами через систему КІАС оформлено ряд звернень громадян з 
питань розірвання договору оренди землі, строку його дії – з моменту підписання чи 
реєстрації тощо.       



Здійснено реєстрацію у Державному аграрному реєстрі всіх бажаючих 
громадян.  

 [1.4.1.]Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії осіб 

  [1.4.2.]Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та 
підпорядкованих йому МЦ разом з бюро правової допомонидля громад, 
партнерів та ЗМІ 

[1.4.3.]Розміщення інформації про роботу центрів у друкованих засобах 
масової інформації: друкована преса. 

 [1.4.4.]Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет 

Протягом IV кварталу Регіональним  центром  з надання БВПД у Черкаській 
області на сторінці сайті БПД та сторінці Регіонального центру у фесбуці 
розміщено розміщено 80 інформаційних материалів. 

 [1.4.5.]Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ 

 [1.5.1.] Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого 
ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, 
моніторами НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання 
випадкам порушення прав людини на захист та оримання БПД, які 
проводяться за ініціативи вказаних організацій, установ тощо. 

 Відповідно до Меморандуму про співпрацю, укладеного 25.05.2018 року між 
Координаційним центром з надання правової допомоги та Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини, основною метою є консолідація зусиль 
сторін, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема 
права на безоплатну правову допомогу. 

Одним із основних напрямів співпраці, визначених у Меморандумі, є 
розроблення механізму відбору, навчання та залучення працівників системи 
надання безоплатної правової допомоги до спільних моніторингових візитів до 
місць несвободи, які здійснюються Національним превентивним механізмом. 

Регіональним центром ведеться робота щодо проведення робочої зустрічі з 
Уповноваженим з метою обговорення питання щодо участі у моніторингових 
візитах до місць несвободи, а також складання відповідних графіків. 

  

 [1.6.1.] Проведення регулярних робочих зустрічей, з адвокатами, які 
надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань співпраці. 

  



[1.6.2.] Організація та проведення  робочих зустрічей, засідань, круглих 
столів та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами   

Дивитись [1.6.1.]. 

[1.6.3.]Підготовка інформації щодо успішного захисту та представництва у 
кримінальному процесі, а також кращих практик адвокатської діяльності у 
цивільному та адміністративному процессах 

      Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги 
та підвищення кваліфікації її надавачів Заруба С.О. на основі аналізу звітності 
адвокатів та відомостей поданих місцевими центрами узагальнено та направлено до 
Координаційного центру інформацію про приклади успішного захисту в 
кримінальному провадженні та представництва в ньому, а також кращі практики 
адвокатської діяльності у цивільному та адміністративному процесах.   

 
Головний спеціаліст Зайцев Д.О.  

 
Особа, звернулась до Кам’янського бюро правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги стосовно 
надання правової допомоги у вирішенні питання щодо визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням. 

Центром було прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги вищевказаній особі та виданий наказ на головного спеціаліста 
Кам’янського бюро правової допомоги Смілянського МЦ з надання БВПД — Зайцева 
Д.О. Ознайомившись із  документами особи, працівник прийняв рішення про 
необхідність звернення до суду. Було складено позовну заяву про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Позовну заяву 
подано до  Кам’янського районного суду Черкаської області.  

 
Головний спеціаліст  Дячук О.А. 

 
        Особа, звернулась до Смілянського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги стосовно надання правової допомоги у вирішенні 
питання про складення клопотання про поновлення пропущеного строку для подання 
заяви про скасування судового наказу та заяви про скасування судового наказу про 
стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, з урахуванням 
індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму 
заборгованості.  

Центром було прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги вищевказаній особі та виданий наказ на головного спеціаліста відділу 



організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 
надавачами Смілянського МЦ з надання БВПД — Дячука О.А. Ознайомившись із  
документами особи, працівник прийняв рішення про необхідність звернення до суду. 
Було складено клопотання про поновлення пропущеного строку для подання заяви 
про скасування судового наказу та заяву про скасування судового наказу про 
стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, з урахуванням 
індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму 
заборгованості. Вказані документи подано до  Смілянського міськрайонного суду 
Черкаської області.  

Адвокат Юрій Зелений  
       
         Досить часто у громадян виникають труднощі щодо зняття з реєстрації у 
власному будинку чи квартирі особи, яка не є власником, не проживає протягом 
певного часу і добровільно звернутися до міської (сільської) ради, у відділ державної 
реєстрації для зняття з реєстрації місця проживання не бажає. В такому разі вирішити 
дану проблему і визнати особу такою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням можливо за рішенням суду. 
 Подібна ситуація трапилась з клієнткою, яка звернулась за правовою 
допомогою до  Золотоніського місцевого центру з надання БВПД. Звернення 
полягало у тому, щоб визнати особу такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням. 
 Як вбачається, громадянка В. є власником квартири, що підтверджується 
договором купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом та 
Витягом з Державного реєстру правочинів.  У даній квартирі зареєстрований також і 
її син, який за місцем своєї реєстрації не проживає, вказаним приміщенням не 
користуються, близько 7 років. І цей факт починає створювати їй певні перешкоди та 
незручності. Це і надмірне нарахування плати за комунальні послуги і відсутність 
можливості отримати житлову субсидію.   
  Розглянувши звернення клієнтки їй було призначено адвоката — Юрія 
Зеленого для   представництва інтересів особи в суді. Адвокат отримав доручення та 
в подальшому представляв інтереси клієнтки в суді. 
         Суд заслухавши пояснення представника позивача, який підтримав позовні 
вимоги з підстав, зазначених у позовній заяві, дослідивши матеріали справи дійшов 
висновку, що позов підлягає до задоволення. Таким чином, 19.10.2020 р. суддя 
Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ухвалила рішення, яким 
позовні вимоги громадянки В. про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, - задовольнити.  В результаті чого інтереси 
клієнтки  задоволені в повному обсязі.  
 

Адвокат Орел С.І.  
 

            Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче 
провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, 
що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та 
інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. 



 Подібна ситуація трапилась з клієнткою, яка звернулась за правовою 
допомогою до Золотоніського місцевого центру з надання БВПД. Звернення 
стосувалось скасування постанови про накладення арешту на кошти, що містяться на 
картковому рахунку боржника, на який громадянці Л. надходить соціальна допомога 
на дитину, як одинокій матері та державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім`ям. 
 Як вбачається, заявниця є боржницею по справі за судовим рішенням про 
стягнення із неї суми боргу, рішення суду набрало законної сили та передано для 
примусового виконання до органів державної виконавчої служби. У рамках 
виконання вказаного судового рішення державним виконавцем у виконавчому 
провадженні було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено 
арешт на грошові кошти боржника, що містяться на відкритих рахунках, а також на 
кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів 
боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або 
звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику.  
  Розглянувши звернення клієнтки їй було призначено адвоката — Сергія Орла 
для складення процесуального документу, в даному випадку скарги на дії 
державного виконавця, що полягають у незаконному накладенні арешту на 
картковий рахунок скаржника  та  представництва інтересів особи в суді. Адвокат 
отримав доручення, підготував та подав до Золотоніського міськрайонного суду 
Черкаської області скаргу та в подальшому представляв інтереси клієнта в суді. 
         18.08.2020 р. суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області 
ухвалила рішення, яким скаргу представника громадянки Л., адвоката Орла Сергія 
про визнання неправомірними дій державного виконавця та скасування постанови 
про накладення арешту на кошти, що містяться на картковому рахунку боржника - 
задовольнити частково. А саме, скасовано постанову про накладення арешту на 
грошові кошти винесену державним виконавцем про накладення арешту на грошові 
кошти, що містяться на картковому рахунку банку (категорія - соціальна допомога). 
В результаті чого інтереси клієнта  задоволені.  

 
Адвокат Охріменко Н.І. 

 
            Поділ спільного майна подружжя може бути здійснено під час існування 
шлюбу, у процесі його розірвання, а також після розірвання шлюбу у добровільному 
або судовому порядку.  
 Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося щодо 
визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо 
конкретного поділу майна відповідно до цих часток. Умови поділу майна подружжя 
також можуть бути передбачені в спеціальному договорі про поділ майна або 
визначатися у шлюбному договорі подружжя. Якщо між подружжям виникає спір 
щодо розміру належних їм часток, порядку або способу поділу спільного майна, то 
добровільний порядок поділу майна змінюється на судовий.  
 Подібна ситуація трапилась з клієнткою, яка звернулась за правовою 
допомогою до відділу “Чорнобаївське бюро правової допомоги” Золотоніського 
місцевого центру з надання БВПД. Звернення стосувалось поділу майна подружжя. 



 Як вбачається, громадянка С. з громадянином С. перебували в зареєстрованому 
шлюбі,  який  рішенням Чорнобаївського районного суду Черкаської області  
розірвано. В період шлюбу відповідно до договору купівлі-продажу сторонами 
придбано жилий будинок з надвірними спорудами та земельну ділянку, для ведення 
особистого селянського господарства. Дане майно зареєстроване за громадянином С. 
Громадянка С. просить визнати за нею право власності на 1/2 частину вище 
зазначеного майна, а також припинити право спільної сумісної власності сторін як 
подружжя на вказаний будинок та земельну ділянку. 
  Розглянувши звернення клієнтки їй було призначено адвокатку — Наталію 
Охріменко для   представництва інтересів особи в суді. Адвокатка отримала 
доручення та в подальшому представляла інтереси клієнтки в суді. 
         15.07.2020 р. суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області 
ухвалила рішення, яким позов громадянки С. до громадянина С. про поділ майна 
подружжя — задовольнити. А саме: 
визнати за громадянкою С. право власності на 1/2 частину житлового будинку з 
надвірними спорудами та визнати за громадянкою С. право власності на 1/2 частину 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, та припинити 
право спільної сумісної власності сторін як подружжя на вказані будинок та земельну 
ділянку. В результаті чого інтереси клієнтки  задоволені в повному обсязі.  

 
Адвокат Цімоха Ростислав  

 
07.06.2018 до Уманського місцевого центру з надання БВПД звернувся 

громадянин А.  про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 
передбачало здійснення представництва інтересів щодо захисту прав споживачів, 
визнання відмови у встановленні лічильника дискримінацією за ознакою інвалідності 
та відшкодування шкоди. 

Відповідно до наказу Уманським  МЦ з надання БВПД від 12.06.2018 року № 
237 видано доручення № 181 від 12.06.2018 про надання громадянину безоплатної 
вторинної правової допомоги та призначено адвоката Ростилава Цімоху. Відповідно 
до п.1 ч.1 ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” Громадянин А. являється 
суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Адвокат на підставі вказаного доручення здійснював представництво інтересів в 
Уманському міськрайонному суді  щодо захисту прав споживачів, визнання відмови 
у встановленні лічильника дискримінацією за ознакою інвалідності та відшкодування 
шкоди в розмірі 50 000 грн. та  

Громадянин А. є інвалідом ІІ (групи) загального захворювання, безстроково, що 
підтверджується довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією, 
довідкою  відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця Інституту 
серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова та довідкою КНП «Уманський міський 
ЦПМСД». Громадянин А.  проживає у приватному будинку. У зв`язку зі станом 
здоров`я йому взагалі заборонено фізичні навантаження, будь-яка інша фізична 
робота та емоційні навантаження, тому що являє загрозу життя. 

Громадянин А. є споживачем КП «Уманьводоканал», особовий рахунок № 
НОМЕР_1 , кошти за користування послугами, що надає КП постійно сплачував, що 
підтверджується довідкою КП «Уманьводоканал» , але станом на квітень 2017 року у 



громадянина А. утворилася заборгованість, яка виникла, у зв`язку із прийняттям 
рішення № 184 Уманської міської ради 14 липня 2016 року «Про встановлення норм 
витрат та використання води на полив присадибних ділянок» та абоненту 
громадянину А. було роз`яснено про те, що оскільки він проживає у приватному 
будинку така плата йому буде нараховуватися, але вони рекомендують йому 
встановити лічильник для економії коштів . 

Громадянин А. звернувся з відповідними заявами до КП «Уманьводоканал» за 
дозволом для встановлення йому лічильника забору води. Після відповідного 
звернення та надання інформації про те, що він є інвалідом, з описом тяжкості 
захворювання, КП надало йому орієнтовний план облаштування водогінної мережі зі 
встановленням лічильника. Згідно вказаних розрахунків, лічильник безпосередньо 
повинен буде знаходитися на вулиці загального користування в технічній ямі - 
колодязі, орієнтовними розмірами 150 см в діаметрі та глибиною близько 250 см. 
Прямого доступу до показників лічильника не буде і йому, як інваліду необхідно 
буде кожного разу спускатися до колодязя знімати показники лічильника. У зв`язку з 
його станом здоров`я йому заборонено проводити такі спуски, так як відбувається 
відповідне фізичне навантаження і його серце може не витримати.  

Громадянин А. неодноразово звертався до КП з метою врегулювання вказаного 
питання, а саме встановлення лічильника в приміщенні або у іншому доступному 
йому місці. Однак КП «Уманьводоканал» проігнорували його звернення, формально 
здійснювали відписки на його заяви. Він домовлявся двічі в прийомні дні до 
директора на прийом, але жодного разу останній так і не з`явився. 

Вказані вище дії відповідача спричинили у нього погіршення стану здоров`я, він 
вимушений був лягти до лікарні і пройти курс лікування так, як забагато рухався та 
хвилювався, що спричинили відповідне погіршення. 

Щодо визнання відмови у встановленні лічильника дискримінацією за ознакою 
інвалідності. 

Відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» 
лічильник води повинен розташовуватися в зручних приміщеннях з температурою + 
5 градусів С. Навіть працівникам водоканалу заборонено спускатися в колодязь без 
дозволу, так як наявність небезпечні та шкідливі фактори, про що свідчить 
смертність працівників водоканалу при роботі в колодязі. До робіт в колодязі 
допускаються люди, які пройшли медичний огляд та навчання з охорони праці на 
роботах з підвищеною небезпекою. 

Також, відповідно до пункту 5.2 наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України “Про затвердження правил користування 
системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 
населених пунктах України” від 27.06.2008 №190  передбачає наступне: «Вузли 
обліку повинні розташуватися на мережі споживача, як правило, на межі балансової 
належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в приміщеннях 
розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу 
водопровідного вводу». Вказане свідчить про можливість встановлення лічильника за 
зовнішньою стіною, а відмова, при наявній інформації про особу, є прямою 
дискримінацією його як маломобільної особи — інваліда. 

Згідно статті 1 Закону України «Про соціальні захищеності інвалідів в Україні» 
особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, 
політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими 



законодавчими актами. Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за 
законом. 

У відповідності до ст. 2 цього Закону інвалідом є особа зі стійким розладом 
функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими 
дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в 
соціальній допомозі і захисті. 

 
Адвокат Ігор Слободянюк  

 
       04.09.2020 до Уманського місцевого центру з надання БВПД звернулася 
громадянка К.  про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 
передбачало здійснення представництва інтересів щодо зняття арешту з коштів. 
    Відповідно до наказу Уманським  МЦ з надання БВПД від 04.09.2020 № 187 
видано доручення №  109 від 04.09.2020 про надання громадянину безоплатної 
вторинної правової допомоги та призначено адвоката Ігора Слободянюка. Відповідно 
до п.9 ч.1 ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” Громадянка К. являється 
суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. 
    Громадянка К. звернулася в суд з позовом до Районного відділу ДВС ГУ юстиції у 
Черкаській області про знаяття арешту з рахунку. 
        Позивач громадянка К. обгрунтовує свою правову позицію наступним. 
В лютому 2019 року державним виконавцем районного відділу державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області  
винесено постанову про накладення арешту на майно позивача. 
   На період розгляду справи в суді працівниками АТ «Ощадбанк», на виконання 
даної постанови було накладено арешт на картковий рахунок № ___ , відкритий в  
філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ім`я громадянки К. 
Картковий рахунок № __ та видану до нього платіжну карту відкрито по продукту 
«Пенсійний Соціальний» для отримання соціальної пенсії.  
          Громадяка К. є інвалід II групи захворювання, на вказаний рахунок отримує 
пенсію, який є єдиним джерелом її існування. 
      У зв'язку з накладенням арешту з вказаного рахунку громадянка К. позбавлена 
можливості використовувати на власне утримання кошти з пенсії які залишились, що 
ставить громадянку К. у край тяжкий матеріальний стан. 
      Громадянка К. не оспорює постанову про арешт її майна в цілому, разом з тим 
вона вважає, що арешт її пенсійного рахунку є незаконним. Кошти пенсії, які 
залишаються після стягнення заборгованості, є власними коштами громадянки К., 
вона їх використовує на сплату комунальних послуг та харчування. 
За змістом ч.1,2 ст. 56 Закону України "Про виконавче провадження" арешт майна 
(коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. 
Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення 
постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) 
боржника. 

 
Заступник директора Мостова І.В. 
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      З метою захисту порушених прав та законних інтересів  гр. К, учасник бойових 
дій  звернувся до Черкаського місцевого центру з надання БВПД для призначення 
адвоката за рахунок держави. 
    Місцевим центром призначено заступника директора, Ірину Мостову для 
складення документів процесуального характеру. 
       Суть справи полягала в тому, що клієнт в період з 2016 по 2019 рік проходив 
службу в військовій частині А 3821. У 2017 році отримав статус учасника бойових 
дій. Під час служби йому не надавалася додаткова відпустка, як учаснику бойових 
дій. 

Ірина Мостова підготувала позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, обґрунтовуючи свої вимоги 
наступним. 

В порушення норм Закону України «Про соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про відпустки», Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» при 
звільненні гр. К. військовою частиною не виплачена грошова компенсація за 
невикористані календарні дні соціальної додаткової відпустки як учаснику бойових 
дій. 

Також військова частина протиправно не виплатила індексацію грошового 
забезпечення за період з 2016 по 2019 рік. 

Ірина Василівна в позовній заяві вказує, що індексація грошового забезпечення 
є однією із основних державних гарантій щодо оплати праці і її проведення, у 
зв`язку зі зростанням споживчих цін є обов`язковою для всіх юридичних осіб 
роботодавців, незалежно від форми власності та виду юридичної особи. Окрім того, 
військовою частиною не проведено остаточного розрахунку на день виключення гр. 
К. зі списків особового складу військової частини в повному обсязі. 

Заперечуючи проти позову, військова частина в позовній заяві вказувала про 
безпідставність позовних вимог, оскільки під час дії особливого періоду надання 
додаткових відпусток із збереженням заробітної плати припинено, тому у 
відповідача було відсутнє право на отримання такої відпустки. Отримання 
компенсації за невикористану додаткову відпустку; у межах наявного фінансового 
ресурсу, можливості нарахування та виплати індексації грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних Сил України у вересні 2016 - грудні 2018 року у 
Міністерства оборони України не було. 
Вивчивши та дослідивши матеріали справи, повно з`ясувавши всі фактичні 
обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які 
мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, 
Черкаським окружним адміністративним судом позов задоволено частково, а саме: 
визнано протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та 
невиплати гр. К. грошової       З метою захисту порушених прав та законних 
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інтересів  гр. К, учасник бойових дій  звернувся до Черкаського місцевого центру з 
надання БВПД для призначення адвоката за рахунок держави. 
     Місцевим центром призначено заступника директора, Ірину Мостову для 
складення документів процесуального характеру. 
       Суть справи полягала в тому, що клієнт в період з 2016 по 2019 рік проходив 
службу в військовій частині А 3821. У 2017 році отримав статус учасника бойових 
дій. Під час служби йому не надавалася додаткова відпустка, як учаснику бойових 
дій. 

Ірина Мостова підготувала позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, обґрунтовуючи свої вимоги 
наступним. 

В порушення норм Закону України «Про соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про відпустки», Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» при 
звільненні гр. К. військовою частиною не виплачена грошова компенсація за 
невикористані календарні дні соціальної додаткової відпустки як учаснику бойових 
дій. 

Також військова частина протиправно не виплатила індексацію грошового 
забезпечення за період з 2016 по 2019 рік. 

Ірина Василівна в позовній заяві вказує, що індексація грошового забезпечення 
є однією із основних державних гарантій щодо оплати праці і її проведення, у 
зв`язку зі зростанням споживчих цін є обов`язковою для всіх юридичних осіб 
роботодавців, незалежно від форми власності та виду юридичної особи. Окрім того, 
військовою частиною не проведено остаточного розрахунку на день виключення гр. 
К. зі списків особового складу військової частини в повному обсязі. 

Заперечуючи проти позову, військова частина в позовній заяві вказувала про 
безпідставність позовних вимог, оскільки під час дії особливого періоду надання 
додаткових відпусток із збереженням заробітної плати припинено, тому у 
відповідача було відсутнє право на отримання такої відпустки. Отримання 
компенсації за невикористану додаткову відпустку; у межах наявного фінансового 
ресурсу, можливості нарахування та виплати індексації грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних Сил України у вересні 2016 - грудні 2018 року у 
Міністерства оборони України не було. 

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, повно з`ясувавши всі фактичні 
обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які 
мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, 
Черкаським окружним адміністративним судом позов задоволено частково, а саме: 
визнано протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та 
невиплати гр. К. грошової компенсації за невикористані 42 календарних дні 
додаткової відпустки, як учаснику бойових дій за період з 2017 по 2019 рік та 
визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та 
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невиплати гр. К. індексації грошового забезпечення за період з 29.09.2016 по 
31.12.2018. 
   Визнано протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати гр. К. 
компенсації за недоотримане речове майно в сумі 4859,00 грн.  та зобов`язати 
військову частину нарахувати та виплатити грошову компенсацію за невикористані 
42 календарні дні додаткової відпустки, як учаснику бойових дій за період з 2017 по 
2019 рік, виходячи з грошового забезпечення станом на день звільнення з військової 
служби 29.09.2019. 
    Зобов`язано військову частину нарахувати та виплатити гр. К. індексацію 
грошового забезпечення за період з 29.09.2016 по 31.12.2018. 

      Зобов`язано відповідача нарахувати та виплатити позивачу компенсацію за 
недоотримане речове майно в сумі 4859,00 грн. 

 
            До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся  гр. Є. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 
    Місцевим центром призначено заступника директора, Ірину Мостову для 
представництва інтересів гр. Є. в суді. 
   До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся  гр. Є. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 
    Місцевим центром призначено заступника директора, Ірину Мостову для 
представництва інтересів гр. Є. в суді. 
     Суть справи полягала в тому, що в зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою  
позивачка отримала тілесні ушкодження. Винним в дорожньо-транспортній пригоді 
визнано гр. Є., клієнта центру. 
    Позивач вказувала, що внаслідок протиправних винних дій гр.Є та нанесенням їй 
тілесних ушкоджень, їй було спричинено ще і значну моральну шкоду, яка полягає у 
глибоких психологічно-душевних стражданнях. А тому, просила суд стягнути з гр. Є. 
на її користь в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди - 10000 грн.; судові витрати, понесені нею за 
отримання юридичної консультації та підготування позовної заяви в сумі 2000 грн., а 
також судовий збір, сплачений нею при подачі позову до суду в розмірі 878,40 грн. 
    У відзиві на позовну заяву гр. Є  просив відмовити в задоволенні позову в зв`язку 
з його безпідставністю. При цьому вказував, що він дійсно вчинив адміністративне 
правопорушення з необережності та вперше, тому свою провину і не заперечував. В 
добровільному порядку перерахував на рахунок позивачки 1000 грн. за завдання їй 
моральної шкоди та компенсацію за витрати на її лікування. 
    Позивачка подала до суду відповідь на відзив та зазначила, що перерахована гр. Є 
сума в 1000 грн. не була ніяким чином узгоджена з нею, як потерпілою. Це було 
його особистим волевиявленням. Після проходження нею (позивачкою) медичного 
обстеження, було виявлено, що та компенсація, не є достатньо для повного покриття 
нанесеної їй шкоди. 
  Іриною Мостовою підготовлено додаткові пояснення для суду, в якому зазначено, 
що позивачкою не наведено жодних обставин, які обґрунтовують та підтверджують 



отримання нею моральної шкоди, зокрема не наведено фактів наявності тяжких 
вимушених змін у її життєвих стосунках, не вказано час та зусилля, необхідні для 
відновлення попереднього стану. 
  Також, в судовому засіданні Ірина Мостова зазначила, що позивачкою на 
підтвердження отриманих тілесних ушкоджень подано висновок спеціаліста в галузі 
судово-медичної експертизи в якому зазначено, що нею отримано ушкодження, які 
відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, тривале лікування пов’язане не 
з характером травми, а з наявністю захворювання правового плечового суглобу. 
Крім того, у поданому висновку спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи 
відсутні відомості, що він попереджений про відповідальність за відомо 
неправдивий висновок. 
  Тому, Ірина Мостова просила суд відмовити в задоволенні позову позивачки про 
відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди. 

     Вивчивши та дослідивши матеріали справи, Придніпровським районним 
судом м.Черкаси позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди задоволено 
частково, а саме моральну шкоду в розмірі 2000 грн. та судовий збір в розмірі 168 
грн. 16 коп. 

До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. М. для 
призначення адвоката за рахунок держави, оскільки потребувала допомоги в 
складенні апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції про повернення 
позовної заяви. 

Для складання процесуальних документів центром було призначено заступника 
директора Ірину Мостову. 

В апеляційній скарзі, Іриною Мостовою зазначено, що 10 січня 2020 року 
заявниця звернулася до Соснівського районного суду м. Черкаси з позовною заявою 
про продовження сплати аліментів на період навчання. Ухвалою суду залишено без 
руху вищевказану позовну заяву в зв’язку з її невідповідністю вимогам ст. 175 та ст. 
177 ЦПК. 

Тому,  гр. М. подала позовну заяву з усуненням всіх недоліків, вказаних в ухвалі 
суду. Проте, судом першої інстанції не враховано подані неї докази та документи і 
прийнято протиправне рішення щодо повернення позовної заяви.  Не погоджуючись 
з рішенням суду першої інстанції, заявницею подано апеляційну скаргу, але знову 
ухвалою Черкаського апеляційного суду залишено без руху. 

Ірина Мостова в апеляційній скарзі просила ухвалу суду першої інстанції 
скасувати як незаконну, постановлену з неправильним застосуванням норм 
процесуального права, а справу направити для продовження розгляду до суду 
першої інстанції. 

Черкаським апеляційним судом скаргу задоволено, ухвалу Соснівського 
районного суду м. Черкаси скасовано, а справу про продовження сплати аліментів на 
період навчання направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. 

 
Адвокат Кжем’як М.О. 

 



До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. А. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

Після зустрічі із клієнткою та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 
Марина Кожем’як підготувала позовну заяву про визнання права власності на 
частину майна, що перебуває у спільній сумісній власності, обґрунтовуючи свої 
вимоги наступним. 

2016 року клієнтка уклала шлюб із гр. В. 
У шлюбі вони придбали квартиру. Дана квартира є спільною сумісною 

власністю подружжя, оскільки придбане за спільні кошти подружжя і частки у 
спільному майні є рівними. 

Не зважаючи на те, що між сторонами на даний час шлюб не розірвано, клієнта 
бажала визнати за собою право власності на 1/2 частину квартири. 

Шлюбного договору між ними укладено не було. 
Чоловік клієнтки відмовлявся від добровільного поділу майна, тому вона 

вирішила звернутися до суду з позовною заявою про визнання права власності на 
частину майна, що перебуває у спільній сумісній власності. 

Соснівським районним судом м. Черкаси позовні вимоги задоволено в повному 
обсязі, а саме: визнано право приватної власності на 1/2 частину квартири за 
заявницею та 1/2 частину квартири за її чоловіком. 

  
Адвокат Вакуленко О.П. 

 
        До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. Н. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

Після зустрічі із клієнткою та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 
Олександр Вакуленко підготував позовну заяву про надання додаткового строку для 
прийняття спадщини, обґрунтовуючи свої вимоги наступним. 

 Клієнтка центру проживала в місті Черкаси разом із сином, який у вересні 2019 
року помер внаслідок тяжкої хвороби. Дана квартира приватизована на неї, 
покійного сина та її матір в рівних частках. 

В зв’язку з тим, що син страждав психічними розладами і стояв на обліку в 
психоневрологічному диспансері та являвся особою з інвалідністю з дитинства, його 
було знято з місця реєстрації в Черкасах та зареєстровано за місцем його лікування в 
інтернаті. Але не дивлячись на реєстрацію в іншому місті більшість часу син 
перебував в м. Черкаси та проживав разом з матір’ю. 

Після смерті сина відкрилась спадщина. В зв`язку з тим, що був введений 
карантин, клієнтка не змогла своєчасно подати заяву до нотаріальної контори на 
прийняття спадщини. 

Адвокат центру, Олександр Вакуленко просив суд визначити додатковий строк 
для прийняття спадщини після смерті сина, оскільки клієнткою пропущено строк 



для прийняття спадщини з поважних причин, пов`язаними з об`єктивними, 
непереборними і істотними труднощами (карантином). 

Соснівським районним судом м. Черкаси прийнято рішення визначити додатковий 
строк в два місяці для подання заяви про прийняття спадщини, яка відкрилася після 
смерті спадкодавця. 

Адвокат Нікітюк А.М. 
 

          До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся  гр. Є. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 
Андрій Нікітюк підготував апеляційну скаргу на постанову суду в справі про 
адміністративні правопорушення, обґрунтовуючи свої вимоги наступним. 

Клієнта центру визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення 
з накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу. 

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції, адвокат центру 
підготував апеляційну скаргу в якій просив поновити строк на апеляційне 
оскарження постанови Чигиринського районного суду, скасувати її, а провадження у 
справі закрити в зв’язку з відсутністю у діях винного складу адміністративного 
правопорушення. 

Вивчивши матеріали провадження, перевіривши законність та обґрунтованість 
постанови суду першої інстанції, дослідивши мотиви і доводи апеляційної скарги, 
Черкаський апеляційний суд прийшов до висновку, що апеляційна скарга підлягає 
задоволенню в частині скасування із закриттям провадження на підтаві ст. 38 КупАП. 
 

Працівник центру Данько Т.В. 
 

         До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся гр. О. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 
        Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, працівник центру, 
Таміла Данько підготувала до суду позовну заяву про стягнення аліментів на період 
навчання, обґрунтовуючи свої вимоги наступним: 

        Після досягнення 18 років гр. О. продовжив навчання в університеті  на денній 
формі навчання та не має можливості самостійно забезпечувати власні потреби у 
повній мірі. Допомогу на його утримання йому надає мати , яка на даний час 
змушена працювати за кордоном, з метою його фінансового утримання. 
        Працівником центру в позовній заяві зазначено, що заявник потребує 
матеріальної допомоги, оскільки не має змоги самостійно сплачувати всі необхідні 
кошти на проїзд до місця навчання, проживання, придбання одягу, харчування, 
підручників. 
       Його батько працює, не є особою з інвалідністю. 



       Тому заявник вважає, що його батько в змозі сплачувати аліменти на його 
утримання щомісячно в розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку (доходу) щомісячно. 
       Придніпровським районним судом позовні вимоги задоволено в повному обсязі: 
стягнуто з батька на користь сина аліменти на його утримання в розмірі 1/4 частини 
всіх видів заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 15 квітня 2020 року і до 
припинення сином навчання або досягнення ним віку двадцяти трьох років.  

 
      До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. М. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

      Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, працівник центру, 
Таміла Данько, підготувала до суду позовну заяву про визнання особи такою, що 
втратила право на користування житловим приміщенням обґрунтовуючи свої вимоги 
наступним:  
      заявниця та її син є співвласниками квартири в місті Черкаси.   
       Відповідач також є її сином, який зареєстрований у їхній квартирі, проте не 
проживає в ній з 2017 року. Він часто змінює адреси проживання. Стосунки матері із 
сином напружені, на даний час вони не спілкуються. Добровільно знятись з місця 
вказаної реєстрації син відмовляється. 
      В позовній заяві працівник центру зазначала, що гр. М. є пенсіонеркою, розмір 
пенсії не дає їй можливості самостійно сплачувати комунальні послуги та нести 
витрати на утримання будинку. 
       Також зазначено, що реєстрація відповідача порушує право заявниці вільно 
розпоряджатися та користуватися її майном, а саме вказаною вище квартирою, яку 
позивач бажає продати та придбати менше житло, за яке матиме змогу сплачувати 
кошти за спожиті комунальні послуги. 
      Крім того, відповідач та його дружина постійно звертаються за отриманням 
кредитних коштів, зазначаючи в кредитних договорах адресу проживання, внаслідок 
чого постійно надходять листи з вимогою повернення отриманих кредитних коштів; 
приходять працівники різних організацій, які вимагають у позивача сплатити 
заборгованість за відповідача за кредитними договорами, що негативно 
відображається на стані здоров`я заявниці. 
      В зв`язку з тим, що син не проживає з 2017 року без поважних причин у вказаній 
вище квартирі, не бере участі у витратах на утримання квартири, заявниця просила 
визнати його таким, що втратив право на користування житловим приміщенням. 

      Соснівським районним судом міста Черкаси позовні вимоги про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням вирішив 
задоволено. 

 [1.6.4.]Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 
отриманих послуг  



За IV квартал 2020 року  начальником відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів було здійснено 16 інтерв’юваннь 
клієнтів. 

Для з’ясування ступеню задоволеності клієнтів роботою адвокатів та рівня 
якості правової допомоги, під час проведення спостережень за роботою адвокатів 
(до або після судових засідань) здійснювалося також опитування клієнтів щодо 
дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД. Всього опитано 1 клієнт, 
захист якого у кримінальних провадженнях здійснював адвокат, що діяв за 
дорученнями Регіонального центру. 

За результатами опитування начальником відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів заповнювалася 
відповідна форма моніторингу якості. 

Оцінювання якості безоплатної первинної правової допомоги з земельних 
питань у формі письмових консультацій шляхом перевірки  щомісяця на їх 
відповідність – за IV квартал 2020 року перевірено 85 письмових консультацій. 

[1.6.5.] Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва системи БВПД, які здійснюють 
захист/представництво за дорученнями РЦ та МЦ 

 
За IV квартал 2020 року  начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 16 судових засідань у 
кримінальних провадженнях, що проводилися в Соснівському та 
Придніпровському районних судах м. Черкаси та Черкаськомуапеляційному суді. 

Спостереження в судових засіданнях проводилося шляхом моніторингу 
сайтів районних судів Черкаської області та співставлення інформації щодо справ, 
які будуть розглядатися в судах, з даними про виданні доручення. Дана робота, яка 
потребує значних затрат часу, проводиться зазвичай в п'ятницю та понеділок. За 
результатами складається план відвідувань судових засідань на тиждень. Крім того, 
для усунення з плану справ, у яких не беруть участі адвокати БВПД, дієвим є метод 
опитування адвокатів та суддів (помічників суддів). 

Встановлено, що адвокати поводяться в судових засіданнях впевнено, 
виявляють добру підготовку до судових засідань та ознайомленні з матеріалами 
кримінального провадження. У всіх адвокатів наявний контакт з підзахисними та 
поважливе ставлення до них. Адвокати розуміють роль Стандартів якості надання 
правової допомоги та важливість їх дотримання (причому не тільки при здійснення 
захисту за дорученнями Регіонального центру, а й під час здійснення 
індивідуальної адвокатської діяльності), ведуть досьє, користуються інструментами 
захисту, передбаченими КПК України, професійно та якісно виконують свої 
обов'язки. 

Під час спостережень не виявлено суттєвих порушень стандартів якості 
надання правової допомоги по кримінальним справам. 



 

[1.6.6.] Перевірка своєчасності та повноти наданої адвокатами правової 
допомоги в частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі 

Кількість проведених звірок даних – 162  

Кількість відмов адвоката за письмовою заявою підзахисного, у тому числі - 27 

[1.6.7.] Моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли правова 
допомога надавалася окремим категоріям громадян 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

[2.1.] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією за ІV квартал 2020 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Черкаській області було видано 623 доручення адвокатам для 
надання БВПД, у тому числі:  

• 205 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 366 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 34 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 6 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 6 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 
• 2 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 
• 4 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
• 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   

 
 
 



 

 

[2.1.1.]Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 
питань адвокатів та працівників центрів щодо їх вдосконалення та 
покращення їх роботи. 

Начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Світланою Зарубою з метою виявлення потреб у навчанні 
на електронні адреси адвокатів, що надають БВПД за контрактами з Регіональним 
центром направлено запити щодо тем тренінгів, які б цікавили адвокатів. 

[2.1.2.]Проведення робочих зустрічей працівниками центрів з метою обміну 
досвідом (виявлення кращих практик) 

Працівники відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів  Регіонального центру постійно комунікують з 
працівниками місцевих центрів з метою обміну інформацією та покращення 
роботи, виявлення кращих практик. Щомісячно працівники місцевих центрів 
узагальнюють та подають до Регіонального центру інформацію щодо прикладів 
успішного захисту у кринальному процесі та представництва в ньому 

205

366

34

6

12

Діаграмма 3 (Розподіл осіб за ІV квартал)

Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

Для здійснення захисту за призначенням; 

Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях; 

У процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру; 

Інші (У разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 



  

[2.1.3.]Проведення круглих столів, робочих зустрічей адвокатів, 
працівників центрів та інших надавачів правової допомоги з метою 
обговорення складних та актуальних питань та обміну досвідом 

Дивитися пункт [1.6.1.]. 

[2.2.1.] Cкладення та розміщення правових консультацій у втановленому 
порядку для наповнекння довідково – інформаційної платформи правових 
консультацій у встановленому порядку для наповнення довідково – 
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegaIAid» 

Працівниками РЦ постійно здійснюється моніторинг актуальної інформації 
інформаційної платформи правових консультацій WikiLegaIAid.  

[2.2.2.] Редагування та підтримка в актуальному стані правових 
консультацій розміщених у довідково – інформаційній платформі правових 
консультацій «WikiLegaIAid». 

Задля підтримки в актуальному стані правових консультацій, працівники 
Регіонального центру постійно забезпечують розміщення та редагування наявних 
матеріалів на довідково- інформаційній платформі правових консультацій. 

 

____________________________ 
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