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

 

[1.1]Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот зокрема щодо можливостей вирішення 

проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, що провадяться урядом України 

 

 Задля реалізації даного завдання працівниками Регіонального центру та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Черкаській областів станом на 31 березня 2020 року проведено   159    правопросвітницькі заходи. 

Мета правопросвітницьких заходів підвищення рівня правової культури населення, поширення обізнаності осіб щодо 

можливості вирішення проблем у правовий спосіб. 
 

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області (далі – Регіональний центр) упродовж звітного періоду 

забезпечили  проведення чотирьох правопросвітницьких заходів, у форматі відеоконсультувань, на правову тематику, а 

саме: «Порядок стягнення додаткових витрат на дитину», «Особливості видачі листка непрацездатності під час карантину та 

його оплата», «Трудові права під час карантину» , «Як діяти якщо продавець випадково пошкодив або розбив товар у 

магазині?». 
 

З метою посилення правової спроможності громад у сфері земельних правовідносин, підвищення рівня правової обізнаності 

охочих стати учасником Державного аграрного реєстру та на виконання доручення Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 04.02.2020 № 0228-20-1, Регіональним центром забезпечено організацію та здійснення 11 виїздів 

мобільних груп до ряду сільських рад ОТГ Черкаської області, а саме Руськополянської ОТГ Черкаського району, 

Іркліївської ОТГ Чорнобаївського району, Іваньківської ОТГ Маньківського району (з 05.02.2020 по 21.02.2020).  

Додаткові виїзди (з 18 по 21.02.2020 ) забезпечено працівниками системи БПД. У запланованих виїздах (з 05 по 18.02.2020) 

працівники системи БПД працювали у складі мобільних груп до яких увійшли представники Департаменту 



агропромислового розвитку Черкаської ОДА, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у 

Черкаській області, Держгеокадастру у Черкаській області, Черкаського відділення Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств. 

 

Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській області у ІІ та ІІІ кварталах було забезпечено: 

II квартал: 4 - Драбівська селищна рада (22.06.2020), Карашинська сільська рада (13.05.2020 року), Верхняцька селищна 

рада Христинівського району (04.06.2020), Половинчицька сільська рада Монастирищенський район (17.06.2020). 

ІІІ квартал: 25 - с. Безпальче  Плешканівської ОТГ (08.09.2020), Благодатнівська  сільська рада Золотоніського району 

(09.09.2020), Іркліївська сільська рада Чорнобаївського району (16.09.2020), Новодмитрівська сільська рада Золотоніського 

району (28.09.2020), Чигиринська ОТГ (м. Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 19) (23.07.2020), Мошнівська сільська рада (с. 

Мошни, вул. Максима Преснякова, 13) (30.07.2020), Карашинська сільська рада (13.08.2020), Моринська сільська рада 

(25.09.2020), Лозуватська сільська рада (28.09.2020 року), Гудзівська сільська рада (21.09.2020), Неморозька сільська рада 

(23.09.2020), Відділ містобудування та земельних відносин ЖКГ Мліївській ОТГ (28.09.2020), Бужанська сільська рада 

(28.09.2020), Лисянська сільська рада (28.09.2020); Сунківська сільська рада (28.09.2020), Сатанівська сільська рада 

Монастрищенського району (03.07.2020), Поташська сільська рада Тальнівського району (06.07.2020), Паланська ОТГ 

Уманського району (14.07.2020), Безпечнівська сільська рада Жашківського району (17.07.2020), Половинчицька сільська 

рада Монастрищенського району (23.07.2020), Ладижинська ОТГ Уманського району (29.07.2020), Дмитрушківська ОТГ 

Уманського району (13.08.2020), Жашківська ОТГ Жашківського району (09.09.2020), Ягубецька сільська рада 

Христинівського району (18.09.2020), Дзензелівська сільська рада Маньківського району (21.09.2020). 

 

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.  

  

  
  



 

 

  

  

 

01 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової 

допомоги» Смілянського МЦ  з надання БВПД Винарська Ольга відвідала село Княжу Звенигородського району  при 

зустрічі з головою села Шевченко Наталією та секретарем Панченко Тамілою були обговорені питання щодо правових 

підстав функціонування Державного аграрного реєстру. Зосереджено увагу, що проведення пілотного проекту щодо 

створення Державного аграрного реєстру було передбачене ще в листопаді 2019 року відповідним Указом Президента 

України. Пункт 1 Указу Президента №837/2019 від 8 листопада 2019 року “Про невідкладні заходи з проведення реформ та 

зміцнення держави” передбачає “запровадження механізмів державної підтримки щодо підвищення фінансової 

спроможності фермерів та малих сільськогосподарських виробників, зокрема створення пілотного проекту електронного 

фермерського реєстру”. Окрім цього, впровадження ДАР є одним із компонентів передбачених Угодою про позику між 

Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку на суму 200 млн. доларів, яка набула чинності 20 травня 2020 

року. 

01 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ  з надання 

БВПД Дзюба Лілія відвідала село Багачівку Звенигородського району,  при зустрічі з  працівниками сільської ради були 

обговорені   функції Державного аграрного реєстру. Надано землевпоряднику сільської ради  Сторчак Лідії Посібник для 

користувачів ДАР. 

01 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з техніком землевпорядником ТОВ 

«Олімп» Хоменко Сергієм на тему: «Земельна реформа в Україні». 

Під час зустрічі було обговорено норми ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення», який прийнятий Верховною Радою України 31 березня 2020 року. Документ 

передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. Закон, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю 

власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

громадянами України.  

02 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

Винарська Ольга здійснила робочій візит до с. Козацьке Звенигородського р-ну Черкаської області де відвідала Правління 

сільськогосподарського виробничого кооперативу «КОЗАЦЬКИЙ», членам якого довела про набуття права власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з дня набрання чинності (01.07.2021) Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». 



Під час робочої зустрічі до села, голові села Каневській Лідії та землевпоряднику Дзюбі Жанні було роз’яснено про 

функціонування Державного аграрного реєстру та показано доступ до Посібника для користувачів ДАР. 

02 жовтня 2020 року начальником відділу Лисянського бюро правової допомоги Ямковим  Василем  була  проведена  в  

Виноградській сільські раді  ОТГ  лекція на тему: “Про державний реєстр та інструментарій Державного Аграрного  

Реєстру” за участтю Виноградського  сільського голови  -Демерзи Миколи, заступника голови ОТГ-  Бєлікова Олександра 

,в.о старости  с.Ріпки- Жуваки Володимира, в.о. старости с. Мар’янівки-  Бурлаки Миколи, землевпорядника с. Марянівки - 

Горкун Оксана, директора ТОВ “Діалог” -Невмиваного Віктора, голови ФГ Володимира Бондарчука, ФГ  Скригонюк  

Наталії ,Пилипенко Аліна фахівеця з питань землі та майна ТОВ НВФ “Урожай”, Прудивус Валерій  ФГ “Престиж” та інші. 

Зустріч пройшла в дружні атмосфері, присутніх на лекції сільхозвиробників   було більше 30 осіб.  Після прослуховування   

лекції  всі учасники  взяли активну участь в обговорені  впровадження  другого пілотного Державного Аграрного Реєстру. 

Цей проект дозволить власникам  земельних  ділянок, фермерам та керівникам   ТОВ,  які орендують земельні ділянки 

перевіряти  коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити 

відповідність даних про майнові права на землю.   

05 жовтня 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Кривошия Олегом, спільно з працавниками Карашинської ОТГ, Полущук Олександром та 

Прохоренко Тетяною за участю секретаря Карашинської сільської ради Гребініченко Оксани, було проведено 

консультування, щодо надання правової допомоги особам з числа жителів Карашинської громади які звертаються з 

питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного земельного законодавства. Проведено спільний прийом громадян. 

На кінець заходу присутні обговорили ряд поточних питань надання правової допомоги та домовились про способи 

інформування жителів громади щодо захисту їх прав в умовах карантину. Поінформовано відвідувачів бюро про 

можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал, поширено друковану 

продукцію системи БПД. 

07 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з в.о. старости с. Юрчиха 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради Засядько Ольгою на тему: «Порядок безоплатної приватизації земельних 

ділянок» у рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» для жителів та 

працівників Кам’янської об’єднаної територіальної громади. Під час заходу були обговорені актуальні питання з 

безоплатної передачі земель із державної і комунальної власності, роз’яснено  алгоритм дій для громадян, які бажають 

отримати земельну ділянку та наведено способи захист порушених прав. 

Також, фахівцем бюро правової допомоги наголошено про категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розповсюджені інформаційні матеріали 

системи безоплатної правової допомоги та  повідомлено адресу та контактний номер телефону відділу «Кам’янське бюро 

правової допомоги». 

15 жовтня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги   Яровою Оксаною була  проведена  

виїздна  робоча зустріч  в  Дашуківську сільську  раду   по  темі “ Державний аграрний реєстр” на зустрічі були  присутні  

староста  с. Дашуківки  Білоус Олександр,  діловод  Білоус Ніні, землевласник Дунайський Дмитро. Під  проведення  даного 

заходу   надано  роз’яснення,  що кожний  аграрій  може  реєструватися на сайті  і брати участь у другому пілотному 

впровадженні ДАР і це  дозволить  власникам та орендарям земельних ділянок перевірити коректність даних на землю, 

виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на 

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



 

  В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", 28 жовтня 2020 

року працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Сокол,  

Олександр Дячук  та Наталія Мамонова здійснили виїзне консультування та інформування жителів села Тернівка 

Смілянського району,  щодо особливостей земельної реформи в Україні. 

Метою зустрічі з представниками органу ОМС та громадянами стало обговорення головних змін нового закону про ринок 

землі. А саме, яким буде ринок землі по-українськи? Хто і на яких умовах може купувати та продавати? Було повідомлено, 

що Реєстр працюватиме за принципом «єдиного вікна».  Після реєстрації Реєстр надаватиме користувачу інформацію про 

нього з всіх державних реєстрів. Реєстр буде доповнено функціоналом, який дасть можливість замовляти державні послуги, 

які необхідні для ведення сільськогосподарського господарства, зі свого особистого кабінету в Реєстрі. У сервісі можна 

зареєструватися як самостійно, так і за допомогою оператора. 

29 жовтня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олена Сокол,  Олександр Дячук  та Наталія Мамонова здійснили виїзне консультування та інформування жителів села 

Балаклея  Смілянського району та села Орловець Городищенського району,  щодо особливостей земельної реформи в 

Україні. 

Під час заходів були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із державної і комунальної власності, 

роз’яснено  алгоритм дій для громадян, які бажають отримати земельну ділянку та наведено способи захист порушених 

прав. 

Також, працівниками центру було наголошено про категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розповсюджені інформаційні матеріали 

системи безоплатної правової допомоги. 

30 жовтня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олена Сокол,  Наталія Мамонова, а також головний спеціаліст Городищенського БПД Смілянського МЦ Микола Барабаш 

здійснили виїзне консультування та обговорення нагальних питань зі старостою села  Валява Городищенського району 

Лищенко Людмилою, та землевпорядником Кулик Надією щодо особливостей земельної реформи в Україні. 

Під час заходу були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із державної і комунальної власності, 

роз’яснено  алгоритм дій для громадян, які бажають отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених 

прав. А працівниками центру було наголошено про категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Також учасниками заходу було обговорено питання щодо співпраці у напрямі підвищення правової обізнаності громадян у 

сфері земельних відносин, та спільного консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано 

присутніх  про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал, поширено 

друковану продукцію системи БПД. 

02 листопада 2020 року головним спеціалістом  відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання 

БВПД  Яровою Оксаною  було  проведено зустріч з ФОП Анатолієм    Ткаченком  в  с. Дібрівка  Лисянського  району 

Черкаської області, під час візиту до селянського  господарства було надано роз’яснення для громадян, які  мають пайові 

землі Бублейку Олексію, Гойчуку  Олегу, Іващенко  Віктору, Кулиничу Михайлу, Саковському Володимиру  стосовно  

земельних  питань,  також було проінформовано про Державний  Аграрний Реєстр, а саме, що Державний  Аграрний Реєстр 



використовується для інформування аграріїв про нові програми і можливості, а також надає можливості подати заявку на 

отримання державної підтримки. Аграрний реєстр допомагає агропромисловим виробникам  із реєстрацією земельних 

ділянок та виправленням помилок щодо прав на землю. 

З метою підвищення правової свідомості громадян по земельним правовідносинах начальник відділу «Звенигородське бюро 

правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  Винарська Ольга  05 листопада 2020 року здійснила робочу 

поїздку до с. Озірна Звенигородського району, де в приміщенні сільської ради провела зустріч з головою села Юхимчком 

Дмитром та жителями села. 

Під час заходу був розглянутий порядок та правові підстави укладення договору оренди земельної ділянки. Зосереджено 

увагу на   внесенні змін до ЗУ «Про оренду землі», які набрали чинності 15 липня 2020 року, істотно змінилася процедура 

поновлення договорів оренди земельних ділянок, оскільки законодавець виключив ч. 6 ст. 33 з Закону України «Про оренду 

землі», та помістив її в новій редакції в ЗКУ, доповнивши главу 19 статтею 126-1. 

Статтею 32-2 Закону України «Про оренду землі» визначено, що поновлення договорів оренди землі здійснюється в 

порядку, передбаченому статтею 126-1 ЗК України. Натомість, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», також 

встановлено процедуру поновлення договору оренду землі. Відповідно до неї, після закінчення строку, на який було 

укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право 

перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. 

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, 

зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим 

договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до 

закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення 

договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного 

місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. 

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

 Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє 

його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності 

заперечень укладає договір оренди. 

У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою і п'ятою цієї статті, зупиняється до моменту 

повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку. 

З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної 

громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення. 

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді. 

11 листопада 2020 року головний спеціаліст Городищенського БПД Смілянського МЦ Микола Барабаш здійснив виїзне 

консультування та обговорення нагальних питань зі старостою села  Петропавлівка Городищенського району Мажаренко 

Віталієм, та землевпорядником Бабич Віктором, щодо особливостей земельної реформи в Україні. 

Під час заходу був розглянутий порядок та правові підстави укладення договору оренди земельної ділянки, обговорені 

актуальні питання з безоплатної передачі земель із державної і комунальної власності, роз’яснено  алгоритм дій для 

громадян, які бажають отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених прав. Обговорено зміни до ЗУ 



«Про оренду землі», які набрали чинності 15 липня 2020 року, щодо істотної зміни процедури поновлення договорів оренди 

земельних ділянок. 

Також учасниками заходу було обговорено питання щодо співпраці у напрямі підвищення правової обізнаності громадян у 

сфері земельних відносин, та спільних консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано 

присутніх  про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал, поширено 

друковану продукцію системи БПД. 

12 листопада 2020 року  працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олена Сокол, Олександр Дячук, Наталія Мамонова спільно з директором місцевого центру Євгеном Савчуком провели  

інформаційний семінар «Земельна реформа в Україні» для жителів села Балаклея. 

Під час заходу працівники місцевого центру проінформували присутніх про основні права та обов'язки осіб, які є 

власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також наголосили на тому, що 31 березня 2020 року 

Верховна Рада України прийняла закон, яким з 1 липня 2021 року в Україні вводиться ринок землі. 

Після завершення заходу діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, під час якого всі бажаючі 

мали можливість отримати консультації та роз’яснення з правових питань. 

12 листопада 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Кривошия Олегом, спільно з державним реєстратором Селищенської ОТГ Чередніченко Ольгою, 

було проведено круглий стіл, щодо надання правової допомоги особам які звертаються з питаннями ведення Аграрного 

реєстру, та норм сучасного земельного законодавства. Проведено спільний прийом громадян. На кінець заходу присутні 

обговорили ряд поточних питань надання правової допомоги та домовились про способи інформування жителів громади 

щодо захисту їх прав в умовах карантину. Поінформовано відвідувачів громади про можливість одержання консультацій в 

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

12 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянське бюро правової допомоги” Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Василем Ямковим  була проведена  роз’яснювальна  бесіда з фахівцем юридичної служби ТОВ 

“Інтерагроінвест” Надією  Клинковською та фахівцем із соціальної роботи з пайовиками  Юлією  Бінявською   по темі: 

“Земельні правовідносини”  під час бесіди  були  розглянуті нові законодавчі зміни в земельних відносинах , а саме запуск  

земельної   реформи ,  набуття та припинення  прав на землю, продаж, оренда, купівля і реєстрація землі. 

12 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянське бюро правової допомоги” Василем Ямковим  була проведена  

роз’яснювальна  бесіда з  директором ТОВ “Діалог”  Віктором Невмиваним та працівниками товариства  Назаром  Крижнім 

та Миколою Лободою  на тему: ”Земельна реформа в Україні “. Були розглянуті питання по впровадженні земельної 

реформи в дію, про прозоре та ефективне управління земельними ресурсами, реалізація конституційних прав громадян на 

вільне розпорядження своєю власністю. В кінці зустрічі були роздані буклети  правового характеру. 

17 листопада 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  

Винарська Ольга   здійснила робочу поїздку до с. Гудзівка Звенигородського району, де в приміщенні сільської ради 

провела зустріч з головою сільської ради  Дяченко Іриною та секретарем сільської ради   Вовченко Тетяною на тема: 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Програма має на меті зміцнення конкурентоспроможності 

сільського господарства, його диверсифікацію та розвиток шляхом підвищення ефективності та зміцнення адресності 

політики підтримки галузі, поліпшення прозорості та підвищення ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення державної власності, а також розширення доступу аграрних малих і середніх 

підприємств малих і середні підприємств до експортних  ринків. 



20 листопада 2020 року  начальником відділу “Лисянське бюро правової допомоги” Смілянського МЦ з надання БВПД  

Василем  Ямковим    була  проведена  робоча зустріч з ПП Валерієм  Гоменюком та власниками земельних паїв, яких  було  

проінформовано про Аграрний Реєстр, а саме, що Аграрний реєстр використовується для інформування аграріїв про нові 

програми і можливості, а також надає можливості подати заявку на отримання державної підтримки. Аграрний реєстр  

допомагає  агровиробникам  із реєстрацією земельних ділянок та виправленням помилок щодо прав на землю.  Зустріч 

пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань. У зустрічі взяли участь 4  особи 

23 листопада 2020 року директором Смілянського МЦ з надання БВПД Савчуком Євгеном, головним спеціалістом 

Смілянського МЦ з надання БВПД Дячуком Олександром, начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової 

допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия Олегом, було проведено  консультування, щодо 

надання правової допомоги особам з числа відвідувачів Корсунь-Шевченківського відділу ДП "Черкаський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою" які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного 

земельного законодавства. Проведено спільний прийом громадян. На кінець заходу присутні обговорили ряд поточних 

питань надання правової допомоги та домовились про способи інформування громадян щодо захисту їх прав в умовах 

карантину. Поінформовано відвідувачів бюро про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та 

звернень через веб-портал, поширено друковану продукцію системи БПД. 

В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", 23 листопада 2020 

року  працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Олександр Дячук та  

Наталія Мамонова здійснили виїзне консультування та обговорення нагальних питань зі землевпорядником Кулик Надією,  

села  Валява Городищенського району щодо особливостей земельної реформи в Україні. 

Під час заходу були обговорені актуальні питання з безоплатної передачі земель із державної і комунальної власності, 

роз’яснено  алгоритм дій для громадян, які бажають отримати земельну ділянку та наведено способи захисту порушених 

прав. А працівниками центру було наголошено про категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

25 листопада 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олена Сокол,  Наталія Мамонова, Юлія Дякун та Коберник Таїсія провели  інформаційний семінар «Земельна реформа в 

Україні» для жителів сіл Жаботин та Михайлівка  Кам`янського району. 

Під час заходу працівники місцевого центру проінформували присутніх про основні права та обов'язки осіб, які є 

власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також наголосили на тому, що 31 березня 2020 року 

Верховна Рада України прийняла закон, яким з 1 липня 2021 року в Україні вводиться ринок землі. 

Після завершення заходу діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, під час якого всі бажаючі 

мали можливість отримати консультації та роз’яснення з правових питань. 

Працівниками Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оленою Сокол, 

Олександром Дячуком, Юлією Дякун спільно з директором Євгеном Савчуком, 26 листопада 2020 року в рамках Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», було здійснено виїзне  консультування до села Орловець 

Городищенського району . Основною темою яка цікавила мешканців села являлася виконання умов договору оренди землі 

орендарем. Всі присутні громадяни , власники паїв занепокоїні несвоєчасним та неналежними умовами виконання договору 

сільськогосподарським товариством, працівниками місцевого центру  було розглянуто декілька договорів оренди та надано 

кваліфіковане роз`яснення стосовно можливих заходів врегулювання конфліктної ситуації між сторонами договору. 

26 листопада 2020 року начальником відділу “Лисянське бюро правової допомоги” Смілянського МЦ з надання БВПД  



Василем  Ямковим    була  проведена  робоча зустріч заступником начальника Лисянське лісове господарство Віталієм  

Марусичем  та інспектором по лісовому господарству Романом Козаком на тему: “Передача у власність земель 

лісогосподарського призначення ”. Землі лісогосподарського призначення - це землі, вкриті лісовою рослинністю, а також 

не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства. Зустріч 

пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх правових питань. 

02  грудня 2020 року головний спеціаліст відділу Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги Оксана Курчатова 

відвідала з робочою зустріччю Набутівську  сільську ради  с. Набутів Черкаського району . За участю   голови об’єднаної 

територіальної громади Величко Ірини,  керівника відділу Держгеокадастру Борткова Олексія, працівників центру надання 

адміністративних послуг та жителів сіл громади проведено виїзний прийом та заняття, яке присвячене правовим задачам та  

функціонуванню  Державного аграрного реєстру в Україні, його прогресивним завданням в сучасних реаліях, порядку 

реєстрації в Державному аграрному реєстрі, технічним питанням, інформаційній взаємодії з іншими реєстрами, порядку 

подання заяви для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, порядку виправлення помилок, 

допущених у відомостях Державного земельного кадастру, реєстрації права власності чи оренди на земельну ділянку в 

Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно, виправлення помилок допущених у відомостях  Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно. Ознайомлено про   судовий порядок вирішення земельних спорів . 

Жителі села охоче брали участь в заході, цікавились новелами земельної реформи. В ході зустрічі та консультацій 

розповсюджувалась друкована продукція системи безоплатної правової допомоги 

Жителі села Стецівка Звенигородського р-ну  07 грудня 2020 року  проінформовані про нововведення у сфері земельних 

правовідносин та захист прав землевласників після відкриття ринку землі в Україні. 

 Для підвищення рівня обізнаності громадян про їх права та механізми їх реалізації у сфері земельних правовідносин 

головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД Лілія Дзюба 

провела   навчально-консультаційні заходи для працівників органів місцевого самоврядування, провела роз’яснювальну 

роботу з місцевими жителями. Працівникам сільської ради надані методичні роз’яснення щодо порядку реєстрації в 

Державному аграрному реєстрі. 

Під час таких зустрічі, фахівець бюро також роз’яснила про Програму прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство. Зосереджено увагу, що Програма має на меті зміцнення конкурентоспроможності сільського господарства, 

його розвиток шляхом підвищення ефективності та зміцнення адресності політики підтримки галузі, поліпшення прозорості 

та підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, а також 

розширення доступу аграрних малих і середніх підприємств малих і середні підприємств до експортних ринків. 

08 грудня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Винарська Ольга здійснила робочий виїзд до села Вільховець Звенигородського р-ну Черкаської області, де в 

приміщенні сільської ради провела семінар для працівників органів місцевого самоврядування щодо Програми прискорення 

приватних інвестицій в сільське  господарство. Під час зустрічі обговорено питання про об’єднані територіальні громади, 

що потребують посилення спроможності щодо ефективного управління земельними ресурсами, які знаходяться у їхньому 

розпорядженні. Особливо зважаючи на те, що 26 жовтня 2020 року усі новостворені громади отримали землі в комунальну 

власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку (відповідно до Указу Президента № 

449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», який передбачає передачу земель 

сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності). До співпраці з Бюро правової допомоги та 

виїзду на місця залучена державний реєстратор Звенигородської райдержадміністрації Анна Клєпач. 

09 грудня 2020 року в приміщенні Кам’янської міської ради відбулась робоча зустріч за участю головного спеціаліста  



відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Зайцева Дмитра та начальника реєстраційно-юридичного відділу державного реєстратора виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради Петренко Руслани на тему: «Державний аграрний реєстр». Під час зустрічі спеціаліст  бюро 

проінформував про порядок реєстрації в Державному аграрному реєстрі.   

ДАР - автоматизована електронна система, доступна для усих виробників сільськогосподарської продукції незалежно від 

форми господарювання. Реєстрація та користування Державним аграрним реєстром - безкоштовні. Верифікація 

агровиробника в Державному аграрному реєстрі відбувається за допомогою кваліфікованого електронного підпису.  

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

09 грудня 2020 року працівники відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Винарська Ольга та Дзюба Лілія здійснила робочий виїзд до села Неморож Звенигородського р-ну 

Черкаської області, де в приміщенні сільської ради провели семінар для працівників органів місцевого самоврядування 

щодо Програми прискорення приватних інвестицій в сільське  господарство. Під час зустрічі обговорено питання реалізація 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», що  дозволить Україні пом’якшити окремі 

обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема малих і середніх підприємств, у 

сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України». 

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

головний спеціаліст Городищенського БПД Смілянського МЦ Микола Барабаш здійснив виїзне консультування на тему 

«Державний аграрний реєстр» та обговорення нагальних питань зі старостою села Орловець Городищенського району 

Миколою Смірновим, землевпорядником Любов’ю Дяченко, працівниками сільської ради та жителями села Орловець, щодо 

особливостей Державного аграрного реєстру. 

Під час заходу учасники відзначали, що Державний аграрний реєстр (ДАР) - це державна автоматизована інформаційна 

система збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції, 

яка у 2020 році запрацювала, і є доступною всім, хто виробляє сільськогосподарську продукцію, незалежно від масштабу та 

форми господарювання. 

Метою впровадження Державного аграрного реєстру є: 

забезпечити належний облік аграріїв з можливістю сегментації, для формування якісної аграрної політики на регіональному 

і національному рівнях; 

забезпечити прозоре адміністрування, спрямування та розподіл коштів державної підтримки в АПК за допомогою 

електронних засобів; 

надавати зручні електронні сервіси аграріям, зокрема відображення у «кабінеті аграрія» інформації про землю, 

зареєстровані речові права оренди, зареєстрованих тварин; 

отримувати статистичну інформацію для органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

створити надійний канал комунікації між державою/ОМС та виробником сільськогосподарської продукції. 

Також учасниками заходу було обговорено питання щодо співпраці у напрямі підвищення правової обізнаності громадян у 

сфері земельних відносин, та спільних консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Поінформовано 

присутніх  про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-портал, поширено 



друковану продукцію системи БПД. 

16 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро з метою розширення доступу населення до безоплатної 

правової допомоги провів консультування громадян з земельних питань в приміщенні сільської ради с. Ребедайлівка, 

Кам’янського району. 

Спеціаліст бюро повідомив присутнім про те, що законодавством передбачена можливість для громадян України набути 

право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності. Звернув 

увагу на види земельних ділянок та розмір, роз'яснив алгоритм дій - куди необхідно звертатися, яке клопотання подати та 

які документи до нього додати, процедуру отримання відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

втрата державного акту на земельну ділянку, процедуру присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку. Додатково 

нагадав, що скористатися послугами бюро можна, звернувшись особисто або зателефонувавши на безкоштовний номер 

системи БПД. В рамках роботи мобільного пункту доступу до правової допомоги за консультаціями у сфері земельного 

законодавства звернулося шість місцевих жителів. 

 
Упродовж IV кварталу 2020 року Черкаським місцевим центром з надання БВПД  було проведено та взято 
участь у низці правопросвітницьких заходів, спрямованих на масове інформування населення щодо 
гарантованого  Конституцією України права на безоплатну правову допомогу, щодо запобігання безробіттю, 
випадкам домашнього насильства,  дискримінації та злочинності, а також правопросвітницькі заходи в рамках 
виканання проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», зокрема 
проведено 45 заходів. 

 

[1.1.1.]Визначення конкретних першочергових спільних правових потреб територіальних громад, органів 

територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 

юрисдикції МЦ (формування та підтримка в актуальному стані «карти правових потреб») 
 

 Враховуючи питання в ході виїзних прийомів за І квартал 2020 року до Золотоніського місцевого центру та бюро правової 

допомоги,  найчастіше зверталися з таких правових питань: розірвання шлюбу; призначення аліментів; поновлення строку 

прийняття спадщини; визнання права власності на спадкове майно; встановлення факту, що має юридичне значення, 

розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) та ін. 
 

  Аналізуючи звернення громадян до Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги, 

враховуючи питання в ході виїзних прийомів за ІІ квартал 2020 року визначено перелік найбільш актуальних правових 

проблем, які турбують громадян.  Зокрема це: встановлення факту, що має юридичне значення;  стягнення аліментів;  

визнання права власності на спадкове майно; розірвання шлюбу; оскарження адміністративних постанов та ін.  

 Ефективним механізмом розв’язання правових проблем територіальних громад є прийняття та реалізація Програм 

безоплатної правової допомоги населенню, яка полягає у консолідації зусиль місцевої влади та провайдерів правової 

допомоги.   

 

Аналізуючи звернення громадян до Уманського МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги,  враховуючи 

питання під час виїзних прийомів за І квартал 2020 року визначено перелік найбільш актуальних правових 

проблем, які турбують громадян. Серед яких: порядок прийняття спадщини за законом, розірвання шлюбу, порядок 

стягнення аліментів, перерахунок пенсії, встановлення факту родинних відносин, поділ спільного майна подружжя, 

http://chortkivrr.gov.ua/chortkivrr.te.ua/userfiles/file/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE.pdf


визнання особи недієздатною. 

 

07 жовтня  2020 року з метою підвищення правової свідомості у суспільстві головний спеціаліст Уманського МЦ з надання 

БВПД   Ройтенко Яна в приміщенні Паланської сільської об’єднаної територіальної громади  здійснила виїзний прийом 

громадян у вигляді мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги та провела круглий стіл  на тему: «Права 

громадян - спадкоємці на земельну частку (пай)». 

 

22 жовтня 2020 року працівниками відділу «Христинівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

проведено робочу зустріч зі спеціалістом-землевпорядником Христинівської міської ради Олександром Сергійовичем 

Кошелем на тему: «Порядок передачі земельних ділянок в оренду, що перебувають у комунальній власності». 

 

23 жовтня 2020 року на виконання «Програми «Прискорення інвестицій у сільське господарство» та з метою підвищення 

правової обізнаності у суспільстві на базі відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання 

БВПД головним спеціалістом відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» організовано індивідуальний-

правопросвітницький захід на тему: «Порядок виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» 

для мешканців смт. Цибулів, які є власниками земельних часток (паїв) та бажають відповідні ділянки виділити в натурі (на 

місцевості) єдиним масивом у спільну власність. 

 

3 листопада 2020 року з метою підвищення правової свідомості у суспільстві та на виконання «Програми «Прискорення 

інвестицій у сільське господарство» з метою поширення інформації стосовно основних змін у земельному законодавстві 

працівниками «Монастирищенського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД в приміщенні сільської 

громади с. Аврамівка Монастирищенського району здійснили виїзний прийом громадян у вигляді мобільного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги та провели робочу бесіду на тему: «Земельна реформа 2020: відкриття ринку 

землі, прискорення інвестицій в сільське господарство» та «Перехід права на оренду земельної ділянки». 

 

В приміщенні Буцької селищної ради 05.11.2020 року, на виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», з метою підвищення правової свідомості у суспільстві, начальником відділу «Маньківське бюро 

правової допомоги» Іриною Миронюк та заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анною 

Яроцькою проведено семінар для жителів смт Буки на тему: «Відкриття ринку землі».  

 

Передусім, зверталася увага на те, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього 

права чи обмежений у його здійсненні. 

 

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який забороняє громадянам продавати власну землю, 

порушує їх право власності на майно. Оскільки громадяни позбавлені можливості розпоряджатися своїм майном. 

 

З 5 лютого 2020 року в Україні запущено пілотну версію Державного аграрного реєстру і розпочато реєстрацію виробників 

сільськогосподарської продукції в ньому, тому з метою підвищення правової обізнаності працівників органів місцевого 

самоврядування щодо функціонування даного сервісу для сільськогосподарських виробників, 24 листопада головний 

спеціаліст Олена Лещенко та заступник начальника Армен Маргарян відділу «Христинівське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД на виконання «Програми «Прискорення інвестицій у сільське господарство» провели 

круглий стіл для працівників Пеніжківської сільської ради Христинівського району на тему: «Державний аграрний реєстр в 

Україні». 

 



Коли «відкривається» ринок землі в Україні? Чи потрібно скасовувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення? Скільки землі зможе мати у власності одна особа? Про це та багато іншого, 3 грудня говорили начальник 

відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник начальника відділу «Маньківське бюро 

правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару для мешканців с. Поминик Маньківського району на тему: «Відкриття 

ринку землі».  

 

08 грудня  в.о. начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Алла Лавренюк та головний спеціаліст відділу 

Ірина Черей в приміщенні Леміщиської сільської ради  здійснили виїзний прийом громадян у вигляді мобільного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги та провели лекцію на тему: «Захист прав власників земельних ділянок та істотні 

умови договору землі».  

 

У зв’язку з тим, що випадки порушення законних прав орендодавців є непоодинокими, звертаємо увагу на основні моменти, 

які слід пам’ятати при укладенні договору оренди земельної ділянки. 
 

10 грудня заступником начальника відділу Гаркавенко Аркадієм та головним спеціалістом Ройтенко Яною Уманського МЦ 

з надання БВПД в приміщенні Кочубіївського старостинського  округу Паланської ОТГ здійснили виїздне консультування 

громадян та проведено семінар для працівників установи на тему: «Передача права власності на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення». 

 

З метою підвищення правової свідомості у суспільстві та поширення інформації щодо основних змін у земельному 

законодавстві на виконання «Програми «Прискорення інвестицій у сільське господарство» 16 грудня в.о. начальника 

відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Алла Лавренюк та головний спеціаліст 

відділу Ірина Черей в приміщенні Олександрівської сільської ради здійснили прийом громадян у вигляді мобільного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги та провели лекцію на тему: «Захист прав власників земельних ділянок та істотні 

умови договору землі». 

 

Черкаським МЦ з надання БВПД спільно з Черкаським РЦ з надання БВПД у партнерстві з громадською організацією 

“Центр права” проводиться дослідження правових потреб громади (мешканців) Червонослобідської ОТГ, Черкаського 

району. Метою дослідження є: виявлення правових потреб громади Червонослобідської ОТГ для отримання інформації про 

рівень правової обізнаності, правоспроможності людей та доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

 У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і запровадженням карантину з метою надання 

допомоги у вирішенні правових проблем людей у правовий спосіб Черкаським МЦ з надання БВПД упродовж ІІ кварталу 

2020 року взято активну участь у проведенні правопросвітницької роботи у форматі відео-консультування із подальшим 

розміщенням в соціальних мережах та висвітленнях на офіційних веб-сайтах, а також проводилась правороз'яснювальна 

робота, зокрема за допомогою Skype-зв’язку та додатку Zoom. 

  

У процесі співпраці з ОМС особлива увага  приділяється просвітницькій діяльності. Працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД 

проводилися семінари та лекції на базі ОМС для жителів громад, спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ у сфері земельних 

правовідносин, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення тощо. Саме за підтримки ОМС є ефективною 

реалізація проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», здійснюються виїзди у сільські 

населені пункти, метою яких є підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо їх прав на землю та способів 

захисту, надання методичної допомоги посадовим особам ОМС щодо вирішення земельних питань.  

 

 [1.1.2]Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання безробіттю 



  19 лютого 2020 року з метою підвищення рівня правової обізнаності населення про свої 

права працівником Канівського бюро правової допомоги Оленою Васильченко проведено 

семінар для осіб, які перебувають на обліку в  

 

 Канівській міськрайонній філії Черкаського обласного центру зайнятості на тему:"Жінка на ринку 

праці".  05 березня 2020 року представник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяна Жалобна за участі фахівця з профорієнтації Золотоніської міськрайонної філії 

Черкаського обласного центру зайнятості Надії Калініченко провела інформаційний семінар на тему: «Офіційне 

працевлаштування - гарантія захисту трудових прав». 
  05 березня 2020 року представник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна за участі фахівця з 

профорієнтації Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості Надії Калініченко провела 

інформаційний семінар на тему: «Офіційне працевлаштування - гарантія захисту трудових прав». 

В зв’язку з дією карантину та неможливістю проведення очних масових заходів, правопросвітницька робота системи 

безоплатної правової допомоги змінила свій формат – на онлайн, із застосуванням сучасних інтернет- технологій. 

 

 

 05 травня 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та 

 Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості 

проведено вебінар на тему: «Права та обов’язки безробітних. Електронні сервіси 

Державної службою зайнятості».  

 

 

 

25 серпня 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та 

Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості проведено 

спільний онлайн-семінар: «Конституційні права та свободи людини і громадянина» для осіб, 

які набули статусу безробітного під час дії карантину, за допомогою платформи  

Zoom.Даний захід був організований з метою підвищення загального рівня правової культури і 

набуття громадянами необхідного рівня правових знань. 

.Даний захід був організований з метою підвищення загального рівня правової культури і 

набуття громадянами необхідного рівня правових знань. 

19 листопада 2020 року з метою підвищеннятою підвищення обізнаності суб’єктів 

пробації про переваги легальної зайнятості та застереження від проявів шахрайства при 

працевлаштуванні фахівці Золотоніського місцевого центру з надання БВПД, Золотоніської 

міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості та Золотоніського 

місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області провели 

інформаційну зустріч: «Переваги офіційного працевлаштування».  

  

15 січня 2020 року з метою підвищення правової обізнаності громадян щодо своїх прав, у Кам’янській районній філії 

Черкаського обласного центру зайнятості відбувся інформаційний семінар з питань зайнятості населення, в якому взяв 

участь працівник відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро. Захід розпочався з ознайомлення осіб, які перебувають на обліку в центрі 



зайнятості, з їх правами та обов’язками. Фахівець з профорієнтації центру зайнятості повідомила про державні гарантії у 

сфері зайнятості, стан сучасного ринку праці та перелік соціальних послуг, які надає служба зайнятості.   

04 березня 2020 року в Городищенській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості проведено семінар на тему 

«Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника» та розглянуто питання безоплатної правової допомоги. 

 

28 квітня 2020 року начальником відділу «Лисянське бюро правової допомоги» 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ямковим Василем було знято відеоконсультування на тему 

«Допомога по безробіттю» 

начальником відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ямковим Василем було знято відеоконсультування на тему «Допомога по безробіттю» 

29 квітня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Асланян Каріною було знято відеоконсультування на тему 

«Незаконне звільнення працівника», 

 

14 травня 2020 року Городищенською районною філією Черкаського обласного центру 

зайнятості організовано профконсультаційний вебінар в онлайн режимі (за допомогою  

messenger у соц.мережі Фейсбук) за темою : «Підготовка резюме» та було запрошено 

працівника Городищенського бюро правової допомоги, який в межах кількох хвилин 

нагадав учасникам про систему БВПД і первинну та вторинну правову допомогу. 

 у соц.мережі Фейсбук) за темою : «Підготовка резюме» та було запрошено працівника 

Городищенського бюро правової допомоги, який в межах кількох хвилин нагадав 

учасникам про систему БВПД і первинну та вторинну правову допомогу. 

В рамках виконання плану спільних дій, за сприяння  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги» 

Смілянського місцевого центру  з надання   безоплатної вторинної правової допомоги 05 серпня 2020 року в приміщенні 

Корсунь-Шевченківського  районного сектору  філії «Центру пробації» в Черкаській області  для суб’єктів пробації 

працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.      В ході зустрічі головний спеціаліст відділу  

«Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги"  Оксана  Курчатова  провела бесіди на тему «Запобіганння безробіттю 

серед осіб, які відбувають покарання»  та розповіла відвідувачам  про види правових послуг, а також проінформувала про 

можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру дистанційно, за визначеним графіком в приміщенні 

Корсунь-Шевченківського районного сектору  пробації.В ході прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із 

питаннями, що стосувалися порядку виконання рішення суду, порядку спадкування за законом та заповітом, порядку 

укладення шлюбу, переоформлення паспорту, реєстрації права власності, на які отримали індивідуальні консультації . Під 

час проведення прийому громадян розповсюджувалась друкована продукція Міністерства Юстиції України. 

 

06 серпня 2020 року головним спеціалістом  відділу «Кам’янське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування по запобіганню 

безробіттю. Основне завдання сьогодення полягає в тому, щоб переконати у перевагах 



жити за загальноприйнятими законами і працювати, найефективнішим захистом і попередженням правопорушень громадян 

є їхня легальна зайнятість.  

Нелегальна трудова діяльність це відповідальність перед законом, як роботодавця так і працівника. Згода на роботу без 

належного оформлення трудових відносин – це добровільна відмова від забезпечення у повному обсязі гарантованого 

державою права на матеріальні виплати та соціальні послуги.  

Тому саме легальне працевлаштування є запорукою гарантованої відпустки, оплатою лікарняних, пенсійного забезпечення, 

допомоги по безробіттю та головне обов’язкової виплати заробітної плати. Кожен працівник, який влаштовується на роботу 

повинен пам'ятати, що отримання заробітної плати «в конверті» позбавляє його в майбутньому соціального захисту у разі 

безробіття, нещасного випадку на виробництві, захисту від незаконного звільнення, права на відпустки. Для забезпечення 

свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин 

шляхом укладення трудового договору. Усім присутнім надані тематичні буклети БПД та контакти куди звертатися в разі 

необхідності отримання безоплатної правової допомоги. 

 

07 серпня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Барабашем Миколою проведено вуличне інформування на тему 

«запобігання безробіттю в Україні». Жителів міста Городище було проінформовано 

про те, що в першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював в галузях, 

діяльність яких була зупинена на час карантину. До них додалися і трудові мігранти, 

які повернулися в Україну, втративши роботу за кордоном. Сьогодні усі ці люди опинилися на роздоріжжі. Хоча 

скористатися державною допомогою поки що поспішають не всі. А стрімке зростання безробіття і, відповідно, збідніння 

населення загрожує значними соціальними потрясіннями.  

04 грудня 2020 року начальник відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Олег Кривошия провів вуличне 

інформування та консультування громадян, а саме внутрішньо переміщених осіб та учасників Операції об’єднаних сил, 

спрямованих на запобігання безробіттю та вирішення найбільш актуальних правових питань для вказаних категорій 

населення та з найчастіше затребуваних питань земельного права, а саме з питання визначення меж земельної ділянки на 

місцевості,  відновлення втрачених документів на право власності на земельну ділянку, порядку отримання кадастрового 

номеру земельної ділянки, отримання земельних ділянок учасниками бойових дій, тощо. 

 

21 січня 2020 року з метою забезпечення права осіб на безоплатну правову допомогу в.о. начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк під час семінару, що 

проводився  Жашківським районним центром зайнятості, висвітлено тему легалізації трудових відносин та забезпечення 

прав застрахованих осіб на ринку праці. 

 

26 лютого 2020 року у приміщенні Уманського районного центру зайнятості головним 

спеціалістом Уманського місцевого центру з надання БВПД Вікторією Сіньковською 

проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку в зазначеній установі та мають 

статус безробітного на тему: «Право на своєчасне одержання заробітної плати». 

Присутніх поінформовано, що відповідно до ст. 43 Конституції України права 

громадян на своєчасне одержання винагороди за працю захищені 

   

законом. Заробітна плата виплачується в робочі дні двічі на місяць через проміжок 

часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після 



закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим 

днем заробітна плата виплачується напередодні. 

У зв’язку з тим, що на період карантинних обмежень були закриті підприємства та організації, люди втратили роботу і заробіток, 

повернулися із- за кордонну, зросла кількість надання консультацій щодо випадків зростання безробіття. З огляду на це, 5 травня відбулася 

в режимі телефонного зв’язку «робоча бесіда» працівником відділу «Монастирищенського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з 

надання БВПД та представником «Монастирищенського районного центру зайнятості» на тему: «Допомога по частковому безробіттю на 

період карантину», під час якої обговорено порядок процедури отримання та реєстрації документів, надання статусу безробітного та 

призначення допомоги по безробіттю і заповнення заяв та подальшим направленням її за електронною адресою центру зайнятості на період 

карантинних обмежень. 

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".12.10.2020 року головним 

спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками Уманської районної філії 

Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

  

законом. Заробітна плата виплачується в робочі дні двічі на місяць через проміжок часу, що не 

перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата. У разі коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим 

днем заробітна плата виплачується напередодні. 

У зв’язку з тим, що на період карантинних обмежень були закриті підприємства та організації, люди втратили 

роботу і заробіток, повернулися із- за кордонну, зросла кількість надання консультацій щодо випадків 

зростання безробіття. З огляду на це, 5 травня відбулася в режимі телефонного зв’язку «робоча бесіда» 

працівником відділу «Монастирищенського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД та 

представником «Монастирищенського районного центру зайнятості» на тему: «Допомога по частковому 

безробіттю на період карантину», під час якої обговорено порядок процедури отримання та реєстрації 

документів, надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю і заповнення заяв та 

подальшим направленням її за електронною адресою центру зайнятості на період карантинних обмежень. 

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".12.10.2020 року головним 

спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками Уманської районної філії 

Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

 

У зв’язку з тим, що на період карантинних обмежень були закриті підприємства та організації, 

люди втратили роботу і заробіток, повернулися із- за кордонну, зросла кількість надання 

консультацій щодо випадків зростання безробіття. З огляду на це, 5 травня відбулася в режимі 

телефонного зв’язку «робоча бесіда» працівником відділу «Монастирищенського бюро 

правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД та представником 

«Монастирищенського районного центру зайнятості» на тему: «Допомога по частковому безробіттю на період карантину», під час якої 

обговорено порядок процедури отримання та реєстрації документів, надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю і 

заповнення заяв та подальшим направленням її за електронною адресою центру зайнятості на період карантинних обмежень. 

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".12.10.2020 року головним 

спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками Уманської районної філії 

Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

 

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".12.10.2020 року головним спеціалістом 

Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з 

працівниками Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено семінар 

на тему: «Права захисників України». 

12.10.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками 

Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

 

 

Що таке нелегальна зайнятість населення? Які небезпеки чекають на неоформленого належним чином працівника? Про це 

27 листопада розповіли начальник відділу «Маньківське 

бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник 

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Анна Яроцька під час семінару для осіб, що перебувають на 

обліку в Маньківському районному центрі зайнятості на 

теми: «Легалізація зайнятості та заробітної плати» та 

«Відмінність запиту на інформацію від звернення 

громадян». 

 

Чіткі правила з охорони праці медичного персоналу – важлива умова налагодженої та 

безпечної роботи в стоматологічному відділенні. Тому їх розробка має стати 

першочерговим завданням для керівництва відділення. З чого почати? Які ситуації 

передбачити в правилах?  

Про це, 29 грудня головними спеціалістами Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко 

Яною спільно з працівниками КНП Уманська стоматологічна поліклініка проведено 

робочу зустріч на тему: «Охорона праці». 

 

 

10 січня 2020 рокуфахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД проведено правопросвітницький захід для громадян, 

які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості. Під 

час заходу присутнім роз'яснені правові відносини з роботодавцями, 

переваги легальної зайнятості, як основи соціальної захищеності 

працюючого населення. 30 квітня 2020 року заступником директора 



Черкаського МЦ з надання БВПД проведено прямий ефір на тему: «Захист трудових прав працівників у судовому порядку». 

2020 рокуфахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД проведено правопросвітницький захід для громадян, які 

перебувають на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості. Під час заходу присутнім роз'яснені правові 

відносини з роботодавцями, переваги легальної зайнятості, як основи соціальної захищеності працюючого 

населення. 30 квітня 2020 року заступником директора Черкаського МЦ з надання БВПД проведено прямий ефір на тему: 

«Захист трудових прав працівників у судовому порядку». 

12 червня 2020 року у зв’язку із послабленням протиепідемічних заходів працівником Черкаського МЦ з надання БВПД 

проведено правопросвітницький захід у звичайному режимі для неповнолітніх суб’єктів пробації  Соснівського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” в Черкаській області на тему: “Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх 

працівників”. 

Цього ж дня, начальником відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” за допомогою додатку Zoom проведено 

правопросвітницький онлайн-захід для учнів Чигиринського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. Б. 

Хмельницькогона тему: “Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників”. 

24 червня 2020 року начальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ здійснено 

відеоконсультування для розміщення в соціальних мережах та висвітлено на офіційних веб-сайтах на тему: "Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина". 

 18 вересня 2020 року відбувся семінар для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості, як 

безробітні на тему: "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці". 

1 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському 

центрі зайнятості, як безробітні на тему: “Легальна зайнятість”. 

 

 

  

 

 

 [1.1.3] Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам домашнього насильства 

 

 21 лютого 2020 року працівник Канівського бюро правової допомоги  Ірина Танана відвідала учнів Канівської 

загальноосвітньої школи №1,  де провела правовиховну годину на тему “Захист дітей від усіх форм насильства. Способи 

вирішення конфліктів у школі”.  

 

 Учням надано чіткий алгоритм дій як запобігти та протидіяти насильству в 

школі, та вдома.  27 лютого 2020 року зметою правопросвітницької обізнаності дітей 

та формування у них нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, 

усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини,головний спеціаліст 

Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик  провів інформаційну лекцію для 

учнів Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ст. імені С.А. Куниці щодо протидії жорстокому 

поводженню з дітьми. 

 16 червня 2020 року працівником Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Жалобною відновлено особистий 

прийом громадян (з дотриманням всіх протиепідемічних 

  вимог) у дистанційному пункті, розташованому в приміщенні Золотоніського 

міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області . Фахівцем 



місцевого центру за участі інспектора відділу пробації Юлії Фролової проведено інформаційні бесіди із засудженими щодо 

відповідальності за вчинення домашнього насильства. 

 вимог) у дистанційному пункті, розташованому в приміщенні Золотоніського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» у Черкаській області . Фахівцем місцевого центру за участі інспектора відділу пробації Юлії Фролової 

проведено інформаційні бесіди із засудженими щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства. 

 

17 липня 2020 року фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяною Жалобною проведено інформаційну зустріч: «Як протидіяти 

домашньому насильству в умовах карантину» для відвідувачок жіночого клубу 

«Мама-клуб», що функціонує у Золотоніськ ому центрі соцдопомоги.  

Через впровадження карантинних обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу 

проблема домашнього насильства стала ще більш гострою. Чому так відбувається і як 

уберегти себе від домашнього насильства в умовах карантину говорили в «Мама-

клубі». 

 09 грудня 2020 року в рамках акції "16 днів проти насильства" фахівці Золотоніського 

місцевого центру з надання БВПД  спільно з поліцією, службою у справах дітей, 

молоді та спорту провели  

 вуличну акцію для жителів м. Золотоноша.Мета акції – привернення уваги суспільства 

до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії 

торгівлі людьми та захисту прав жінок. 

жителів м. Золотоноша.Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем 

подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. 

 

22 січня 2020 року головний спеціаліст Корсунь-Шевченківського бюро правової 

допомоги Курчатова Оксана Леонідівна відвідала Драбівську ЗОШ Набутівської ОТГ, 

де було проведено лекцію для учнів старших класів на тему "Правова 

відповідальність неповнолітніх. Види правопорушень. Попередження булінгу".  

 головний спеціаліст Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Курчатова 

Оксана Леонідівна відвідала Драбівську ЗОШ Набутівської ОТГ, де було проведено 

лекцію для учнів старших класів на тему "Правова відповідальність неповнолітніх. 

Види правопорушень. Попередження булінгу".  

З метою протидії булінгу у шкільному середовищі та інформування учасників 

освітнього процесу щодо відповідальності за вчинення булінгу 23 січня 2020 року 

головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро 

провів інформаційну зустріч з учнями 9 класів Кам’янської загальноосвітньої школи 

№ 2 

 

01 червня 2020 року начальником відділу «Корсунь-Шевченківського бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в рамках співпраці, в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного 

центру соціальних служб для дітей сім`ї та молоді було проведено круглий стіл на тему 

"Відновлення порушених прав дітей". 

 



01 червня 2020 року в службі у справах дітей Городищенської районної державної адміністрації взято участь у засіданні 

«круглого столу» на тему «Актуальні питання захисту прав дітей». 

 

03 червня 2020 рокуначальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мамоновю Наталією було 

знято відеоконсультування на тему «Захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах». 

 

Згідно з  Законом  України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»  

домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно 

від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь. 

Працівниками Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги для запобігання випадкам домашнього насильства 18 

серпня 2020 року було проведено  вуличне інформування. Також було проведено консультування громадян з найчастіше 

затребуваних питань сімейного права, основоположних прав та обов’язків подружжя, порядку укладення шлюбу,  прав та 

обов’язків батьків щодо утримання дітей, їх  духовного, фізичного розвитку, правове регулювання прав та обов`язків осіб, 

що проживають у цивільному шлюбі та встановлення факту родинних відносин. 

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

України. 

 

 

20 серпня 2020 року в службі у справах дітей Городищенської районної державної 

адміністрації проведено засідання «круглого столу» на тему «Запобігання випадкам 

домашнього насильства» за участю керівника  служби у справах дітей Городищенської РДА, 

провідних спеціалістів служби у справах дітей Городищенської РДА, та головного 

спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

03 листопада 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Кривошия Олегом, проведено вуличне інформування, на тему "Запобігання та протидія 

домашньому насильству", також серед громадян обговорювались питання надання правової допомоги особам які 

звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного земельного законодавства. Поінформовано жителів і 

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

продукцію системи БПД. 

03 листопада 2020 року  головним  спеціалістом  відділу  «Лисянське  бюро правової допомоги» Оксаною Яровою  було 

проведено вуличне інформування     громадян на тему : «Запобігання    та   протидія домашньому насильству». 

До уваги громадян було чітко донесена інформація, що домашнє насильство, а воно  є   різних видів : фізичне , секуальне 



,економічне , психологічне   терпіти не можна, потрібно, якщо таке сталося, чи Ви стали свідком негайно телефонуйте за 

номером «102». 

04 листопада 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне 

інформування громадян на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству». 

Під час заходу було обговорено: домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або 

між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, 

але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь (стаття 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". 

Статтею 126-1 Кримінального кодексу України домашнє насильство визначене, як умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать: 

- терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 

- обмежувальний припис стосовно кривдника; 

- взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; 

- направлення кривдника на проходження програми для кривдників. 

Також під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з 

контактною інформацією. 

05 листопада 2020 року , з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, які перебувають на обліку в 

Смілянському міськрайонному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Юлією Дякун спільно з старшим 

інспектором Смілянського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області майором внутрішньої 

служби Віктором Сідоріним, проведено лекцію на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 Учасникам заходу було роз’яснено, що згідно Закону України « Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, 

що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або 

між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у 

тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

  Існують такі види домашнього насильства: 



         1) економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, 

іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру; 

          2) психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі 

щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, 

контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 

психічному здоров’ю особи; 

          3) сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, 

вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 

примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи 

статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності; 

         4) фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, 

шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень 

різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 

заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 

   Всім присутнім було повідомлено, що за домашнє насильство та примушування до шлюбу діє кримінальна 

відповідальність. 

 По завершенню даного заходу присутнім було роздано інформаційні буклети та надано консультації. 

05 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». Учасників заходу було ознайомлено, що таке домашнє насильство, як 

протидія домашньому насильству, куди звертатись та як себе захистити. 

Під час заходу серед присутніх були розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги, а також 

буклети «Протидія домашньому насильству». 

05 листопада 2020 року заступник начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріна Асланян провела вуличне 

інформування жителів м. Шпола на тему «Протидія домашньому насильству». 

Домашнє насильство є однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Негативні наслідки 

домашнього насильства породжують низку соціальних проблем серед яких злочинність, дитяча безпритульність. Жертвами 

насильства можуть бути люди будь-якого віку, статі, рівня освіти та соціального статусу. 

Домашнє насильство – це не лише побої. Це як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування по відношенню до людини, якщо вони порушують її конституційні права і свободи, наносять 

моральну шкоду або шкоду фізичному чи психічному здоров`ю. Під час вуличного інформування мешканці міста мали 

змогу поставити запитання і отримати не тільки вичерпні відповіді, але й друковані матеріали. 

05 листопада 2020 року у відділі «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД начальник Ольга Винарська провела круглий стіл з юрисконсультом відділу освіти культури та туризму 



Звенигородської райдержадміністрації Зінченком Володимиром та провідним інспектором Звенигородського 

міськрайонного сектору філії ДУ «Центр пробації» Шолох Оленою на тему: «Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері 

протидію домашньому насильству». Під час заходу зосереджено увагу, що навчальні заклади та установи системи освіти під 

час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: 

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

• повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень; 

• проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню 

небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про 

випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей; 

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

• звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

01 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання 

БВПД Лілія Дзюба провела виховну годину для учнів 8 класу Звенигородської школи №2. 

 Під час проведення  заходу були розглянуті наступні кейси : 

       -  інформаційна хвилинка "Жорстока поведінка,  її наслідки",  

       - бесіда з учнями на тему: "Як захистити себе від насильства". 

04 грудня 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем з нагоди щорічного відзначення 

в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» було проведено вуличне 

інформування громадян на тему «Протидія домашньому насильству». 

Під час заходу було обговорено мету Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», а саме – привернення уваги 

суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту 

прав жінок. 

Було обговорено види насильства та перелік суб`єктів, які наділені відповідними повноваженнями для захисту осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, а також спеціальні заходи, щодо протидії домашньому насильству згідно Закону 

України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". 

Також під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з 

контактною інформацією. 



07 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству» для осіб, що засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Під час зустрічі працівник бюро розповів присутнім про основні положення Закону України «Про запобігання та протидія 

домашньому насильству», акцентувавши увагу на тому, що домашнє насильство це злочин, а не сімейні справи. Часто 

насильство починається з образ та приниження, а їх ігнорування може мати тяжкі наслідки. Ст. 126-1  ККУ домашнє 

насильство визначене, як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. Відповідно до ЗУ « Про запобігання та протидія домашньому 

насильству» у своїх нормах чітко визначає перелік суб`єктів, які наділені відповідними повноваженнями для захисту осіб, 

які постраждали від домашнього насильства: органи Національної поліції; органи управління освіти, навчальні заклади та 

установи системи освіти; органи, установи і заклади охорони здоров`я; загальні та спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих осіб. 

08 грудня 2020 року заступник начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріна Асланян проінформувала 

школярів на тему: "Запобігання та протидія домашньому насильству". 

     Домашнє насильство проявляється в різних формах: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Його жертвами 

можуть бути жінки, діти, а також і чоловіки. Найгірше, коли усі чотири види насильства вчиняються в комплексі, а жертва 

не наважується звернутися за допомогою. Це призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 

втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 

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

Також було зауважено, що існування в суспільстві проблеми домашнього насилля має серйозні наслідки. Родини, в яких 

відносини будуються на насиллі, входять в групу ризику, тому що діти, які зростають в такій атмосфері, становляться 

жертвами насилля або самі піддаються насиллю своїх близьких. 

В ході діалогу з’ясувалось, що молода аудиторія має досить високий рівень обізнаності про домашнє насильство. Під час 

діалогу учні мали змогу задати запитання та отримали вичерпні відповіді. 

10 грудня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

Ольга Винарська провела семінар – зустріч для клієнтів пробації на тему: «Протидія та захист від домашнього насилля».   

Під час заходу були обговоренні питання реалізації державної політики щодо попередження насильства в сім'ї та 

оскарження випадків бездіяльності працівників правоохоронних органів під час виїзду на виклик та невинесеня   термінових 

заборонних приписів стосовно кривдників. Законодавством передбачено, що під час вирішення питання про винесення 

термінового заборонного припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також 

на місце спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на 

відповідне житлове приміщення.  Працівники уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України можуть у 

встановленому законом порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового приміщення 

кривдника, якщо терміновий заборонний припис передбачає зобов’язання залишити місце проживання (перебування) 

постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити. Терміновий заборонний припис виноситься за 

заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної 

поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб. 



 

23 січня з метою запобігання вчиненню домашнього насильства в.о. начальника відділу «Монастирищенське бюро правової 

допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Олександром Нищиком проведено лекцію для учнів 

Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 на тему: «Протидія насильству в сім’ї». 

В рамках співпраці з Паланською ОТГ  

16 червня працівниками Уманського МЦ з надання БВПД 

проведену робочу зустріч спільно з юристом Паланської 

об’єднаної територіальної громади  Ігорем Лесько з нагоди 

відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців на тему: 

«Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту».Під час зустрічі присутніми обговорено ст. 

1 ЗУ « Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», в якій визначено поняття біженця - особа, 

яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних 

переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни. 

працівниками Уманського МЦ з надання БВПД проведену робочу зустріч спільно з юристом Паланської об’єднаної 

територіальної громади  Ігорем Лесько з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців на тему: «Права та 

обов’язки біженців та осіб, які потребують додаткового захисту».Під час зустрічі присутніми обговорено ст. 1 ЗУ « Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», в якій визначено поняття біженця - особа, яка не є 

громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних 

переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни. 

З нагоди відзначення Дня прийняття декларації про суверенітет України  заступником начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» Аллою Ларвенюк  14 липня проведено правопросвітницький захід для працівників Жашківської 

районної бібліотечної системи на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». 

 

16 липня начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Миронюк Іриною проведено бесіду з підопічними відділення денного 

перебування територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціального послуг) Маньківського району на тему: «Способи 

захисту прав та свобод людини і громадянина».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».  



.  

8 жовтня 2020 року з метою профілактики вчинення 

правопорушень неповнолітніми та підвищення рівня правової 

обізнаності та громадської  свідомості заступником начальника 

відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з  

 надання БВПД Лавренюк Аллою спільно з директором  

Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді Іриною Коваль та  начальником Служби у справах дітей 

Жашківської РДА Романа Сулими проведено  лекцію для студентів 

ДНЗ Жашківському аграрно-технологічному професійному ліцеї 

на тему  «Правопорушення та особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх». 

 

 

03 листопада 2020 року з метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-дострокового 

відбування покарання та реалізації графіку роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги для суб’єктів пробації в Уманському 

міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській 

області, головним спеціалістом Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Ройтенко Яною, проведено 

бесіду на тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству».  

 

 

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня 

включно проводиться Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства».З метою привернення уваги 

суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, 

жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми головний спеціаліст Уманського МЦ з надання БВПД Вікторія Сіньковська прийняла участь у проведенні круглого 

столу спільно з працівниками відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради, служби у справах дітей Уманської 

міської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, який відбувся 10 грудня у 

приміщенні Уманської міської ради. 

 

05 лютого 2020 року працівниками відділу «Чигиринське бюро правової допомоги»  

проведено правопросвітницький урок для студентів Чигиринського 

економіко-правового коледжу на тему: «Запобігання домашньому 

насильству».26 лютого2020 року фахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД 



проведено право просвітницький захід на базі Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей тамолоді на 

тему: «Протидія домашньому насильству» для осіб, які зазнали домашнього насильства. 

студентів Чигиринського економіко-правового коледжу на тему: «Запобігання домашньому насильству».26 

лютого2020 року фахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД проведено право просвітницький захід на базі Черкаського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей тамолоді на тему: «Протидія домашньому насильству» для осіб, які 

зазнали домашнього насильства. 

05 червня 2020 року за допомогою додатку Zoomпроведено правопросвітницький захід для учнів 9 класу колегіуму 

“Берегеня” на тему: "Права, обов’язки та правова відповідальність 

неповнолітніх". 

 15 червня 2020 року працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД  

проведено правопросвітницький захід для суб’єктів пробаціїПридніпровського 

РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області на тему 

: "Протидія домашньому насильству". 

"Протидія домашньому насильству". 

 27 серпня  2020 року в рамках співпраці із Черкаським міським центром соціальних послуг здійснено виїзд мобільної 

бригади до сімей, які зазнали домашнього насильства. Сім’ї отримали інформацію, що згідно із статтею 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою 

статі, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

03 листопада 2020 року проведено інформаційно-роз’яснювальний 
захід для осіб ромської національної меншини, які перебувають на 
обліку в Чигиринському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» 
в Черкаській області на тему: "Запобігання та протидія домашньому 
насильству". 

10 грудня 2020 року в рамках відзначення Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства" проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в 

Черкаському міському центрі зайнятості на тему: “Запобігання та протидія домашньому 

насильству”. 

1.1.4] Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання дискримінації 

 

 28 січня 2020 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги – Інна 

Копійка за участі старшого інспектора районного сектору пробації Ярослави Швиденко 

провела правову годину на тему: «Дискримінація – негативне явище» для учнів 8-11 

класів Чорнобаївської ЗОШ  

№ 1.  За допомогою тематичних відеороликів було розглянуто причини, ознаки, 

типи дискримінації, та повідомлено куди звертатися у разі застосування до особи 

дискримінації . 

За допомогою тематичних відеороликів було розглянуто причини, ознаки, типи дискримінації, та повідомлено куди 

звертатися у разі застосування до особи дискримінації . 



 19 червня 2020 року спеціаліст Канівського бюро правової допомоги Ірина Танана 

провела інформаційну зустріч з працівниками управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Канівської міської ради, під час якої розповіла що таке  

дискримінація, що про неї варто знати та як їй протидіяти. Також присутні 

дізналися, що відноситься до поняття дискримінація, які є форми дискримінації, хто 

наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, які заходи 

здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини щодо протидії дискримінації, 

куди звертатися у разі застосування до особи дискримінації. 

 та як їй протидіяти. Також присутні дізналися, що відноситься до поняття дискримінація, які є форми дискримінації, 

хто наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, які заходи здійснює Уповноважений Верховної 

Ради з прав людини щодо протидії дискримінації, куди звертатися у разі застосування до особи дискримінації. 

 

 

 

 

10 вересня 2020 року з метою інформування суб’єктів пробації щодо своїх прав та 

механізмів їх захисту фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяна Жалобна провела лекцію: «Дискримінація на ринку праці: я 

к захистити себе?» для умовно засуджених осіб, які перебувають на обліку у 

Золотоніському місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській 

області.Питання  працевлаштування умовно засуджених осіб на сьогодні є дуже 

актуальним.. Через свій соціальний статус засудженим дуже важко знайти собі 

роботу. Більшості необгрунтовано відмовляють у прийнятті на роботу, або прийнявши -  утискають у правах, хоча дана 

категорія має такі ж конституційні права і свободи, як і всі громадяни України.  

олотоніському місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області.Питання  працевлаштування умовно 

засуджених осіб на сьогодні є дуже актуальним.. Через свій соціальний статус засудженим дуже важко знайти собі роботу. 

Більшості необгрунтовано відмовляють у прийнятті на роботу, або прийнявши -  утискають у правах, хоча дана категорія 

має такі ж конституційні права і свободи, як і всі громадяни України.  

24 грудня 2020 року працівником Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяною Жалобною за участі інспектора пробації Юлії Фролової 

 проведено інформаційну зустріч «Запобігання та протидія дискримінації в Україні» 

з представниками ромської національної меншини, які перебувають на обліку у 

міськрайонному відділі філії ДУ “Центр пробації” у Черкаській області.Через 

стереотипи роми все ще залишаються найбільш вразливою та дискримінованою 

категорією населення. Щодня вони зазнають утисків практично у всіх сферах життя.  

проведено інформаційну зустріч «Запобігання та протидія дискримінації в Україні» з 

представниками ромської національної меншини, які перебувають на обліку у міськрайонному відділі філії ДУ “Центр 

пробації” у Черкаській області.Через стереотипи роми все ще залишаються найбільш вразливою та дискримінованою 

категорією населення. Щодня вони зазнають утисків практично у всіх сферах життя.  

 

28 лютого 2020 року відбулося засідання круглого столу за участі спеціалістів 

Корсунь-Шевченківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану, Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

Центру з надання безоплатної правової допомоги та фахівців соціальної роботи 



Корсунь-Шевченківського РЦСССДМ.В ході засідання розглядались питання, щодо запобігання та протидії дискримінації в 

Україні. 

 

05 травня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем було знято відеоконсультування на тему 

«Дискримінація за ознакою статті». 

13 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

Винарська Ольга у співпраці з начальником Звенигородського районного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ Підгорною 

Ольгою провела виховну годину для учнів Звенигородського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на тему: 

«Протистояння булінгу». 

 Найчастіше булінг відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший або взагалі відсутній. Це можуть бути 

подвір’я, сходи, коридор, роздягальні, спортивні майданчики. Навіть удома жертву булінгу можуть продовжувати цькувати, 

надсилаючи образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. 

  Про відповідальність за вчинення булінгу говорили фахівці Голованівського місцевого центру з надання БВПД Сергій 

Шеремет та Ірина Пташник з учнями професійно- технічного училища №38. ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” запроваджено адміністративну відповідальність за такі правопорушення: 

булінг, внаслідок якого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за 

собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 

строк від двадцяти до сорока годин; 

у разі доведення булінгу кривдник муситиме сплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або громадські роботи протягом 20-40 годин; 

якщо булінг вчиняється групою осіб або повторно протягом року, то кривдник/-и сплачуватимуть від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або мають виконувати громадські роботи протягом 40-60 годин; 

якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18 років) або малолітня (до 14 років) особа, то за неї платитимуть штраф і 

виконуватимуть громадські роботи батьки або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства. 

30 жовтня 2020 року начальником відділу  “Лисянське бюро правової допомоги” Ямковим Василем було проведено 

вуличне інформування громадян на тему: «Здійснення соціальної роботи з незахищеними верствами населення». Під час 

вуличного інформування було  зосереджено увагу на Закон України «Про соціальні послуги», яким передбачене поняття 

«Складні життєві обставини». Складні життєві обставини - обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та 

розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати 

самостійно. 

12 лютого 2020 року з метою забезпечення реалізації конституційних прав 

учасників освітнього процесу, начальником відділу правопросвітництва та 

надання БПД Уманського МЦ з надання БВПД Наталією Сідлецькою та головним 

спеціалістом Вікторією Сіньковською прийнято участь у круглому столі з 

  роботодавцями, працівниками соціальної сфери та студентами. Захід відбувся у 

приміщенні УДПУ ім. П.Тичини.Учасники обговорили питання щодо гендерної рівності жінок та чоловіків,  виявлення 

ознак булінгу в освітньому середовищі, гарантій офіційного працевлаштування випускників ВНЗ. 



 роботодавцями, працівниками соціальної сфери та студентами. Захід відбувся у приміщенні УДПУ ім. П.Тичини.Учасники 

обговорили питання щодо гендерної рівності жінок та чоловіків,  виявлення ознак булінгу в освітньому середовищі, 

гарантій офіційного працевлаштування випускників ВНЗ. 

 

 

За результатами зустрічі присутніми прийняті рішення щодо налагодженню 

процесу інформування соціально незахищених верств населення, які 

звертаються до Паланської ОТГ про можливість надання їм безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги та функціонування дистанційного 

пункту консультування на території сільської ради.26 червня заступником 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з 

надання БВПД Аллою Лавренюк проведено круглий стіл з працівниками 

Жашківського районного відділу ДРАЦС Центрального Міжрегіонального 

Управління Міністерства Юстиції (м.Київ), спрямований на протидію 

упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 

меншини та забезпечення доступу ромів в Україні до ідентифікаційних 

документів і документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

З метою попередження дискримінації у суспільстві, 2 липня  головним спеціалістом відділу  "Христинівське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Оленою  Лещенко спільно з начальником Христинівського РС філії ДУ  

«Центр пробації» у Черкаській області Максимом Галкіним, фахівцем із соціальної роботи ВСССДМ Тетяною Гайдай 

проведено робочу зустріч. 
 

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». 
 

02.09.2020 року начальником Тальнівського бюро правової допомоги Маліванчуком В.В. в приміщенні ЦОП Тальнівської 

ДПІ Звенигородської ГУДПС у Черкаській області проведено робочу зустріч з працівником Іваном Сергійовичем на тему: 

«Право на безоплатну освіту». 
 

25 вересня 2020 року працівники відділу «Жашківське бюро правової допомоги» провели «вуличну» акцію, з метою 

інформування жителів та гостей міста, а зокрема і дітей про проблему булінгу та насильства в навчальних закладах. 
 

22 грудня головними спеціалістами Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною та Сіньковською Вікторією спільно з 

працівниками та відвідувачами Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено круглий стіл на тему: «Поняття 

дискримінації». 
 

23 грудня головним спеціалістом Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією та студентами 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено спільний онлайн-семінар на тему: 

«Поняття дискримінації» за допомогою платформи Zoom. 
 

23 січня2020 року фахівцями відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький захід на 

загальношкільних зборах Чигиринської ЗОШ № 2  на тему: “Протидія булінгу в школі та за її межами” та «Протидія 

насильства та дискримінації». 

 

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


21 січня2020 року проведений право просвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в  Черкаському РВ філії ДУ 

“Центр пробації” в Черкаській області на тему: «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

25 червня 2020 року для представників ромської національної меншини проведено правороз’яснювальну роботу на тему: 

«Дотримання прав та свобод представників ромської національної меншини».   

 

26 червня 2020 року проведено правопросвітницький захід для суб’єктів пробації  Соснівського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” в Черкаській на тему:  «Запобігання дискримінації ромських 

національних меншин». 

21 серпня 2020 року відбувся правопросвітницький захід для осіб ромської 

національної меншини на тему: “Право на майно жінки та чоловіка, які 

проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-

якому іншому шлюбі”. 31 серпня 2020 року проведено правопросвітницький захід 

для працівників та суб’єктів Черкаського РВ філії ДУ “Центр пробації” в 

Черкаській області на тему: “Протидія дискримінації ромської національної 

меншини”.  

23 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб ромських національних меншин, які перебувають на обліку в 

Чигиринському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на тему: “Запобігання дискримінації ромських 

національних меншин ”. 

 

[1.1.5] Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання злочинності 

 

 26 лютого 2020 року з метою запобігання вчинення правопорушень, покращення 

усвідомленості неповнолітніх про наслідки вчинених дій, розуміння відповідальності за 

власні вчинки працівник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна 

за участі адвоката системи БПД Юрія Побиванця  провела для учнів 9-х класів Золотоніської 

ЗОШ № 3 правовий урок на тему: « 

Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх» та  

продемонстровано фрагмент документального фільму про життя підлітків, які опинилися за 

гратами та підведено підсумки проведеного заходу. 

16 червня 2020 року з метою запобігання вчинення повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі, які перебувають на обліку в Драбівському районному сектору філії ДУ «Центр 

пробації» (далі сектор) у Черкаській області,головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик 

спільно з начальником сектору пробації Іваном Тищенком провели профілактичні бесіди  за місцем проживання суб’єктів 

пробації. В рамках бесіди підобліковим було нагадано про порядок та умови відбування покарання з випробуванням. 

Особливу увагу звернуто на наслідки за ухилення від відбування покарання. Так як більшість кримінальних правопорушень 

вчиняється під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння, які також несуть із собою ризики проявів агресивної 

поведінки, фізичного та психологічного насилля, засудженим надано роз'яснення щодо відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та насильства за ознакою статті. 

» та  продемонстровано фрагмент документального фільму про життя підлітків, які 

опинилися за гратами та підведено підсумки проведеного заходу. 

16 червня 2020 року з метою запобігання вчинення повторних кримінальних 

правопорушень особами, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, які 



перебувають на обліку в Драбівському районному сектору філії ДУ «Центр пробації» (далі сектор) у Черкаській 

області,головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик спільно з начальником сектору пробації 

Іваном Тищенком провели профілактичні бесіди  за місцем проживання суб’єктів пробації. В рамках бесіди підобліковим 

було нагадано про порядок та умови відбування покарання з випробуванням. Особливу увагу звернуто на наслідки за 

ухилення від відбування покарання. Так як більшість кримінальних правопорушень вчиняється під впливом алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння, які також несуть із собою ризики проявів агресивної поведінки, фізичного та психологічного 

насилля, засудженим надано роз'яснення щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за 

ознакою статті. 

 з метою запобігання вчинення повторних кримінальних правопорушень особами, засудженими до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі, які перебувають на обліку в Драбівському районному сектору філії ДУ «Центр пробації» (далі сектор) у 

Черкаській області,головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик спільно з начальником 

сектору пробації Іваном Тищенком провели профілактичні бесіди  за місцем проживання суб’єктів пробації. В рамках 

бесіди підобліковим було нагадано про порядок та умови відбування покарання з випробуванням. Особливу увагу звернуто 

на наслідки за ухилення від відбування покарання. Так як більшість кримінальних правопорушень вчиняється під впливом 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння, які також несуть із собою ризики проявів агресивної поведінки, фізичного та 

психологічного насилля, засудженим надано роз'яснення щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статті. 

     

10 вересня 2020 року заступник начальника відділу «Драбівське бюро правової 

допомоги» Сергій Михлик  провів інформаційну бесіду: “Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” з 

неповнолітніми особами, схильними до правопорушень. Вирішення проблем 

підлітків, які перебувають у конфлікті із законом, особливо тих, хто вчинив вперше 

кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, – основне завдання відновного 

правосуддя.  

 заступник начальника відділу «Драбівське бюро правової допомоги» Сергій Михлик  провів інформаційну бесіду: 

“Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” з 

неповнолітніми особами, схильними до правопорушень. Вирішення проблем підлітків, які перебувають у конфлікті 

із законом, особливо тих, хто вчинив вперше кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, – основне завдання 

відновного правосуддя.  

24 вересня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяна Жалобна провела правовий урок «Стоп булінг» для  учнів  Державного 

навчального закладу «Золотоніський професійний ліцей».   

Під час заходу учні дізналася про особливості адміністративної відповідальності 

за вчинення булінгу, яку було запроваджено прийнятим 18 грудня 2018 року  

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)”.  Підставою для ухвалення закону стала 

поширеність випадків булінгу серед школярів. Відтепер булінг карається штрафом від 850 до 1700 грн. або 

громадськими роботами від 20 до 40 годин. Якщо булінг вчинять повторно протягом року або групою осіб, розмір 

покарання збільшиться до штрафу від 1700 до 3400 грн. або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин 

   

Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела правовий урок «Стоп булінг» для  учнів  

Державного навчального закладу «Золотоніський професійний ліцей».   

Під час заходу учні дізналася про особливості адміністративної відповідальності за вчинення булінгу, яку було 

запроваджено прийнятим 18 грудня 2018 року  Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 



України щодо протидії булінгу (цькуванню)”.  Підставою для ухвалення закону стала поширеність випадків булінгу 

серед школярів. Відтепер булінг карається штрафом від 850 до 1700 грн. або громадськими роботами від 20 до 40 

годин. Якщо булінг вчинять повторно протягом року або групою осіб, розмір покарання збільшиться до штрафу від 

1700 до 3400 грн. або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин    

 Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”.  

Підставою для ухвалення закону стала поширеність випадків булінгу серед 

школярів. Відтепер булінг карається штрафом від 850 до 1700 грн. або 

громадськими роботами від 20 до 40 годин. Якщо булінг вчинять повторно 

протягом року або групою осіб, розмір покарання збільшиться до штрафу від 1700 

до 3400 грн. або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин  

  

12 листопада 2020 року  фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

та Золотоніської міськрайонної відділі філії ДУ «Центр пробації у Черкаській області з метою запобігання вчинення 

рецидиву та повторних злочинів особами, які звільнені умовно-достроково з місць позбавлення волі та надання їм правової 

допомоги, проведено профілактичну бесіду: «Відповідальність за невиконання умов звільнення».  

19 лютого 2020 року з метою підвищення рівня правової обізнаності учнів 

Звенигородської ЗОШ № 2 начальник відділу «Звенигородське бюро правової 

допомоги»  Ольга Винарська, 

  спільно з інспектором Звенигородського міськрайонного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» Оленою Шолох, провели урок для учнів 10, 11 класів на тему: «Стоп 

наркотики !». Присутніх поінформовано, що неповнолітні несуть відповідальність 

за зберігання та збут наркотичних засобів: за збут з 14 років, за зберігання з 16 

років. Якщо особа не досягла вказаного віку, то відповідальність лягає на плечі 

батьків. В залежності від виду скоєного злочину чи правопорушення передбачається покарання, як у вигляді штрафу, так і 

позбавлення волі. 

11 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з наданнябезоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з працівниками Кам’янської ЗСШ І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею на тему: «Особливості 

прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників» та проведено просвітницько-профілактичну бесіду 

для дітей на тему: «Відповідальність за втягнення дітей до жебракування».12 червня 2020 року начальником 

Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем було проведено засідання крулого столу за участю спеціаліста 

Томіленко А.А. - служби у справах дітей, в.о. начальника поліції Чернушенком В.В. лейтенанта кримінальної поліції 

Гладюком О.Ю. та старшим сержантом поліції Мельниченком Д.П. , проводилося обговорення теми “Відповідальність за 

втягнення дітей до жебракування”. 

 спільно з інспектором Звенигородського міськрайонного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» Оленою Шолох, провели урок для учнів 10, 11 класів на тему: «Стоп 

наркотики !». Присутніх поінформовано, що неповнолітні несуть відповідальність за 

зберігання та збут наркотичних засобів: за збут з 14 років, за зберігання з 16 років. 

Якщо особа не досягла вказаного віку, то відповідальність лягає на плечі батьків. В 

залежності від виду скоєного злочину чи правопорушення передбачається покарання, 

як у вигляді штрафу, так і позбавлення волі. 



11 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з наданнябезоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з працівниками Кам’янської ЗСШ І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею на тему: «Особливості 

прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників» та проведено просвітницько-профілактичну бесіду 

для дітей на тему: «Відповідальність за втягнення дітей до жебракування».12 червня 2020 року начальником 

Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем було проведено засідання крулого столу за участю спеціаліста 

Томіленко А.А. - служби у справах дітей, в.о. начальника поліції Чернушенком В.В. лейтенанта кримінальної поліції 

Гладюком О.Ю. та старшим сержантом поліції Мельниченком Д.П. , проводилося обговорення теми “Відповідальність за 

втягнення дітей до жебракування”. 

 головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

наданнябезоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено інформаційно-комунікативну 

зустріч з працівниками Кам’янської ЗСШ І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів з нагоди 

відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею на тему: «Особливості прийняття на роботу та 

оплати праці неповнолітніх працівників» та проведено просвітницько-профілактичну бесіду для дітей на тему: 

«Відповідальність за втягнення дітей до жебракування».12 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової 

допомоги Ямковим Василем було проведено засідання крулого столу за участю спеціаліста Томіленко А.А. - служби у 

справах дітей, в.о. начальника поліції Чернушенком В.В. лейтенанта кримінальної поліції Гладюком О.Ю. та старшим 

сержантом поліції Мельниченком Д.П. , проводилося обговорення теми “Відповідальність за втягнення дітей до 

жебракування”. 

  

12 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

проведено інформаційно-правову акцію, в ході якої перехожих інформували з такого актуального питання як 

«Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх працівників» та "Відповідальність за втягнення 

дітей до жебракування".07 липня 2020 року на базі Смілянського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Черкаській області, головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання правової допомог Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Сокол Олена згідно затвердженого графіку, провела консультування 

громадян, які перебувають на обліку у відділі. Роз'яснила присутнім необхідність та 

можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

звернувши увагу на категорії осіб, які мають право на ці види послуг. 

 Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД проведено інформаційно-

правову акцію, в ході якої перехожих інформували з такого актуального питання як «Особливості прийняття на 

роботу та оплати праці неповнолітніх працівників» та "Відповідальність за втягнення дітей до жебракування".07 

липня 2020 року на базі Смілянського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській 

області, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової допомог Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Сокол Олена згідно затвердженого графіку, провела консультування громадян, які перебувають на обліку у 

відділі. Роз'яснила присутнім необхідність та можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

звернувши увагу на категорії осіб, які мають право на ці види послуг. 



Під час роботи дистанційного пункту також було обговорено питання, з яким найчастіше стикаються у повсякденному 

житті особи, які перебувають у конфлікті із законом - відновлення документів, що посвідчують особу та шляхи їх 

вирішення. 

 

Можливість отримати безкоштовну консультацію правового характеру для 

суб’єктів пробації є важливою складовою процесу виправлення та набуття 

особою правової свідомості. 

31 липня 2020 року у Городищенському районному секторі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом Городищенського БПД 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

забезпечено роботу дистанційного консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги, а також з нагоди відзначення 30 липня «Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми» було 

проведено інформування громадян на тему «Протидія торгівлі людьми». 

Громадянам було роз’яснено, що Всесвітній день протидії торгівлі людьми був започаткований у 2013 році Генеральною 

Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення рівня поінформованості громадян стосовно глобальної 

проблеми торгівлі людьми і привернення уваги до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього 

злочину, а також заохочення людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.  

 Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей 

потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, 

транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми. 

07 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Сокол Оленою було проведено зустріч з провідним інспектором Смілянського 

МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області Пашиною 

Юлією та начальником Смілянського МРВ філії Державної установи «Центр 

пробації» в Черкаській області – підполковником внутрішньої служби 

Пархоменком Ігорем на тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». Серед складових, які є запорукою успішної реалізації проекту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»06 жовтня 2020 року начальником  

Лисянського бюро  правової  допомоги  Василем Ямковим,  головним    спеціалістом  Лисянського бюро  правової  

допомоги Оксаною Яровою , спільно з майором пенітенціарної служби України Корольковим Станіславом  та  з провідним  

інспектором  Лисянського районного сектору з питань пробації  Бесарабом  Віталієм  було  проведено спільний прийом та  

консультування   5 громадян,   засуджених до відбування покарання, що не пов’язане з позбавленням волі.  На виконання 

умов меморандуму про співпрацю, зазначеній категорії громадян було надано кваліфіковані роз`яснення юридичного 

характеру та вручено роздаткові матеріали правової  тематики. 

головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Сокол Оленою було проведено зустріч з провідним інспектором Смілянського МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Черкаській області Пашиною Юлією та начальником Смілянського МРВ філії 

Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області – підполковником внутрішньої служби Пархоменком 

Ігорем на тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». Серед складових, які є запорукою успішної реалізації проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»06 жовтня 2020 року начальником  Лисянського бюро  

правової  допомоги  Василем Ямковим,  головним    спеціалістом  Лисянського бюро  правової  допомоги Оксаною Яровою , 



спільно з майором пенітенціарної служби України Корольковим Станіславом  та  з провідним  інспектором  Лисянського 

районного сектору з питань пробації  Бесарабом  Віталієм  було  проведено спільний прийом та  консультування   5 

громадян,   засуджених до відбування покарання, що не пов’язане з позбавленням волі.  На виконання умов меморандуму 

про співпрацю, зазначеній категорії громадян було надано кваліфіковані роз`яснення юридичного характеру та вручено 

роздаткові матеріали правової  тематики. 

30 листопада 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД, з метою 

формування правової культури та попередження правопорушень, на базі Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» проведено консультування з правових питань для засуджених відповідно до графіку роботи дистанційного пункту 

консультування. В ході заходу роз’яснено, що клієнти пробації мають рівний доступ до безоплатної правової допомоги, 

передбачений Законом України «Про безоплатну правову допомогу», яка буває двох видів: первинна (консультування, 

роз’яснення з правових питань) і вторинна (складання процесуальних документів, представництво у суді тощо), та хто має 

право на останню. Акцентовано увагу на тому, що за єдиним телефонним номером системи безоплатної правової допомоги 

0-800-213-103 можна отримати інформацію правового характеру та відомості про адресу найближчого бюро правової 

допомоги та переліку його послуг. Особи, які прийшли на реєстрацію до сектору пробації, окрім порядку доступу до БВПД, 

також отримали вичерпні відповіді з питань земельного та сімейного законодавства. Кожен отримав інформаційний буклет 

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

02 грудня 2020 року в  рамках виконання плану спільних дій, за сприяння  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро 

правової допомоги» Смілянського місцевого центру  з надання   безоплатної вторинної правової допомоги  в приміщенні 

Корсунь-Шевченківського  районного сектору  філії «Центру пробації» в Черкаській області  для суб’єктів пробації 

працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 

 В ході зустрічі головний спеціаліст відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги"  Оксана  Курчатова  

провела бесіди на тему «Правовий захист осіб з інвалідністю», «Перерахунок пенсії» та «Порядок розірвання та укладення 

шлюбу»  та розповіла відвідувачам  про види правових послуг , які надаються в Корсунь-Шевченківському бюро правової 

допомоги, а також проінформувала про можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру дистанційно, 

за визначеним графіком в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору  пробації. Під час проведення прийому 

громадян розповсюджувалась друкована продукція Міністерства Юстиції України. 

11 грудня 2020 року у районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області, проведено 

спільний прийом громадян які також є внутрішньо переміщеними особами, та обговорено вирішення найбільш актуальних 

правових питань вказаної категорії населення, за участю начальника Городищенського  районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Черкаській області Анатолія Пикала, та головного спеціаліста Городищенського БПД 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаш 

15 грудня 2020 року  головним спеціалістом  відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського 

місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Курчатовою Оксаною проведено круглий стіл  з 

працівниками  Корсунь-Шевченківського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Черкаській області  слідчим слідчого відділення майором поліції Оксаною Козирською та діловодом  

Ольгою Дубінецькою на тему «Адміністративне затримання» та «Затримання особи у кримінальному провадженні» 

Коментований кодекс містить вичерпний перелік адміністративних правопорушень, за які може бути застосоване 

адміністративне затримання. 

Відповідно до розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, 

затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року N 1376, з метою складення 



протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, 

якщо його складення є обов'язковим, порушника може бути доставлено до органу поліції. 

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано 

інші заходи впливу, установлення особи, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у 

справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд 

речей і вилучення речей та документів. 

Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 р. № 12-рп/2003 визначає затримання як тимчасовий запобіжний 

кримінально-процесуальний захід, застосування якого обмежує право на свободу й особисту недоторканність індивіда . 

Адміністративне затримання - це захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, який 

полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і місцезнаходження і застосовується в разі, коли інші заходи 

адміністративного припинення неефективні для забезпечення належного виконання провадження в справі про 

адміністративне правопорушення і забезпечення притягнення правопорушника до відповідальності. 

 
 

В приміщенні Жашківського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Черкаській області 5 лютого 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 

безоплатної вторинної правової допомоги Аллою Лавренюк. Фахівець бюро розповіла 

суб’єктам пробації про види безоплатних правових послуг та поінформувала щ 

одо можливості дистанційного отримання в приміщенні Жашківського 

районного сектору пробації безоплатних консультацій правового характеру.12 

травня відбулось відеоконсультування в режимі Skype – зв’язку начальником відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Іриною Миронюк спільно із старшим інспектором Маньківського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській областіосіб, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі на теми: «Домашнє 

насильство» та «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

одо можливості дистанційного отримання в приміщенні 

Жашківського районного сектору пробації безоплатних 

консультацій правового характеру.12 травня відбулось 

відеоконсультування в режимі Skype – зв’язку начальником 

відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Іриною 

Миронюк спільно із старшим інспектором Маньківського 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській 

областіосіб, засудженими до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі на теми: «Домашнє насильство» та «Право на 

безоплатну правову допомогу». 

12 травня відбулось відеоконсультування в режимі Skype – зв’язку начальником відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Іриною Миронюк спільно із старшим інспектором Маньківського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській областіосіб, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі на теми: «Домашнє 

насильство» та «Право на безоплатну правову допомогу». 



 

 

 

З червня 2020 року з метою інформування осіб, засуджених до умовно-

дострокового відбування покарання щодо відповідальності за куріння в 

громадських та заборонених місцях головним спеціалістом відділу 

«Христинівське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з 

надання БВПД Оленою Лещенко 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.Присутнім роз’яснено порядок притягнення 

до адміністративної відповідальності та наголосила, що відповідно до ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено Законом, а також в інших місцях, визначених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до 

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 51 грн. до 170 грн., а повторне протягом року вчинення 

порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від 170 грн. до 340 грн. 

 

 

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».  

 

16 липня  працівниками відділу «Христинівське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч із працівниками 

Христинівського районного відділення «НАСК «Оранта» на тему: «Способи 

захисту прав та свобод людини і громадянина». 

8 жовтня 2020 року з  метою профілактики вчинення 

правопорушеньнеповнолітніми та підвищення рівня правової обізнаності та 

громадської  свідомості заступником начальника відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» Уманського МЦ з   надання БВПД Лавренюк Аллою спільно 

з директором  Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Коваль та  начальником 

Служби у справах дітей Жашківської РДА Романа Сулими проведено  лекцію для студентів ДНЗ Жашківському аграрно-

технологічному професійному ліцеї на тему  «Правопорушення та особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх». 

21 жовтня 2020 року начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Миронюк І.М. та заступником 

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Яроцькою А.Є., здійснювався прийом громадян під час роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Маньківському районному секторі філії Державної 

установи «Центр пробації» в Черкаській області. 

20 листопада головний спеціаліст відділу «Христинівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

Олена Лещенко спільно зі  фахівцем І категорії Христинівського районного сектору філії ДУ «Центр пробації»  в 

Черкаській області Ігорем Волощуком  провели профілактичну бесіду на тему: «Адміністративна відповідальність за 

відсутність засобів індивідуального захисту у громадських місцях та  транспорті». 



14 січня 2020 року з метою підвищення правової обізнаності осіб, які перебувають на обліку в  Соснівському РВ філії ДУ 

“Центр пробації” в Черкаській області, працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД проведено право просвітницький 

захід та інформування з правових питань. 

 

У ході зустрічі говорили про права, їх захист, причини злочинності, через які молоді люди опиняються на лаві підсудних та 

шляхи їх подолання.  Було ознайомлено засуджених із правовими наслідками, які чекають на них у разі скоєння повторних 

злочинів або адміністративних правопорушень.  

 05 березня 2020 року фахівцями відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницьку лекцію 

для студентів Чигиринського економіко-правового коледжу на тему: «Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх». 
 

 11 лютого 2020 року проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському 

районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на тему: Права та обов’язки неповнолітніх, що 

перебувають на обліку”. 
 

 11 березня 2020 року працівниками відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький урок 

для учнів Рацівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чигиринської районної ради Черкаської області на тему: 

"Протидія кібербулінгу". 
 

 29 травня 2020 року начальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ  проведено 

правопросвітницький захід у форматі відео-консультування із подальшим розміщенням в соціальних мережах та 

висвітленнях на офіційних веб-сайтах на тему: "Відповідальність за 

куріння в громадських місцях". 05 червня 2020 року за допомогою 

додатку Zoomпроведено правопросвітницький захід для учнів 9 класу 

колегіуму “Берегеня” на тему: "Права, обов’язки та правова відповідальність 

неповнолітніх". 

проведено правопросвітницький захід у форматі відео-консультування із 

подальшим розміщенням в соціальних мережах та висвітленнях на 

офіційних веб-сайтах на тему: "Відповідальність за куріння в громадських 

місцях". 05 червня 2020 року за допомогою додатку Zoomпроведено 

правопросвітницький захід для учнів 9 класу колегіуму “Берегеня” на тему: 

"Права, обов’язки та правова відповідальність неповнолітніх". 

 15 червня 2020 року надано роз’яснення та консультації з правових питань для 

суб’єктів пробації Соснівського та Придніпровського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” в Черкаській області на тему: “Цивільна, адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх”.  

 

  

03 вересня 2020 року проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для 

учнів Черкаського вищого професійного училеща будівельних технологій 

на тему:  «Відповідальність за вчинення булінгу у сучасному суспільстві». 

24 вересня 2020 року відбулася виховна година для учнів Чигиринського 

опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської міської ради 

Черкаської області на тему: "Запобігання та протидія булінгу у навчальних 



закладах". 

проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для учнів Черкаського вищого професійного училеща будівельних 

технологій на тему:  «Відповідальність за вчинення булінгу у сучасному суспільстві». 24 вересня 2020 року відбулася 

виховна година для учнів Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської міської ради Черкаської 

області на тему: "Запобігання та протидія булінгу у навчальних закладах". 
 
27 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають  на обліку Чигиринського районного 
сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на тему: "Екологічні правопорушення та відповідальність за них". 
 
17 листопада 2020 року проведено правопросвітницький захід на тему: “Запобігання злочинності серед осіб, які 
перебувають на обліку в РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області. 
 

 

 

 

 

 

[1.1.6]Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, тощо 

 

 В рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»  

з 10 по 20 лютого 2020 року  мобільною групою в складі фахівців Безоплатної правової допомоги, Держгеокадастру, 

Юстиції, Фонду підтримки фермерських господарств та Департаменту АПР ОДА 

здійснено 2 виїзди до Іркліївської об’єднаної територіальної громади, Мельниківської 

сільської ради та Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

 Громадянам було презентовано Державний аграрний реєстр, його переваги та 

можливості.  Надано правові роз'яснення та консультації місцевим жителлям. 

  мобільною групою в складі фахівців Безоплатної правової допомоги, Держгеокадастру, 

Юстиції, Фонду підтримки фермерських господарств та Департаменту АПР ОДА 

здійснено 2 виїзди до Іркліївської об’єднаної територіальної громади, Мельниківської сільської ради та Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади.  Громадянам було презентовано Державний аграрний реєстр, його 

переваги та можливості.  Надано правові роз'яснення та консультації місцевим жителлям. 

 23 квітня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис 

відеоконсультації на тему: “Порядок отримання субсидії під час карантину”. Перегляд за просиланням: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2866535146756857 . 

 25 червня 2020 року з метою інформування медичних працівників про зміни у законодавстві головний спеціаліст відділу 

«Драбівське бюро правової допомоги» Сергій Михлик провів зустріч з працівниками Драбівської центральної районної 

лікарні. 
 

 Працівник бюро роз'яснив медикам норми Закону України "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей."  

   

 

23 липня 2020 року, з метою обговорення земельної реформи в Україні та 

наслідків відкриття ринку землі, керівник Драбівського бюро правової допомоги 

Сергій Михлик провів зустріч із землевпорядниками сільських рад Драбівського 
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району. Під час заходу фахівець бюро повідомив, що новий закон, який скасовує дію мораторію і має запровадити ринок 

землі в Україні, умовно відповідає на три великі питання: які землі можна продавати? хто може купувати? і коли почне 

діяти механізм купівлі-продажу української землі? 

, з метою обговорення земельної реформи в Україні та наслідків відкриття ринку землі, керівник Драбівського бюро 

правової допомоги Сергій Михлик провів зустріч із землевпорядниками сільських рад Драбівського району. Під час 

заходу фахівець бюро повідомив, що новий закон, який скасовує дію мораторію і має запровадити ринок землі в Україні, 

умовно відповідає на три великі питання: які землі можна продавати? хто може купувати? і коли почне діяти механізм 

купівлі-продажу української землі? 

24 липня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис 

відеоконсультації на тему: “Земельна реформа в Україні”. Перегляд за просиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/918518351962706. 

 

19 жовтня 2020 року працівники Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзне консультування та 

інформування жителів села Домантове Золотоніського району у сфері 

земельних правовідносин.Метою зустрічі з представниками органу ОМС та 

громадянами стало обговорення головних змін нового закону про ринок землі. 

А саме, яким буде ринок землі по-українськи? Хто і на яких умовах зможе 

купувати та продавати? 11 листопада 2020 року юристом місцевого центру Тетяною Жалобною проведено круглий 

стіл: «Земельна реформа в Україні» для працівників Піщанської сільської ради, під час якого було роз’яснено основні 

положення законодавства, що стосуються ринку землі в Україні, який офіційно запрацює з 01 липня 2021 року та доведено 

інформацію щодо переваг Державного аграрного реєстру. 

 працівники Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзне 

консультування та інформування жителів села Домантове Золотоніського району у сфері земельних 

правовідносин.Метою зустрічі з представниками органу ОМС та громадянами стало 

обговорення головних змін нового закону про ринок землі. А саме, яким буде ринок 

землі по-українськи? Хто і на яких умовах зможе купувати та продавати? 11 

листопада 2020 року юристом місцевого центру Тетяною Жалобною проведено круглий 

стіл: «Земельна реформа в Україні» для працівників Піщанської сільської ради, під час 

якого було роз’яснено основні положення законодавства, що стосуються ринку землі в 

Україні, який офіційно запрацює з 01 липня 2021 року та доведено інформацію щодо 

переваг Державного аграрного реєстру. 

Метою зустрічі з представниками органу ОМС та громадянами стало обговорення головних змін нового закону про 

ринок землі. А саме, яким буде ринок землі по-українськи? Хто і на яких умовах зможе купувати та продавати? 11 

листопада 2020 року юристом місцевого центру Тетяною Жалобною проведено круглий стіл: «Земельна реформа в 

Україні» для працівників Піщанської сільської ради, під час якого було роз’яснено основні положення законодавства, що 

стосуються ринку землі в Україні, який офіційно запрацює з 01 липня 2021 року та доведено інформацію щодо переваг 

Державного аграрного реєстру. 

 

11 лютого 2020 року головним спеціалістом Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Оленою Сокол та головним спеціалістом Шполянського бюро 

правової допомоги Каріною Асланян, спільно з представниками Шполянської міської 

об`єднаної територіальної громади та Лип`янської об`єднаної територіальної громади 

обговорено актуальні питання створення, наповнення та функціонування Державного 

аграрного реєстру. 
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03 березня 2020 року начальником відділу Лисянське БПД Ямковим Васильом 

Петровичем в приміщенні Виноградської ОТГ було проведено лекцію на тему право 

на безоплатну правову допомогу та надані консультації та роз'яснення з спадкового 

та земельного права присутнім жителям села Виноград Лисянського району.А також 

роз`яснено ,про Єдиний аграрний реєстр. 

 

07 квітня 2020 рокуначальником відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Винарською Ольгою було знято відеоконсультування на тему «Порядок 

виконання рішень суду щодо перерахування та виплати доплати до пенсії дітям війни та чорнобильцям ». 

 

14 квітня 2020 року головним спеціалістом Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Курчатовою О.Л. за 

допомогою засобів телекомунікаційних мереж за участі батьків та дітей п'ятого класу  Корсунь-Шевченківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 проведено інформування про обов'язки батьків по збереженню здоров'я дітей в 

умовах карантину 

 

02 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією 

проведено зустріч з працівниками Смілянського РВ ДРАЦС Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Олійник Світланою та 

Тищенко Наталією. 

Метою зустрічі було обговорення реалізації експерементального проекту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації прав дитини. Даний проект передбачає надання комплексної послуги 

«єМалятко», що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини 

 

 

02 червня 2020 року  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлія 

провела робочу зустріч з заступником начальника управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради Костюченком 

Дмитром на якій обговорили питання щодо виплати одноразової матеріальної допомоги 

дітям з інвалідністю 

  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД Сюкало Юлія провела робочу зустріч з заступником начальника управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Смілянської міської ради Костюченком Дмитром на якій обговорили питання щодо виплати 

одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю 

04 червня 2020 року в приміщенні навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I- 

III ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області , працівниками Смілянського місцевого центру з 



надання безоплатної вторинної правової допомоги Сокол Оленою та Мамоновою Наталією було проведено виховний урок , 

для дітей та батьків на тему: «Безпечна поведінка під час літніх канікул». 

 ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області , працівниками Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Сокол Оленою та Мамоновою Наталією було проведено виховний урок , 

для дітей та батьків на тему: «Безпечна поведінка під час літніх канікул». 

09 липня 2020 року головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та Сюкало Юлією було проведено зустріч з працівниками Смілянського 

міського відділу ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Царенко Анною та 

Журило Наталією на тему: «Правове регулювання прав та обов`язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі». 

  Під час зустрічі відзначали, що в сучасному суспільстві дедалі частіше молоді люди починають своє спільне життя 

без офіційної реєстрації шлюбу, але при цьому мають повноцінні подружні стосунки, народжуючи дітей, придбаваючи 

житло, транспортні засоби, набуваючи спільно інше майно. Кількість таких родин із року в рік невпинно зростає, а разом з 

цим розгалужується спектр правових питань щодо прав та обов’язків суб’єктів таких родинних відносин. Також згадано, що 

відносини між чоловіком і жінкою можна називати «фактичним шлюбом», коли, пара проживає на одній території, веде 

спільне господарство, не реєструє свої відносини в органах державної влади. А поняття «громадянський шлюб», навпаки, 

означає шлюб, оформлений в органах державної влади, проте без участі церкви. 

 
 

04 серпня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Дякун Юлією та Сюкало Юлією було проведено зустріч з працівниками Смілянського 

міського відділу ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) Царенко Анною та Дубовою Іриною на тему: «Відновлення 

документів особам ромської національності переселених з тимчасово окупованої 

території». 

 працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Дякун Юлією та Сюкало Юлією було проведено зустріч з 

працівниками Смілянського міського відділу ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Київ) Царенко Анною та Дубовою Іриною на тему: «Відновлення документів особам ромської національності переселених з 

тимчасово окупованої території». 

 

08 вересня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами Мамоновою Наталією було проведено 

лекцію для працівників дошкільного навчального закладу № 7 «Сонечко» (ясла-садок 

комбінованого типу) на теми: «Доплата технічним працівникам за роботу 

дезинфікуючими засобами», «Як облікувати благодійну допомогу яку батьки надають 

у вигляді послуг?», «Які наслідки розторгнення усиновлення?», «Прийняття спадщини та їх оформлення». На завершення 

заходу працівникам садочку було вручено інформаційні буклети системи БПД. 

 начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Мамоновою 

Наталією було проведено лекцію для працівників дошкільного навчального закладу № 7 «Сонечко» (ясла-садок 

комбінованого типу) на теми: «Доплата технічним працівникам за роботу дезинфікуючими засобами», «Як облікувати 

благодійну допомогу яку батьки надають у вигляді послуг?», «Які наслідки розторгнення усиновлення?», «Прийняття 

спадщини та їх оформлення». На завершення заходу працівникам садочку було вручено інформаційні буклети системи БПД. 

01 жовтня 2020 року у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Городищенського району Городищенської районної державної адміністрації, проведено засідання круглого столу на тему 

"Захист прав людей похилого віку» за участю директора ТЦ соціального обслуговування Олександра Лисенка, бухгалтера 



ТЦ соціального обслуговування Марини Юріної, а також головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Під час обговорення, учасниками було відзначено, що  рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня 

громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних 

громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року. Відповідно до Указу Президента України від 24 

вересня 2004 року № 1135/2004 Україна 1 жовтня відзначає і День ветерана. 

Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і також відзначає сьогодні День 

людей похилого віку. 

Турбота про громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів необхідна кожної хвилини не як відзначення святкової дати, а як 

повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану нащадків. 

На кінець зустрічі учасниками підсумовано, що Міжнародний день людей похилого віку покликаний висловити визнання 

особам старшого віку за їх внесок у розвиток людського потенціалу та економіки, звернути увагу суспільства на проблеми 

глобального постаріння населення. Довге життя – ознака доброго здоров’я. Слід пам’ятати і надалі про свій невідплатний 

борг перед ветеранами та громадянами поважного віку. Потрібно робити все, щоб вони щоденно відчували повагу і турботу, 

мали гідний рівень життя, не втрачали суспільної активності. 

02 жовтня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги Яровою Оксаною була проведена лекція 

на тему: “ Захист прав людей похилого віку”, захід проводився в сесійному залі Лисянської селищної ради ОТГ на якому 

були присутні Лисянський селищний голова Юрій Корнієнко ,голова ради ветеранів селища Лисянки Галина Славінська та 

більше двадцяти  людей  похилого віку. Лекція пройшла дружній атмосфері, люди з зацікавленістю прослухали виступ про 

їхні права, пільги якими вони можуть скористатися. Позакінченню виступу  були роздані буклети правового характеру, ще 

раз оголошена інформація, за якою адресою  вони можуть звернути за допомогою до бюро правової допомоги . 

02 жовтня 2020 року заступником начальника відділу Шполянське бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Каріною Асланян відвідано поліклінічне відділення Шполянської центральної районної лікарні. 

Мета даного заходу – підвищити правову свідомість мешканців міста та проінформувати громадян щодо використання та 

захисту їхніх прав у повсякденному житті. 

 Через щорічне збільшення частки людей похилого віку, можливість держав підтримувати людей цієї категорії знижується. 

До того ж, через свою незахищеність, люди похилого віку часто зазнають дискримінації та жорсткого поводження. Такі 

негативні прояви відбуваються в нашій країні в цілому і конкретно в нашому місті. 

Працівником центру було роз’яснено  як законодавчо здійснюється захист прав та інтересів літніх людей в Україні. Адже 

знання законодавства необхідне кожному, бо з цими питаннями доводиться стикатися практично будь-якій людині. Слухачі 

ставили багато цікавих запитань та отримували ґрунтовні відповіді на них. 

02 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з головним спеціалістом з питань 

призначення пенсій управління та застосування пенсійного законодавства пенсійного фонду України в Черкаській області 

Чернега Оксаною на тему: "Захист прав людей похилого віку"  та обговорено ЗУ "Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування" 



Відповідно до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на 

постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за 

шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного 

проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним 

договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

Витрати, пов'язані з переказом пенсій Пенсійним фондом України за кордон, здійснюються за рахунок коштів Фонду. 

Одержувачі пенсій не несуть витрат, пов'язаних із переведенням належних їм грошей. 

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається п. 2 ст. 47 ЗУ «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії за довіреністю, здійснюється протягом усього періоду 

дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік її дії. 

02 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородськогое бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з 

надання БВПД, Дзюба Лілія у приміщенні Звенигородської центральної районної бібліотеки ім.Ю.С.Кримського провела 

правове інформування відвідувачів бібліотеки щодо  соціальної підтримки людей похилого віку, шляхом забезпечення 

достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задовільному рівні, брати активну участь у суспільному, соціальному і 

культурному житті, забезпечення інформації про послуги і програми, які існують для осіб похилого віку, а також про 

можливості їхнього використання такими особами, створено систему законодавства щодо соціального захисту таких людей. 

Громадянам було розказано  як законодавчо здійснюється захист прав та інтересів літніх людей в Україні та ознайомлено із 

основними моментами порядку прийняття спадщини та складання заповіту, обговорили нове у сімейному законодавстві, 

пілотні проекти у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Адже знання законодавства необхідне кожному, бо з 

цими питаннями доводиться стикатися практично будь-якій людині. Слухачі ставили багато цікавих запитань та 

отримували ґрунтовні відповіді на них. 

28 жовтня 2020 року  у відділі «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД був 

проведений круглий стіл на який були запрошені громадяни, що мають статус  ВПО. Під час заходу начальник відділу 

Винарська Ольга роз’яснила,Якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території, подати заяву можна до будь-

якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. Звернутися із відповідною заявою спадкоємець має протягом півроку. 

Якщо родичі цього не зроблять, то вважатиметься, що спадщина не прийнята. Однак, якщо спадкоємець і спадкодавець 

проживали разом, то таку заяву до нотаріуса подавати не потрібно. До нього слід звернутися після шести місяців для 

оформлення свідоцтва про право на спадщину. Спільне проживання підтверджується пропискою в паспорті, адресою 

реєстрації за довідкою внутрішньо переміщеної особи або рішенням суду. 

Після 6 місяців з дня подання заяви переселенцю потрібно звернутися до того ж нотаріуса, аби отримати свідоцтво про 

право на спадщину.   Для оформлення спадщини переселенцю до нотаріуса потрібно подавати такі документи: паспорт,  та 

ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть спадкодавця українського зразка. Копії паспортів, свідоцтва про народження, 

про шлюб та інші документи, що підтверджують родинні зв’язки. Свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу 

та інші документи, що підтверджують право власності померлого на майно. Якщо нотаріус відмовляється відкривати 

спадкову справу, або видавати свідоцтво про право на спадщину, він зобов’язаний зробити це у письмовій формі, вказавши 

причини. Також за три дні він має видати відповідну постанову. Таке рішення у подальшому спадкоємець може оскаржити 

у суді. 

28 жовтня 2020 року в приміщенні Управління соціального захисту населення Городищенської РДА, проведено засідання 

круглого-столу на тему «Правова та соціальна допомога внутрішньо переміщеним особам», за участю начальника відділу 

соціальних допомог спеціалістів Управління соціального захисту Петрухи Світлани, соціального інспектора Управління 



соціального захисту населення Городищенської РДА Мохнацької Зоряни, та головного спеціаліста Городищенського БПД 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабаша Миколи. 

На засіданні учасники обговорювали, що станом на 26 жовтня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 288 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей та АР Крим. 

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей Урядом ще у жовтні 2014 року запроваджено надання цим 

людям щомісячної адресної  допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. Зокрема, на сьогодні за рішенням комісій, утворених районними, районними у м. Києві державними 

адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад житлова субсидія може 

призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично 

проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами. У 

такому випадку склад домогосподарства декларується заявником (внутрішньо переміщеною особою) при зверненні за 

призначенням житлової субсидії. 

Питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб протягом останніх років залишається одним із 

найважливіших в українському суспільстві. 

 23 листопада 2020 року заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріною Асланян та 

представником соціального захисту населення Шполянської ради було обговорено тему: «Правова допомога для ВПО». 

В ході розмови зазначили , що внутрішньо переміщеною особою (ВПО)є громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 

змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної шляхом обліку в органах соціального захисту що засвідчується 

довідкою, яка має безстроковий термін дії. 

02 грудня 2020 року в приміщенні Управління соціального захисту населення Городищенської РДА, проведено круглий-

стіл на тему «Захист прав осіб з інвалідністю» за участю начальника Управління соціального захисту населення 

Городищенської РДА Наталії Кириченко, начальника відділу по роботі з ветеранами та особами з інвалідністю Оксани 

Мальчук, спеціаліста Управління соціального захисту Світлани Ткаченко, та головного спеціаліста Городищенського БПД 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

03 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової допомоги  Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Сокол Оленою  проведено правопросвітницький 

захід  на тему:«Захист прав осіб з інвалідністю та  права та обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання. Реалізація 

особою з інвалідністю свого права на працю» для працівників Кам’янського відділу обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. 

Під час зустрічі, Сокол Олена розповіла присутнім про право особи з інвалідністю на утримання, що таке аліменти права та 

визначення, підстави та порядок утримання одного з подружжя. Також фахівець роз’яснила присутнім про право особи з 

інвалідністю на працевлаштування, як здійснюється укладання трудового договору, трудові гарантії та пільги осіб з 



інвалідністю, види та тривалість відпустки. Додатково проінформувала про систему безоплатної правової допомоги та про 

послуги які надаються місцевим центром. 

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

03 грудня 2020 року начальником відділу  “Лисянське бюро правової допомоги” Василем Ямковим  та  директом 

Лисянського центру соціальної реабілітації дітей  –  інвалідів Наталією Приходько, вчителем – реабілітологом  Ольгою 

Кальченко, логопедом Галиною Мітюхіною, масажистом Іриною Січкар та  для  неповнолітніх  відвідувачів закладу  було 

прочитано лекцію  на тему “ Захист прав осіб з інвалідністю”.  Кількість дітей в закладі 26 осіб,  кожному треба приділити 

увагу і кожного вислухати з  такими  дітками працюють люди з великим, чистим серцем, які їх розуміють в прямому 

розумінні цього слова.  

Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що як громадянин держави така особа володіє всією повнотою 

конституційних прав, свобод і обов'язків, тобто володіє загальним правовим статусом; з іншого боку, як особа, яка мас певні 

вади здоров'я, вона наділена додатковими правами та пільгами, або на неї покладені додаткові обмеженнями, тобто є 

володарем спеціального правового статусу . Працівникам закладу  були  надані вичернні відповіді на питання  правового 

характеру, які їх цікавили. 

03 грудня 2020 року у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Городищенського району Городищенської районної державної адміністрації, з нагоди відзначення Міжнародного дня людей 

з обмеженими можливостями проведено засідання круглого столу на тему "Захист прав осіб з інвалідністю» за участю 

директора ТЦ соціального обслуговування Анатолія Лисенка, спеціаліста Сергія Кисельова, а також головного спеціаліста 

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

Барабаша. 

04 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з головним спеціалістом 

відділу опрацювання пенсійної документації управління з питань виплат пенсій Головного управління Пенсійного фонду 

України в Черкаській області Москаленко Ларисою на тему: «Захист прав осіб з інвалідністю». 

04 грудня 2020 року заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріною Асланян та представником 

соціального захисту населення Шполянської ради було обговорено тему: «Захист прав осіб з інвалідністю». 

В ході розмови зазначили , Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави, що полягає у наданні 

пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, 

встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. 

Держава здійснює соціальний захист осіб з інвалідністю, надає пенсію, державну допомогу, пільги тощо. Якщо особі з 

інвалідністю створені перешкоди для здійснення нею своїх прав, свобод чи законних інтересів або по відношенню до неї 

наявні будь-які прояви дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» особа з 

інвалідністю, як і будь-який громадянин, може подати скаргу на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування або іншого суб’єкта у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі. Така скарга подається 

протягом одного місяця з дня виявлення порушення права, але не пізніше одного року. 

Такі звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а якщо звернення не потребують 

додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо ви не отримали відповідь 

у визначений законом строк, ви можете скаржитись на ненадання інформації. 



04 грудня 2020 року у відділі «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД начальник 

відділу Винарська Ольга провела круглий стіл з працівниками Звенигородського відділу держаної реєстрації актів 

цивільного стану Чепігою Наталією та Караван Оленою. 

В усьому світі приділяється велика увага тому, аби люди з інвалідністю не зазнавали дискримінації. Україна також взяла на 

себе зобов’язання забезпечувати й заохочувати повну реалізацію прав й основоположних свобод всім особам з інвалідністю. 

Особи з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

у національному та міжнародному законодавстві. Тобто, не існує якихось особливих чи окремих прав для осіб з 

обмеженими можливостями. Права людини в кожного однакові. 

 Під час заходу зосереджено увагу на статті 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю, якою передбачено, що  Держави-

учасниці вживають ефективних і належних заходів для усунення дискримінації стосовно осіб з інвалідністю у всіх 

питаннях, що стосуються шлюбу, сім'ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з іншими, прагнучи при 

цьому забезпечити, щоб визнавалося право всіх осіб з інвалідністю, які досягли шлюбного віку, укладати шлюб і 

створювати сім’ю на підставі вільної та повної згоди тих, хто одружується. 

04 грудня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД на базі 

Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» проведено робочу зустріч на тему: « Захист прав осіб з 

інвалідністю». 

У ході зустрічі фахівець бюро правової допомоги роз’яснила положення Конвенції про права осіб з інвалідністю. Увагу 

присутніх зосереджено на основних принципах цього міжнародного договору, мета якого полягає в заохоченні, захисті й 

забезпеченні повного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод. 

Під час заходу присутні мали можливість отримати відповіді на запитання, які їх турбували, зокрема, стосовно права на 

першочерговий прийом осіб з інвалідністю в державних установах, оформлення спадщини та вчинення нотаріальних дій. 

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

ваш юридичний провідник». 

15 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Оленою Сокол, головним спеціалістом-юристконсультом управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради Сюкало Юлією та заступником начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради Косюченком Дмитром, було 

обговорено тему: «Права внутрішньо переміщених осіб на соціальну допомогу». 

В ході розмови зазначили, що внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 

змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру.  

 

 

16.09.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД 

Ройтенко Яною спільно з працівниками Служби у справах дітей Уманської 



міської ради проведено робочу зустріч на тему : «Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?». 

 

17.09.2020 року начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Миронюк І.М. проведено бесіду з головою 

Маньківської районної організації ветеранів Ковган В.І. на тему: «Поняття дискримінації. Дискримінація за віком». 
 

11 листопада обговорювали на робочій зустрічі заступник начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Анна Яроцька та працівники відділу  Держгеокадастру в Маньківському районі Черкаської області на тему: «Земельна 

реформа в Україні». 

 
12 листопада головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною спільно з головою правління Уманська 

ТВПО УТОС Нактінісом Олександром проведено семінар для працівників установи на тему: «Укладання договору оренди землі». 
30 листопада з метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-дострокового відбування покарання 

суб’єктів пробації в Уманському міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією, проведено бесіду на тему: «Отримання внутрішньо 

переміщеною особою статусу безробітного».  

 

16 грудня головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною спільно з працівниками  Бібліотеки 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено круглий стіл на тему: «Адміністративне 

затримання». 
 

 12березня2020 року фахівцем Черкаського МЦ з надання БВПД проведено право роз’яснювальну роботу для молоді на базі 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру на тему : «Правове 

регулювання шлюбних відносин».  

 06 квітня 2020 року Черкаським ММ з надання БВПД  

проведено правопросвітницький захід уформаті відео-консультуванняна тему: 

“Додаткові пільги з ЄСВ через карантин: що передбачає новий закон”?; Як 

надаються житловово-комунальні послуги під час карантину”? “Орендна плата під 

час карантин: платити чи ні? ”.  

роведено правопросвітницький захід уформаті відео-консультуванняна тему: 

“Додаткові пільги з ЄСВ через карантин: що передбачає новий закон”?; Як 

надаються житловово-комунальні послуги під час карантину”? “Орендна плата під час карантин: платити чи ні? ”.  

07 квітня 2020 року проведено роз’яснення у форматі відео-консультування на тему: “Особливості роботи органів 

державної влади на період дії карантину”. 

  

 

 11 червня 2020 року для відвідувачів Черкаської обласної станції переливання крові на тему: “Права, гарантії та пільги, які 

надаються донорам крові та її компонентів”. 



 
  08 липня 2020 року відбувся інформаційно-роз’яснювальний захід для молоді Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру на тему: “Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному 

шлюбі”.  

 

  12 серпня 2020 року спільно із кредитним інспектором Чигиринської філії 

"Кредит-Союз"  було проведено правопросвітницький захід для абітурієнтів на тему: 

“Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти”.  

 спільно із кредитним інспектором Чигиринської філії "Кредит-Союз"  було проведено 

правопросвітницький захід для абітурієнтів на тему: “Порядок пільгового 

кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”.  

   19 серпня 2020 року проведено правопросвітницький захід для працівників відділу бібліотечної та краєзнавчої роботи КЗ 

“Черкаського РОМЦ НТ” Черкаської районної ради на тему: “Правова та соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям”. 

 

   15 вересня 2020 року проведено лекцію для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді на тему: "Визначення місця проживання дитини". 
01 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід  
для осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черкаського району 
на тему: "Захист прав людей похилого віку".07 жовтня 2020 року проведено 
правопросвітницький захід для жителів села Чорнявка Черкаського району на тему: 

“Порядок зняття арешту з земельної ділянки”. По завершенню заходу проведено 

анкетування учасників правопросвітницького заходу, щоб визначити рівень їхньої 

обізнаності в питаннях земельного законодавства. 

 

 

 

 

[1.1.7]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 іззалученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, державних 

установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно до 

потреби 

 

18 лютого 2020 року фахівцями місцевого центру та Канівського бюро правової 

допомоги у Стапанецькому будинку культури проведено інформаційну зустріч із 

аграріями Канівського району із земельних питань.20 лютого 2020 року фахівцями 



місцевого центру та Чорнобаївського бюро правової допомоги проведено інформаційну зустріч: “Безоплатне отримання 

земельних ділянок” з громадою Іркліївської ОТГ Чорнобаївського району. 

 

 09 квітня 2020 року фахівцем Канівського бюро правової допомоги Оленою Васильченко здійснено запис 

відеоконсультації на тему: “Порядок стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання”. Перегляд за 

просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=541102663452171 . 

 15 квітня 2020 року фахівцем Чорнобаївського бюро правової допомоги Сергієм Мицем здійснено запис відеоконсультації 

на тему: “Оплата листків непрацездатності під час перебування особи у видпустці без збереження заробітної плати”. 

Перегляд за просиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=549313265966281 . 

 15 травня 2020 року фахівцем Канівського бюро правової допомоги Іриною Тананою здійснено запис відеоконсультації на 

тему: “ Чи має право на спадок цивільна дружина?”. Перегляд за просиланням: 

https://www.facebook.com/watch/?v=276852056686547 . 

29 липня 2020 року  начальник відділу правопросвітництва та надання правової 

допомоги  Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Тетяна Жалобна спільно з начальником відділу ДРАЦС у 

Черкаській області Олексієм Кулешовим та начальником Золотоніського 

міськрайонного відділу ДРАЦС  Юлією Марченко провели інформаційну зустріч з 

представниками ромської національної меншини міста Золотоноша на базі Центру 

«Діалог між поколіннями». 

   Під час зустрічі всі бажаючі змогли отримати  кваліфіковані консультації з 

необхідних питань.  

  Під час зустрічі всі бажаючі змогли отримати  кваліфіковані консультації з необхідних питань.  

22 жовтня 2020 року з метою підвищення рівня правової поінформованості ромської 

національної меншини про виборчий процес та порядок голосування на місцевих 

виборах у 2020 році  

 фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснили виїзд до Центру «Діалог між поколіннями», де 

провели круглий стіл:”Як правильно заповнити бюлетень на місцевих 

виборах”.07 квітня 2020 року начальником відділу «Лисянське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  в приміщені  Лисянської державної податкової інспекції було проведено роз’яснення порядку надання 

адміністративних послуг клієнтам інспекції,  роз’яснення та консультації на правову тематику. 

фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до 

Центру «Діалог між поколіннями», де провели круглий стіл:”Як правильно заповнити бюлетень на місцевих 

виборах”.07 квітня 2020 року начальником відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  в приміщені  Лисянської державної податкової інспекції було проведено 

роз’яснення порядку надання адміністративних послуг клієнтам інспекції,  роз’яснення та консультації на правову тематику. 

15 квітня 2020 року відбулася координаційна нарада по відео зв’язку «вайбер» між заступником начальника відділом 

«Шполянського бюро правової допомоги» Каріною Асланян та начальником Шполянського районного сектору Валерієм 

Кисличенком, в ході якої було розглянуто питання щодо надання правової допомоги клієнтам пробації в умовах 

запровадження карантинних заходів 

13 жовтня 2020 року у приміщенні Городищенського районного військового комісаріату проведено засідання круглого - 

столу на тему "Права захисників України" за участю Військового  комісара підполковника Романа Скрипника, лейтенанта 
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Вадима Кутового, майора Сергія Повзуна, капітана Олександра Кіміна, прапорщика Валентина Коваленка, старшого 

солдата Олександра Педька та головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

15 жовтня 2020 року начальником  Лисянського  бюро  правової  допомоги Ямковим Василем було проведено засідання 

круглого столу у Лисянському військовому комісаріаті Черкаської області  на  тему: “ Права захисників України” в 

засіданні круглого прийняли участь військовий комісар Лисянського району Сергій Рукавець, старший солдат державної 

служби -   Скрипник Ірина, державні службовці  Гончаренко Тетяна та  Сипченко  Інна. Під час зустрічі були розглянуті 

питання про права та обовязки військовослужбовців, пільги для учасників бойових дій  їхнє право на санаторно- курортне 

лікування, пенсійне  забезпечення військовослужбовців. Зустріч пройшла  в дружній  атмосфері. По закінченню було 

роздано буклети правового характеру. 

15 жовтня 2020 року  на базі Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена 

зустріч - обговорення на тему «Права захисників України» за участю начальника відділу соціальної роботи 

Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяни Бакшук, фахівця із соціальної 

роботи І категорії Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірини Назаренко та 

головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Миколи Барабаша. 

         Під час бесіди було відзначено, що Городищенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

здійснює соціальний супровід та надає комплекс соціальних послуг учасникам АТО/ООС та членам їх сімей. Обговорено 

основні права що гарантуються захисникам України до яких відносяться насамперед: безоплатна первинна та вторинна 

правова допомога, пільгове медичне забезпечення, першочергове отримання земельної ділянки, щорічна разова грошова 

допомога, пільговий проїзд, учасники АТО/ООС мають право оформити пільги на оплату послуг ЖКП. Також зазначено як 

отримати правову допомогу, пільги і як ними скористатися.  

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

В кінці зустрічі учасниками засідання були обговорені питання щодо співпраці у напрямі підвищення правової обізнаності 

військовослужбовців та учасників бойових дій, розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги 

з контактною інформацією. 

15 жовтня 2020 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги» Каріною Асланян проведено 

робочу зустріч з начальником зв'язку Шполянського районного військового комісаріату Сергієм Шляхетко на тему «Права 

захисників України».   

В ході зустрічі сторони обговорили проблемні питання, з якими на даний момент стикаються військовослужбовці та 

обмінялись позитивною практикою у їх вирішенні. Під час обговорення алгоритму взаємодії  Каріна Асланян акцентувала 

на необхідність періодичного інформування військовослужбовців, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців 

Збройних Сил та членів їх сімей про їх права та способи їх реалізації. Враховуючи те, що саме військкомат є тією 

установою, яка перша контактує з призовниками та військовослужбовцями. 

Наприкінці бесіди розповсюджено інформаційні буклети системи надання безоплатної правової допомоги: «Безоплатна 

правова допомога». 

16 жовтня 2020 року головним спеціалістом  відділу  “Лисянське бюро правової допомоги”  Яровою Оксаною  було  

проведено  робочу  зустріч  у Лисянському військовому  комісаріаті  Черкаської  області  на  тему: “ Права захисників 



України” за зустрічі були присутні  старший солдат державної служби -   Скрипник Ірина, державні службовці  Гончаренко 

Тетяна та  Сипченко  Інна. Під час зустрічі були розглянуті питання про права та обов’язки військовослужбовців ,пільги для 

учасників бойових дій  їхнє право на санаторно- курортне лікування, пенсійне  забезпечення  військовослужбовців. Зустріч 

пройшла  в дружній  атмосфері .По закінченню було роздано буклети правового характеру.   на тему: “Права захисників 

України ” . 

19 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги»  Оксаною  

Курчатовою  проведено робочу зустріч з начальником відділу ведення державного реєстру виборців апарату Корсунь-

Шевченківської районної державної адміністрації Ждановим Володимиром та спеціалістом  відділу Кобко Оленою.Тема 

заходу "Місцеві вибори в Україні". Обговорено найбільш проблематичні питання проведення виборів в умовах карантинних 

обмежень.Наступні чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають вперше відбутися за Виборчим кодексом України, 

прийнятим 19 грудня 2019 року. 

 Цей Виборчий кодекс включає в себе положення лише щодо всіх типів (президентських, парламентських, місцевих) 

виборів в Україні. Відтак можна говорити про позитивний момент кодифікації – появи одного єдиного законодавчого акта 

замість трьох окремих законів про вибори. Натомість, за межами регулювання Кодексу залишилися питання ЦВК, 

Державного реєстру виборців, всеукраїнського та місцевих референдумів.Існує серйозна проблема щодо обрання районних 

рад. За Конституцією ці органи місцевого самоврядування покликані представляти спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ і міст району. Кодекс визначає, що загальний склад районної ради залежить від кількості виборців району. Разом 

з тим, від кожної територіальної громади району залежно від чисельності виборців має обратися до складу районної ради 

від двох до чотирьох депутатів. Проблема полягає в тому, що обираючи щонайменше двох депутатів від кожної 

територіальної громади, є неможливим вкластися у загальний кількісний склад депутатів районної ради, адже кількість 

депутатів районної ради є прямо залежною від кількості виборців. І в абсолютній більшості випадків загальна кількість 

депутатів районної ради буде суттєво меншою, щоб гарантувати кожній територіальній громаді представництво як мінімум 

двома депутатами у складі районної ради. 

Ще одним викликом для місцевих виборів 2020 року є незавершеність процесу децентралізації та пов’язаної з ним 

адміністративної реформи. Зокрема, досі не внесені зміни до Конституції, не прийнятий закон про адміністративно-

територіальний устрій, парламентом не змінені межі районів. Проблема полягає в тому, що українське законодавство 

дозволяє об’єднуватися в одну нову об’єднану територіальну громаду колишнім територіальним громадам  як одного 

району, так і різних районів однієї області. Непоодинокими є випадки утворення нових територіальних громад, які 

розміщуються одночасно на територіях двох або й трьох чинних районів. Відтак досі є незрозумілим, яким чином мають 

обирати районні ради жителі нових об’єднаних територіальних громад.Під час заходу розповсюджувалась друкована 

продукція системи безоплатної правової допомоги 

20 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенське бюро правової допомоги" Барабашем Миколою 

проведено зустріч - обговорення з в.о. начальника відділу, головним спеціалістом відділу ведення державного реєстру 

виборців апарату Городищенської районної державної адміністрації Андрейко Валентиною на тему  "Місцеві вибори - 

2020". 

Під час зустрічі було обговорено, що  Місцеві вибори в Україні 2020 — чергові місцеві вибори, які відбудуться у неділю 25 

жовтня 2020 року. На них обиратимуть депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.  

Орієнтована кількість виборців становить 27,2 млн осіб, кількість виборців у списках на виборчих дільницях оцінюється у 

28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць  — понад 29 тис. Будуть обрані обласні і районні ради, а також голови та ради 

територіальних громад України. У п'ятьох містах жителі також обиратимуть депутатів районних у місті рад. 



1 січня 2020 вступив в силу новий Виборчий кодекс, який змінив правила виборів до місцевих рад. Голосування за 

мажоритарною системою проходитиме лише у територіальних громадах, що мають менше 10 тис. жителів, можливе 

самовисування кандидатів. Від одного округу може бути обрано 2 — 4 депутатів (раніше 1 один округ обирав лише одного 

депутата). В місцевих радах з населенням понад 10 тис. жителів, голосування проходитиме за відкритими списками та 

оновленою пропорційною системою, без самовисування кандидатів. Депутатські місця отримають партії, які подолають 5 % 

бар'єр. Окрім того, другий тур голосування буде проводитися в містах із населенням понад 75 тисяч. Також на місцевих 

виборах 2020 року буде вперше запроваджено гендерні квоти для партій. З цього року в списку партії має бути не менше 40 

% представників однієї статі. 

Також були обговорені умови проведення виборів під час карантинних обмежень. 

21 жовтня  2020 року начальником  відділу  Лисянське бюро правової  допомоги Василем Ямковим була проведено  

семінар на тему: “ Місцеві вибори  -  2020”,  в якому взяли участь  голова  Лисянської селищної  територіально виборчої 

комісії Тетяною Бесараб, заступник  голови Лисянської селищної   територіальної виборчої  комісії   Галиною  Сланінською,  

секретарем  Лисянської  селищної територіальної  виборчої  комісії   Марією Дзеціною ,  пограмістом   Довгою Оксаною ,  

Олександром  Котляром ,  Галиною Момот,  Котенко Вікторією, Нужна Ніні, які в ці дні несуть повну відповідальність за 

місцеві вибори в адміністративних межах Лисянської територіальної громади. 

Вибори до місцевих органів влади, це дуже відповідальний крок кожного українця  будуть обиратися  голови, старости сіл, 

селища, тому треба віднестись  з великою відповідальністю і правильно зробити свій вибір.  Згідно з Виборчим кодексом та 

Конституцією України, чергові місцеві вибори проводяться в останню неділю жовтня двадцять п’ятого числа 2020. В кінці 

заходу були роздані буклети правового характеру. 

21 жовтня 2020 року начальником  відділу  Лисянське бюро правової  допомоги Василем Ямковим була проведено  

просвітницький  захід  на тему: “ Місцеві вибори  -  2020”  з працівниками  поліції  майором  Віталієм   Шпильовим та 

капітаном  Володимиром  Кузьміним , які в ці дні охороняють  сейфи  з бюлетнями  і несуть повну  відповідальність  за  їх 

збереження  так як вони потрібні для проведення  місцевих  виборів  в адміністративних межах Лисянської територіальної 

громади. 

Вибори до місцевих органів влади, це дуже відповідальний крок кожного українця  будуть обиратися  голови, старости сіл, 

селища, тому треба віднестись  з великою відповідальністю і правильно зробити свій вибір.  

Згідно з Виборчим кодексом та Конституцією України, чергові місцеві вибори проводяться в останню неділю жовтня 

двадцять п’ятого числа 2020. В кінці заходу були роздані буклети правового характеру. 

23 жовтня 2020 року начальником  відділу  ‘Лисянське  бюро правової  допомоги” Василем Ямковим була  проведена  

робоча  зустріч  на тему: “ Місцеві вибори  -  2020”  з  працівниками   Бужанської  сільської  територіально  виборчої  

дільниці про правила  підготовку до виборів на виборчих  дільницях  згідно   Виборчого кодексу на зустрічі були присутні 

голова  територіально виборчої дільниці  –Любов Невмивана, заступник голови  територіально виборчої дільниці  – Стадник 

Ірина, секретар територіально виборчої дільниці  – Людмила Гончик. Вибори до місцевих  органів влади, це дуже 

відповідальний крок кожного українця  будуть обиратися  голови, старости сіл, селища, тому треба віднестись  з великою 

відповідальністю і правильно зробити свій вибір.  

23 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне 

інформування громадян на тему «Місцеві вибори - 2020». 



Під час заходу було обговорено, що сьогодні в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, які 

відбудуться у неділю, 25 жовтня. З суботи, 24 жовтня, почнеться “день тиші”. У суботу, 24 жовтня, напередодні місцевих 

виборів агітація заборонена. У день виборів також відбудеться ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським 

загальнонаціональне опитування, його результат не матиме прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують 

відповісти на п’ять запитань. 

Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавіруса, тому у Міністерстві охорони здоров’я не 

виключають спалах COVID-19 після голосування. Пандемія диктує нові правила поведінки на виборчій дільниці, оскільки 

виборцям рекомендується приходити зі своєю ручкою, обов’язково носити маски, за нехтування останньою рекомендацією 

загрожує штраф. Окрім того, до людей, які перебувають на самоізоляції з підозрою чи захворюванням на COVID-19, 

приїжджатиме виїзна виборча комісія. 

28 жовтня 2020 року у Городищенському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) проведено зустріч-обговорення на тему «Правовий захист та 

інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини» за участю, провідних спеціалістів Городищенського 

ДРАЦС Власюк Тетяни та Тернової Марини, а також головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша. 

Обговорюючи вищезазначену тему учасники відзначали, що  на відміну від більшості національних меншин роми не мають 

власної державності. Ромська національна меншина - друга за чисельністю національна меншина, яка зазнала геноциду під 

час Другої світової війни. Дискримінація ромів у деяких державах Європи спричинила послаблення їх інтегрованості. Все 

це призвело до того, що ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою національною меншиною в Європі. 

29 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з начальником 

Кам’янського РВ ДРАЦС ЦМУ МЮ (м. Київ) Юрик Наталією на тему: «Стратегія захисту та інтеграція в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». 

В ході зустрічі, сторони обговорили шляхи виявлення дітей ромської національності, народження яких не зареєстровано, 

необхідність їх документування, порядок отримання свідоцтв про народження та порядок надання безоплатної правової 

допомоги. 

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, 

забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом 

Президента України від 08.04.2013 року № 201/2013 схвалено «Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року». 

Основними завданнями з реалізації Стратегії є сприяння правовому, соціальному захисту ромів, сприяння їх зайнятості, 

підвищення освітнього рівня, забезпечення охорони здоров’я ромів, поліпшення житлово-побутових умов ромів, 

задоволення культурних та інформаційних потреб ромів, визначені конкретні заходи спрямовані на інтеграцію в українське 

суспільство ромської національної меншини та їх виконавці. 

10 грудня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД, відбулося засідання круглого столу на 

тему "Безоплатна правова допомога в Україні" за участі головного спеціаліста-юристконсульта управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради Сюкаю Юлії, адвоката Кочеткова Генадія, 

начальника Смілянського районного відділу ДРАЦС ЦМУЮ (м. Київ) Олійник Світлани  та працівників центру. Було 

обговорено актуальні питаня надання правової допомоги, найбільш розповсюджені питання з якими звертаються до 



фахівців системи БВПД, роботу місцевого центру та бюро правової допомоги  в умовах карантину, зміни, які були внесені 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», коло суб’єктів, яким надається вторинна правова допомога та інші 

питання. 

Директор місцевого центру подякував за проведені спільні заходи з Смілянським місцевим центром з надання БВПД, 

наголосив на важливості побудови надійних зв'язків із соціальними партнерами та розвитку подальшої спільної роботи. 

20  листопада 2020 року  начальником  відділу “Лисянське бюро правової допомоги”  Смілянського МЦ   Василем  

Ямковий було проведено робочу зустріч на тему:  “Права  та законні  інтереси  внутрішньо переміщених осіб”   в  

Управлінні соціального захисту   населення   Лисянської  районної  Державної  Адміністрації за участю начальника відділу з 

питань реалізації заходів соціальної підтримки населення  Антоніни  Сінчук,  головного спеціаліста відділу з питань 

реалізації заходів соціальної підтримки населення Ірини  Олійник ,начальника відділу єдиного автоматизованого реєстру 

осіб Яни  Білоус  та   Галини Швидкої  вході розмови  були обговорені  права ВПО  та  розглянуто ряд зацікавлених питань. 

По закінченню зустрічі  було вручено інформаційні буклети, на дошці оголошень розміщено плакати і брошури  правового 

характеру . 

25 листопада 2020 року на базі Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД, 

проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом Шполянського районного відділу РАЦС на тему: „ Права громадян, які 

належать до ромських національних меншин”. 

 Під час заходу було вияснено,що національні меншини мають наступні права: вільно обирати та відновлювати 

національність;на національне прізвище, ім’я та по батькові; на користування та навчання рідною мовою; розвиток 

національних культурних традицій;сповідувати свою релігію; на задоволення потреб у літературі,мистецтві, засобах масової 

інформації; на створення національних, культурних і навчальних закладів; створення національних громадських об’єднань; 

вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з особами своєї національності та їх громадськими об’єднаннями за межами 

України; обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої, судової 

влади, місцевого самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організація. 

 Водночас не може бути прав без обов’язків. Одним із таких обов’язків є державна реєстрація народження дитини. Так, 

батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини 

в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками 

народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . 

26 листопада 2020 року в приміщенні відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання 

БВПД відбувся семінар на тему: «Забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на отримання 

комунальних послуг». Начальник відділу Ольга Винарська доповіла присутнім  про державні гарантії зареєстрованим 

внутрішньо переміщеним особам щодо  прав на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, 

природного газу в місцях компактного поселення (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках 

відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для 

населення. 

Під час заходу зосереджено увагу, що структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з питань соціального 

захисту населення зобов’язані надавати власникам (балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного 

поселення внутрішньо переміщених осіб інформацію (довідки) з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб про кількість осіб, зареєстрованих за місцезнаходженням такого майна. Зазначена інформація (довідки) є 

належним підтвердженням факту використання такого майна для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. 



Органи державної влади та органи місцевого самоврядування вживають всіх можливих заходів, спрямованих на розв’язання 

проблем, пов’язаних із наданням комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу внутрішньо 

переміщеним особам у місцях їх компактного поселення, відповідно до законодавства. 

26 листопада 2020 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової допомоги» Каріною Асланян 

проведено робочу зустріч з військовослужбовцем на тему: «Права  учасників бойових дій та військовослужбовців».  

Під час зустрічі були порушені актуальні питання правового захисту військовослужбовців, в тому числі учасників АТО, а 

також земельні питання. Присутнім надано юридичні консультації з порушених питань, зокрема, щодо порядку отримання 

житла та земельних ділянок учасниками бойових дій, пільг на житлово-комунальні послуги, отримання щорічної разової 

виплати до 5 травня, трудових питань мобілізованих, питань впровадження земельної реформи в Україні тощо. 

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

27 листопада 2020 року начальником  відділу “Лисясянське бюро правової допомоги Василем Ямковим  було проведено 

засідання круглого столу з працівниками  податкової установи в якому прийняли участь головний державний ревізор – 

інспектор відділу адміністрування податків з фізичних осіб Тамара  Цуп , старший  державний інспектор відділу  

податкових серверів   Леонід Савченко на тему: “Відмінність запиту на інформацію від звернення громадян”.Запит- це 

прохання надати інформацію, звернення – прохання вчинити певні дії, викладені в пропозиції ,заявах чи скаргах. 

 

23 липня працівники відідлу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД відвідали 

відділ у Монастирищенському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, з метою інформування 

відвідувачів управління про земельну реформу в Україні. 

23 липня з метою інформування громадян м. Умань проведено вуличне інформування працівниками Уманського місцевого 

центру з надання БВПД проведено семінар на тему «Земельні правовідносини». 

14 вересня 2020 року працівником відділу «Христинівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

проведено робочу зустріч із юристом Христинівської міської ради Олександром Швецем на тему: «Створення об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». 

13.10.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною спільно зі студентами та 

працівниками Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка в приміщенні Уманського МЦ з надання 

БПД проведеноправо просвітницьку лекцію на тему: «Право земельного сервітуту». 
12 листопада 2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною спільно з головою 
правління Уманська ТВПО УТОС Нактінісом Олександром проведено семінар для працівників установи на тему: «Укладання договору 
оренди землі». 
27 листопада 2020 року розповіли начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник 

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару проведений для осіб, що 

перебувають на обліку в Маньківському районному центрі зайнятості на теми: «Легалізація зайнятості та заробітної плати» 

та «Відмінність запиту на інформацію від звернення громадян». 

 

 17 лютого 2020 року працівниками Черкаського МЦ проведений семінар на тему: «Правові аспекти надання безоплатної 

правової допомоги» для трудового колективу «Благодійної організації 100 відсотків життя Черкаси». 

 18 лютого 2020 року фахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД проведено правопросвітницький семінар для осіб, які 

перебувають в Придніпровському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області на тему: “Порядок звернення до 

Черкаського МЦ з надання БВПД”. 



 10 березня2020 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському районному секторі філії ДУ 

«Центр пробації» в Черкаській області на тему: "Право на безоплатну правову допомогу". 

 З метою підвищення правової обізнаності громадян та поширення інформації з найбільш актуальних правових питань, 

працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД та адвокатами, що співпрацюють з центром, проводилась 

правороз'яснювальна робота, зокрема за допомогою Skype-зв’язку та додатку Zoom: 

 09 квітня 2020 року проведеноонлайн-вебінар на тему: “Практичне застосування норм земельного права”. 

 22 квітня 2020 року здійснено онлайн-вебінар на тему:«Безоплатна приватизація земель в судовому порядку». 

 23 квітня 2020 року проведено онлайн- вебінар на тему:«Правові основи користування землею». 

 30 квітня 2020 року  відбувся онлайн- вебінар на тему:«Земельні спори між сусідами». 

 07 травня 2020 року онлайн- вебінар на тему: «Особливості захисту прав на землю». 

 Також, в період карантину постійно розміщувалась актуальна інформація у формі публікації та консультації з правових 

питань  на сторінці Черкаського МЦ та партнерів у соціальній мережі Facebook: 

У квітні 2020 року публікації на теми: «Виплата заробітної плати під час самоізоляції»; «Умови отримання та розмір 

виплат допомоги по безробіттю»; «Патронатна сім’я – новітня форма сімейного виховання в Україні»; «Збільшення 

мінімального розміру аліментів є підставою для «автоматичного перерахунку» їх виконавцем»; «Визнання фізичної особи 

недієздатною»; «Позбавлення батьківських прав», «Усний чи письмовий трудовий договір: переваги та недоліки». 

04 - 13 травня 2020 року публікація на тему: «Як виїхати з дитиною за кордон», «Обмежувальний припис як елемент 

правого захисту»; “Отримання статусу багатодітної сім’ї”. 

У червні 2020 року актуальні публікації на теми :“Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх 

працівників”; “Інформуємо про безпечне донорство”; “Відмінність договору довічного утримання від спадкового”; “Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина”; “Дотримання прав та свобод представників ромської національної 

меншини”. 

15 липня 2020 року відбувся правопросвітницький захід для працівників та відвідувачів Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру на тему: “Способи захисту прав 

та свобод людини і громадянина”. 

25 серпня 2020 року проведено семінар для працівників 
Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Черкаського району на тему: 
"Конституційні права та свободи людини і громадянина". 

 проведено семінар для працівників Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Черкаського району на тему: "Конституційні права та свободи людини і громадянина". 

 

 

27 серпня  2020 року для трудового колективу Чигиринського РЕМ  ПАТ 

"Черкасиобленерго" проведено тренінг на тему: 

 “Захист порушених конституційних прав, свобод та інтересів громадян 

України».  17 вересня 2020 року відбувся семінар для осіб, які перебувають 



на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості на тему:  “Право батька на декретну відпустку". 

“Захист порушених конституційних прав, свобод та інтересів громадян України».  17 вересня 2020 року відбувся 

семінар для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості на тему:  “Право батька на декретну 

відпустку". 
08 жовтня 2020 року відбувся правопросвітницький захід для працівників 
сільської ради та жителів села Думанці Черкаського району на тему: “Земельна 
реформа в Україні». Зокрема, йшлося про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 
призначення. По завершені заходу проведено вуличне інформування 
мешканців села та розповсюджено інформаційні буклети і брошури на різну 
правову тематику. 

 

 [1.2.1]Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою розроблення 

та прийняття місцевих програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 

організацій відповідного профілю 

В 1 кварталі не заплановано. 

В 2 кварталі не заплановано. 

 

28 вересня 2020 року працівники місцевого центру провели робочу зустріч з 

сільським головою с. Нова Дмитрівка та державними реєстраторами щодо переваг та 

можливостей Державного аграрного реєстру.Учасникам заходу повідомлено, що 

Державний аграрний реєстр - це електронний майданчик, завдяки якому аграрій 

зможе легко, швидко та зручно отримувати державну підтримку та взаємодіяти з 

органами державної влади. І це є ще один крок на шляху протидії рейдерству.  

працівники місцевого центру провели робочу зустріч з сільським головою с. Нова Дмитрівка та державними реєстраторами 

щодо переваг та можливостей Державного аграрного реєстру.Учасникам заходу повідомлено, що Державний аграрний 

реєстр - це електронний майданчик, завдяки якому аграрій зможе легко, швидко та зручно отримувати державну підтримку 

та взаємодіяти з органами державної влади. І це є ще один крок на шляху протидії рейдерству.  

Також обговорено питання, про можливість прийняття програми надання БПД для жителів Новодмитрівської ОТГ у 4 

кварталі. 

 

24 грудня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна взяла участь в онлайн тренінгу в рамках проєкту «ВПО та приймаючі громади: 

розбудова толерантності через діалог», який реалізується Українським Жіночим Фондом 

та Черкаською агенцією регіонального розвитку в трьох громадах Черкащини за темою 

"Права людини, гендерна рівність, політика недискримінації". 

фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна взяла участь 

в онлайн тренінгу в рамках проєкту «ВПО та приймаючі громади: розбудова 

толерантності через діалог», який реалізується Українським Жіночим Фондом та Черкаською агенцією регіонального 

розвитку в трьох громадах Черкащини за темою "Права людини, гендерна рівність, політика недискримінації". 

Смілянський МЦ з надання БВПД не заплановано в ІІ кварталі. 

Смілянський МЦ з надання БВПД не заплановано в ІV кварталі. 

Уманським МЦ з надання БВПД не заплановано в І та ІІ, ІІІ, ІV кварталі. 



Черкаським МЦ   не заплановано в І кварталі. 

У цьому напрямку Черкаським МЦ з надання БВПД за ІІ квартал 2020 року 

відбулися робочі зустрічі з представниками ОМС та громадськими організаціями з 

метою налагодження співпраці та/чи обговорення правових проблем громад, а 

саме:  

05 червня 2020 року відбулася зустріч із головою Червонослобідської об’єднаної територіальної 

громади Дубовик Ю.С. та керівником громадської організації “Центр права” Бурлаченко П,Д. з 

питань виявлення правових потреб громади (мешканців) Червонослобідської ОТГ, Черкаського 

району, Черкаської області задля отримання інформації про рівень правової обізнаності, 

правоспроможності людей та доступу до безоплатної правової допомоги та опрацювання 

навчально-практичної програми дослідження Червонослобідської ОТГ. 04 вересня 2020 року за участі Черкаського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Черкаського міського центру соціальних служб, ювенальної превенції Черкащини 

проведено тренінг для представників ОТГ та ОМС  Черкаської області на тему: “Взаємодія між суб'єктами, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству”.   

відбулася зустріч із головою Червонослобідської об’єднаної територіальної 

громади Дубовик Ю.С. та керівником громадської організації “Центр 

права” Бурлаченко П,Д. з питань виявлення правових потреб громади 

(мешканців) Червонослобідської ОТГ, Черкаського району, Черкаської 

області задля отримання інформації про рівень правової обізнаності, 

правоспроможності людей та доступу до безоплатної правової допомоги та опрацювання навчально-

практичної програми дослідження Червонослобідської ОТГ. 04 вересня 2020 року за участі Черкаського обласного центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді, Черкаського міського центру соціальних служб, ювенальної превенції Черкащини проведено 

тренінг для представників ОТГ та ОМС  Черкаської області на тему: “Взаємодія між суб'єктами, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.2.2]Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо створення ними спеціалізованих 

установ з надання БПД або прийняття відповідних місцевих програм та проведення конкурсу 

Протягом І кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 11 методичних рекомендацій. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 12 методичних рекомендацій. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 12 методичних рекомендацій. 



Протягом ІV кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 12 методичних рекомендацій. 

Протягом І кварталу 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 14 методичних рекомендацій. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 14 методичних рекомендацій. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 14 методичних рекомендацій. 

Протягом ІV кварталу 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 14 методичних рекомендацій. 

 

 

02 березня  2020 року у Стеблівській селищній раді відбулося засідання сесії, участь у 

якому взяв начальник відділу Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олег Кривошия. Серед низки питань депутати селищної ради підтримали проект 

рішення «Про затвердження Програми правової освіти населення Стеблівської 

селищної ради на 2020 – 2021 роки», яким передбачається створення необхідних умов 

для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у 

їхзастосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а 

також визначаються основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації. Корсунь-

Шевченківське бюро правової допомоги є головним виконавцем програми.З метою підвищення правової обізнаності 

громадян, Уманським МЦ з надання БВПД розроблено та поширено серед органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади буклети на теми: «Заборона спалювання сухих рослинних залишків та сміття», «Додаткові гарантії 

у сприянні працевлаштуванню».  

 у Стеблівській селищній раді відбулося засідання сесії, участь у якому взяв начальник відділу Корсунь-Шевченківське 

бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег 

Кривошия. Серед низки питань депутати селищної ради підтримали проект рішення «Про затвердження Програми правової 

освіти населення Стеблівської селищної ради на 2020 – 2021 роки», яким передбачається створення необхідних умов для 

набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їхзастосуванні, забезпечення доступу громадян до 

джерел правової інформації, а також визначаються основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо 

їх реалізації. Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги є головним виконавцем програми.З метою підвищення 

правової обізнаності громадян, Уманським МЦ з надання БВПД розроблено та поширено серед органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади буклети на теми: «Заборона спалювання сухих рослинних залишків та 

сміття», «Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню».  

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Уманського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 3 методичні рекомендації. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Уманського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 24 методичні рекомендації. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Уманського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 25 методичні рекомендації. 

 



Черкаським МЦ з надання БВПД розроблені методичні рекомендації для ОМС з використання довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій Wikilegalaid на теми: “Надання та споживання житлово-комунальних послуг”, “Визнання 

шлюбу недійсним”, “Порядок стягнення аліментів в судовому порядку”. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Черкаського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги 

розроблено та поширено на допомогу органам місцевого самоврядування 5 методичних рекомендацій на теми: “ Основні 

права людини за Конституцією України”, Відповідальність за порушення карантину”, “Гарантії та пільги донора”, 

“Медична реформа. Програма медичних гарантій”; “Відпустка на період карантину”. 

Впродовж ІІІ кварталу 2020 року працівниками Черкаського місцевого центру з надання БВПД було розроблено методичні 

рекомендації, брошури та буклети на різну правову тематику, а також поширено серед ОМС та партнерів Черкаського МЦ. 

Протягом ІV кварталу 2020 року працівниками Черкаського місцевого центру з надання БВПД було розроблено методичні 

рекомендації, брошури та буклети на різну правову тематику, а також поширено серед ОМС та партнерів Черкаського МЦ 

на тему: “Як перевірити земельну ділянку?”, “Трудові права людей з інвалідністю”, і т. д. 

 

 [1.2.3]Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо залучення ними міжнародної 

технічної допомоги або міжнародних грантів з метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД 

В 1 кварталі не заплановано. 

У ІІ кварталі 2020 року надавалася методична допомога Зорівській ОТГ щодо залучення ними міжнародної технічної 

допомоги або міжнародних грантів з метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД. 

 

24 грудня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна взяла участь в онлайн тренінгу в рамках проєкту «ВПО та приймаючі 

громади: розбудова толерантності через діалог», який реалізується Українським 

Жіночим Фондом та Черкаською агенцією регіонального розвитку в трьох громадах 

Черкащини за темою "Права людини, гендерна рівність, політика недискримінації". 

фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна взяла 

участь в онлайн тренінгу в рамках проєкту «ВПО та приймаючі громади: розбудова 

толерантності через діалог», який реалізується Українським Жіночим Фондом та Черкаською агенцією регіонального 

розвитку в трьох громадах Черкащини за темою "Права людини, гендерна рівність, політика недискримінації". 

Смілянським МЦ в I кварталі не заплановано 

Смілянським МЦ в IІ кварталі не заплановано 

Смілянським МЦ в IІI кварталі не заплановано 

Смілянським МЦ в IV кварталі не заплановано 

Уманським МЦ з надання БВПД в І кварталі не заплановано. 

Уманським МЦ з надання БВПД в ІІ кварталі не заплановано. 

Уманським МЦ з надання БВПД в ІІІ кварталі не заплановано. 

Уманським МЦ з надання БВПД в  IV кварталі не заплановано. 

 

 

Черкаським МЦ   не заплановано в І кварталі. 



19 та 20 червня 2020 року Черкаським МЦ з надання БВПД в партнерстві з 

громадською організацією “Центр права” та Червонослобідською 

об’єднаною територіальною громадою Черкаської області взято участь у 

навчально-практичній програмі “Правоспроможна громада”, що 

реалізується ГС “Мережа правового розвитку” за підтримки МФ 

“Відродження”, ВБФ “Українська фундація правової допомоги”, 

Координаційного центру з надання правової допомоги та мережі правових 

клубів  

Pravokator. На зазначеному заході у складі робочої групи була презентована навчально-практична програма дослідження 

Червонослобідської ОТГ з метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД. 

. На зазначеному заході у складі робочої групи була презентована навчально-практична програма дослідження 

Червонослобідської ОТГ з метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД. 

 

 [1.2.4]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 в певний квартал. Відповідно до переліку заходів визначених в 

квартальних планах РЦ та МЦ. 

 

11 березня 2020 року працівником Канівського бюро правової допомоги Іриною Тананою 

здійснено виїзд до  Бобрицької сільської ради ОТГ в Черкаській області. 

Для посадових осіб сільської ради був проведений тренінг на тему: «Реалії та стратегії 

системи безоплатної правової допомоги в Україні».   

 

19 червня 2020 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня біженця  керівником 

Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з начальником 

Чорнобаївського районного відділу виконавчої служби Богданом Волошиним проведено 

засідання “круглого столу” на тему: «Права та обов'язки біженців і осіб, які потребують 

додаткового захисту” з працівниками районного сектору міграційної служби. Під час заходу 

було обговорено питання соціально-правового захисту біженців та особ, які потребують 

додаткового захисту в Україні, та проблемні питання, які виникають. 

 з нагоди відзначення Всесвітнього дня біженця  керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою 

спільно з начальником Чорнобаївського районного відділу виконавчої служби Богданом Волошиним проведено засідання 

“круглого столу” на тему: «Права та обов'язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту” з працівниками 

районного сектору міграційної служби. Під час заходу було обговорено питання соціально-правового захисту біженців та 

особ, які потребують додаткового захисту в Україні, та проблемні питання, які виникають. 

 

08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл: «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення».Участь у заході взяли: директор Золотоніського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Брус, начальник відділу 

правопросвітництва цього ж центру Тетяна Жалобна, прокурор Золотоніської місцевої 



прокуратури Андрій Потокі, начальник служби у справах дітей молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради Ніна Засенко, провідний спеціаліст служби у справах дітей Золотоніської райдержадміністрації Наталія Пліс, 

інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Юлія Шквара, заступник 

начальника Золотоніського місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області Олександр Скрипник, 

слідчий СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Валентина Пономар,  адвокати системи безоплатної правової 

допомоги – Олександр Федина та Юрій Зелений. 

 в Золотоніському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл: «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».Участь у заході взяли: 

директор Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Брус, начальник 

відділу правопросвітництва цього ж центру Тетяна Жалобна, прокурор Золотоніської місцевої прокуратури Андрій Потокі, 

начальник служби у справах дітей молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради Ніна Засенко, 

провідний спеціаліст служби у справах дітей Золотоніської райдержадміністрації Наталія Пліс, інспектор з ювенальної 

превенції сектору превенції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Юлія Шквара, заступник начальника 

Золотоніського місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області Олександр Скрипник, слідчий СВ 

Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Валентина Пономар,  адвокати системи безоплатної правової допомоги – 

Олександр Федина та Юрій Зелений. 

 

09 жовтня 2020 року на базі Золотоніського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) відбувся круглий стіл «Зняття арешту з майна» за участі фахівців 

Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, державної виконавчої служби та осіб, які є боржниками та звернулися до 

відділу ДВС щодо зняття решту.  12 листопада 2020 року 

 юрист Драбіського бюро правової допомоги Іван Лісовий провів робочу зустріч з 

працівниками  Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо можливості 

отримання жертвами домашнього насильства або насильства за ознакою статті безоплатної вторинної правової допомоги. 

Так як працівники поліції першими приїжджають на виклик до громадян, які постраждали від домашнього насильства та 

можуть застосувати по відношенню до кривдника терміновий заборонний припис, між учасниками заходу було досягнуто 

домовленість щодо спрямування осіб, які постраждали від домашнього насильства за правовою допомогою до Драбівського 

бюро правової допомоги. Адже відповідно до закону дана категорія громадян має право на відшкодування матеріальних 

збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства та отримання через суд обмежувального припису 

стосовно кривдника. 

 на базі Золотоніського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) відбувся круглий стіл «Зняття арешту з майна» за 

участі фахівців Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, державної виконавчої служби та осіб, які є боржниками та 

звернулися до відділу ДВС щодо зняття решту.  12 листопада 2020 

року 

 юрист Драбіського бюро правової допомоги Іван Лісовий провів робочу зустріч з 

працівниками  Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП 

в Черкаській області щодо можливості отримання жертвами домашнього насильства або насильства за ознакою статті 

безоплатної вторинної правової допомоги. Так як працівники поліції першими приїжджають на виклик до громадян, які 

постраждали від домашнього насильства та можуть застосувати по відношенню до кривдника терміновий заборонний 

припис, між учасниками заходу було досягнуто домовленість щодо спрямування осіб, які постраждали від домашнього 

насильства за правовою допомогою до Драбівського бюро правової допомоги. Адже відповідно до закону дана категорія 



громадян має право на відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства 

та отримання через суд обмежувального припису стосовно кривдника. 

Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо можливості отримання 

жертвами домашнього насильства або насильства за ознакою статті безоплатної вторинної правової допомоги. Так як 

працівники поліції першими приїжджають на виклик до громадян, які постраждали від домашнього насильства та можуть 

застосувати по відношенню до кривдника терміновий заборонний припис, між учасниками заходу було досягнуто 

домовленість щодо спрямування осіб, які постраждали від домашнього насильства за правовою допомогою до Драбівського 

бюро правової допомоги. Адже відповідно до закону дана категорія громадян має право на відшкодування матеріальних 

збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства та отримання через суд обмежувального припису 

стосовно кривдника. 

 
 

28 лютого 2020 року відбулося засідання круглого столу за участі спеціалістів Корсунь-

Шевченківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану, 

Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Смілянського місцевого Центру з 

надання безоплатної правової допомоги та фахівців соціальної роботи Корсунь-

Шевченківського РЦСССДМ.В ході засідання розглядались питання щодо надання 

юридичної допомоги від первинної консультації до захисту прав у судовому порядку, 

про діючі он-лайн сервіси Міністерства юстиції України. Крім того, присутніх поінформовано про існуючі можливості 

Аграрного реєстру, та процедуру його наповнення.  

 відбулося засідання круглого столу за участі спеціалістів Корсунь-Шевченківського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану, Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги Смілянського місцевого Центру з надання 

безоплатної правової допомоги та фахівців соціальної роботи Корсунь-Шевченківського РЦСССДМ.В ході засідання 

розглядались питання щодо надання юридичної допомоги від первинної консультації до захисту прав у судовому порядку, 

про діючі он-лайн сервіси Міністерства юстиції України. Крім того, присутніх поінформовано про існуючі можливості 

Аграрного реєстру, та процедуру його наповнення.  

 

Що ж таке медіація та які її переваги над судовим розглядом? 

21 лютого 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання вторинної 

правової допомоги Ольга Винарська провела семінар для бібліотекарів сільських рад Звенигородського району, в якому 

прийняли учать 22 бібліотекарі.Під час заходу учасникам семінару було роз’яснено, що клієнти системи надання 

безоплатної правової допомоги матимуть доступ до медіації, у тому числі у сімейних та спадкових спорах. Це 

відбуватиметься шляхом роз’яснення громадянам про можливість застосування позасудового методу вирішення спорів – 

медіації. 

 

12  травня 2020 року в   Лисянському відділі державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

головним спеціалістом Лисянського бюро  правової допомоги Яровою О.М. та  

провідним спеціалістом  відділу Татарчуком В.М.  було проведено спільне 

консультування  громадян  на правову тематику . 

 

02 червня 2020 року в приміщенні Смілянського районного відділу державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відбулась зустріч між 

головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Сокол Оленою, Сюкало Юлією та державними виконавцями. 



 

03 червня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сюкало Юлією 

було проведено робочу зустріч з працівниками Смілянського районного відділу 

Управління державної Міграційної служби України в Черкаській області Нестеренко 

Тетяною та Скотар Вікторією, під час зустрічі обговорили питання щодо паспортизації 

дітей. 

 

15 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено інформаційно-роз’яснювальну 

лекцію для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кам’янського 

району на тему: "Особливості договору дарування та заповіту". 

 
 

10 липня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Дякун Юлією та Сюкало Юлією та начальником Смілянського районного відділу 

ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

Олійник Світланою у форматі круглого столу обговорювали проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, у тому 

числі ромської національності. Розглядали найпоширеніші проблемні питання, які 

виникають у громадян ромської національності, що мешкають на території міста Сміла, пов'язані з отриманням ромами 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. 

11 серпня 2020 року  напередодні Міжнародного дня молоді, начальником відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия Олегом, спільно з  працівниками Корсунь-

Шевченківського районному відділі державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) проведено спільний прийом громадян. Серед основних питань що прозвучали було обговорення виплати 

соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів; Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти; Податкова знижка на навчання. Найбільше присутніх турбувало право на отримання аліментів 

для студенти, поки їм не виповниться 23 роки, у разі, коли вони продовжують навчання і потребують матеріальної 

допомоги. Причому таке право мають студенти як денного, так і заочного відділення. 

17 вересня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з 

адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання 

«Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по 

догляду за дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи: 

 працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Дякун Юлією та Сюкало 

Юлією та начальником Смілянського районного відділу ДРАЦС Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Олійник Світланою у 

форматі круглого столу обговорювали проведення інформаційно-просвітницьких 

кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, у тому числі ромської 

національності. Розглядали найпоширеніші проблемні питання, які виникають у 

громадян ромської національності, що мешкають на території міста Сміла, пов'язані з 

отриманням ромами свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. 

11 серпня 2020 року  напередодні Міжнародного дня молоді, начальником відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия Олегом, спільно з  працівниками Корсунь-

Шевченківського районному відділі державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 



юстиції (м. Київ) проведено спільний прийом громадян. Серед основних питань що прозвучали було обговорення виплати 

соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів; Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти; Податкова знижка на навчання. Найбільше присутніх турбувало право на отримання аліментів 

для студенти, поки їм не виповниться 23 роки, у разі, коли вони продовжують навчання і потребують матеріальної 

допомоги. Причому таке право мають студенти як денного, так і заочного відділення. 

17 вересня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з 

адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання 

«Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по 

догляду за дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи: 

  напередодні Міжнародного дня молоді, начальником відділу «Корсунь-Шевченківське 

бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Кривошия 

Олегом, спільно з  працівниками Корсунь-Шевченківського районному відділі 

державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) проведено спільний прийом громадян. Серед основних питань що 

прозвучали було обговорення виплати соціальних стипендій студентам вищих 

навчальних закладів; Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти; Податкова 

знижка на навчання. Найбільше присутніх турбувало право на отримання аліментів для студенти, поки їм не виповниться 23 

роки, у разі, коли вони продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги. Причому таке право мають студенти як 

денного, так і заочного відділення. 

17 вересня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з 

адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання 

«Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по 

догляду за дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи: 

 в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з адвокатом системи 

Безоплатної правової допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання «Як батьку 

реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по догляду за 

дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи: 

- заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку; 

- копію свідоцтва про народження дитини; 

- довідку про те, мама дитини не пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною за своїм місцем роботи або вийшла на 

роботу до закінчення терміну соціальної відпустки. 

За батьком зберігається робоче місце і нараховується пенсійний стаж та до трьох років  виплачується допомога при 

народженні дитини. 

05 жовтня 2020 року у приміщенні Городищенського районного відділу державної виконавчої служби Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), проведено зустріч обговорення на тему "Авансовий внесок у 

виконавчому провадженні» за участю провідного спеціаліста Городищенського РВ ДВС Інни Лисенко, та головного 

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

Миколи Барабаша. 

Під час обговорення, учасниками було відзначено, що  авансовий внесок у виконавчому провадженні – це кошти, внесені 

стягувачем на окремий небюджетний рахунок, відкритий Міністерством юстиції України, міжрегіональними управліннями 

юстиції Міністерства юстиції України, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування та державних банках, приватним виконавцем в банках до відкриття виконавчого провадження, які 

використовуються виконавцем для організації та проведення виконавчих дій в спосіб та порядок встановлений 



Міністерством юстиції України. 

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

провадження. 

З метою забезпечення фінансування витрат в діяльності органу державної виконавчої служби або приватного виконавця 

законодавцем передбачено обов’язкове авансування стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій. 

Частиною 2 статті 26 Закону встановлено, що до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про 

сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів 

заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову - у розмірі одного мінімального 

розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - 

юридичної особи. 

При пред’явленні виконавчих документів, за якими стягнення є солідарним, авансовий внесок сплачується стягувачем по 

кожному виконавчому документу у розмірі встановленому частиною 2 статті 26 Закону. 

Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про: 

стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; 

обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат 

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям 

війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; 

стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення 

сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з 

дитиною; 

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

Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з 

інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп, 

громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до 

органів державної виконавчої служби. 

У разі порушення стягувачем вказаного обов’язку для нього наступають негативні наслідки: якщо стягувач не надав 

підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим, при поданні виконавцеві виконавчого 

документа, то такий виконавчий документ повертається стягувачу без прийняття до виконання (п. 8 ч. 4 ст. 4 Закону); 

якщо стягувач не здійснив авансування витрат виконавчого провадження, передбачених ст. 43 Закону, виконавчий документ 

також повертається стягувачу без подальшого виконання згідно (п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону). 

На кінець зустрічі учасниками підсумовано, що у разі закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого 

документа невикористаний авансовий внесок повертається стягувачу не пізніше трьох робочих днів з дня винесення 

відповідної постанови. А про використання авансового внеску виконавець готує звіт, в якому наводить перелік витрат 



виконавчого провадження, які було здійснено за рахунок авансового внеску, із зазначенням сум коштів, які було сплачено 

на фінансування кожної з витрат. 

07 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро  правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД  

Винарська Ольга провела робочу зустріч з державними виконавцями Звенигородського міськрайонного відділу ДВС 

Крикуном Сергієм, Лужанською Оленою та головним спеціалістом Шкляренко Аллою з питань сплати авансового внеску у 

виконавчому провадженні. Під час зустрічі зосереджено увагу, що законодавством передбачено обов’язкове авансування 

стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій. 

 Авансові внески стягувачів використовуються виконавцем для здійснення витрат виконавчого провадження. 

 До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску у встановленому 

законодавством розмірі. 

При пред’явленні виконавчих документів, за якими стягнення є солідарним, авансовий внесок сплачується стягувачем по 

кожному виконавчому документу. 

07 жовтня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено круглий стіл з начальником 

Кам’янського РВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) Діденко Сергієм на тему: «Зняття арешту з майна». 

Арешт майна боржника та коштів, які знаходяться на рахунках боржника, застосовується як захід забезпечення реального 

виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт 

майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. В ході розмови наголошено, що при скасуванні 

судом заходів забезпечення позову за завершеним виконавчим провадженням, виконавець не пізніше наступного робочого 

дня виносить постанову про зняття арешту з майна боржника без винесення постанови про відкриття чи відновлення 

виконавчого провадження. 

08  жовтня 2020 року головним спеціалістом   Лисянського бюро правової допомоги  Яровою Оксаною  було проведено 

семінар  на тему: “ Зняття арешту з майна”  на якому були присутні:  начальник Лисянського районного відділу Державної 

виконавчої служби  Центральне міжрегіонального  управління юстиції (м. Київ) Карташов  Сергій , головний державний 

виконавець  Лисянського  районного відділу державної  виконавчої  служби  Центральне  міжрегіонального  управління 

юстиції (м. Київ) Вдовиченко Наталія . В ході бесіди було обговорено низку  правових питань  про  зняття   арешта  з   

майна , проте  що виконавець  зазначає  у  постанові  про закінчення  виконавчого  провадження або   повернення  

виконавчого  документа , яка  в день  її  винесення надсилається органу, установі, посадовій особі , яким була надіслана для 

виконання постанови  про накладання арешту на майно боржника  

Також  працівником  бюро було  розміщено   на  інформаційній  дошці буклети правового характеру  для розповсюдження 

серед громадян та організацій  по насильству , стягненню заборгованості у примусовому порядку, стягненню аліментів 

,повернення кредитної заборгованості . 

09 жовтня 2020 року  було проведено спільний прийом громадян  Державній виконавчій службі  з  начальником відділу 

Лисянського бюро правової допомоги  Ямковим Василем  та головним державним виконавцем Лисянського районного 

відділу державної виковавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

Вдовиченко Наталією. В ході прийому було прийнято 5 громадян, надано вичерпні юридичні консультації з питання  

авансовий внесок у виконавчому впровадженні – це авансовий внесок, що відноситься до коштів виконавчого 

впровадження, за рахунок  якого здійснюється витрати виконавчого провадження також по питаннях  стягненню аліментів, 



повернення кредитної заборгованості   . 

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

 

18 лютого заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анною Яроцькою проведено робочу 

зустріч з начальником управління соціального захисту населення Маньківської РДА Людмилою Загородньою щодо 

започаткування соціального проєктуМіністерства соціальної політики разом з Громадською організацією “Прометеус” та 

Асоціацією «Інформаційні технології України» «Ти можеш усе! Можливості безмежні!». Метою проєкту є надання 

безкоштовних можливостей навчання затребуваним професіям у сфері IT особам з інвалідністю і після успішного 

тестування та отримання сертифікатів, можливість взяти участь у конкурсах на вакантні  посади у провідних IT- компаніях 

України. 

Для цього партнери Мінсоцполітики України створили курси, де провідні ментори з IT-компаній та викладачі провідних 

українських вишів будуть навчати їх затребуваних IT професій. Це дасть змогу зменшити різницю в оплаті праці для осіб з 

інвалідністю та без, і значно покращить їх соціальний статус. Проєкт триватиме наступні півроку у кілька етапів: з 5 лютого 

2020 року відбуватиметься реєстрація охочих взяти участь у проєкті. Бажаючі можуть вже реєструватись 

на https://education.msp.gov.ua/. Під час реєстрації учасники мають обрати обов’язкові два курси та кілька (від одного до 

трьох) додаткових, за власним бажанням. 

 

26 червня 2020 року заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк проведено круглий стіл з працівниками 

Жашківського районного відділу ДРАЦС Центрального Міжрегіонального Управління 

Міністерства Юстиції (м.Київ), спрямований на протидію упередженому ставленню до осіб, які 

належать до ромської національної меншини та забезпечення доступу ромів в Україні до 

ідентифікаційних документів і документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

 

 

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. 

 

 

3 липня головним спеціалістом відділу «Монастрищенське бюро правової допомоги » 

Уманського МЦ з надання БВПД Пархомець Іриною відвідано Монастирищенську 

міську раду з метою інформування громадян про роботу Бюро з нагоди відзначення 5-ї річниці місцевих центрів з надання 

БВПД.  
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З метою обговорення правових та практичних аспектів порядку встановлення 

факту родинних відносин 8 липня заступником начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк 

організовано круглий стіл спільно з начальником Служби у справах дітей 

Жашківської РДА Романом Сулимою і адвокатом системи БПД Зеленим 

Дмитром Анатолійовичем. 

Спільно та в рамках співпраці 25 листопада провели  лекцію для студентів 

Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею заступник начальника відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Алла Лавренюк, директор Жашківського районного центру соціальних служб 

для  сім'ї, дітей та молоді Ірина Коваль, начальник Служби у справах дітей Жашківської РДА Роман Сулима та інспектор 

ювенальної  превенції Жашківського відділення Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області  лейтенант  Бакал 

Тетяна. 

27 листопада в приміщенні відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

відбулася робоча зустріч з начальником Монастирищенського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській 

області, головним спеціалістом служби у справах дітей та інспектором Монастирищенського ВП Уманського відділу поліції 

ГУНП в Черкаській області на тему: «Доступ до публічної інформації: відмінність запиту на інформацію від звернення 

громадян». 

З метою привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, 

протидії торгівлі людьми головний спеціаліст Уманського МЦ з надання БВПД Вікторія Сіньковська прийняла участь у 

проведенні круглого столу спільно з працівниками відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради, служби у 

справах дітей Уманської міської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 

який відбувся 10 грудня у приміщенні Уманської міської ради. 

07 лютого 2020 року працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД проведено зустріч із трудовим колективом та 

відвідувачами Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОДА з питань доступу до програм державної 

підтримки, банківського фінансування щодо внесення відомостей до аграрного (фермерського) реєстру.  

21 лютого 2020 року директором та працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД здійснено виїзд до села Руська Поляна 

для проведення зустрічі з сільським головою та  надання консультацій в рамках реалізації проекту ЄС «Підтримка 

впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» за підтримки Світового Банку, метою якого є, 

зокрема, ідентифікація суб’єктів ринку, спрощення доступу до програм державної підтримки, банківського фінансування. 

щодо внесення відомостей до аграрного (фермерського) реєстру.  

В ході роботи мобільної групи надавались консультації з питань порядку спадкування земельної ділянки, правового статусу 

невитребуваних земель, існуючих механізмів захисту майнових прав  власників і користувачів земельних ділянок, порядку 

укладення та реєстрації договорів оренди земельної ділянки та підстави його розірвання. 

У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і запровадженням карантину, з метою 

проведення  спільних заходів за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та 

організацій, Черкаським МЦ з надання БВПД  проводилась правороз'яснювальна робота, зокрема за допомогою Skype-

зв’язку, а саме: 

15 квітня 2020 року  за участю завідувача відділу бібліотечної та краєзнавчої роботи 

КЗ «Черкаського РОМЦ НТ» Черкаської районної ради відбувся інформаційний 

захід за допомогою  

Skype-зв’язку для працівників бібліотек та місцевих жителів с. Чорнявка та с. 

Будище на тему: «Особливості роботи органів державної влади на період дії карантину». 12 червня 2020 року з 



працівниками Чигиринського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) обговорено питання щодо прав, гарантій та пільг, які надаються донорам крові та її компонентів». 

-зв’язку для працівників бібліотек та місцевих жителів с. Чорнявка та с. Будище на тему: «Особливості роботи органів 

державної влади на період дії карантину». 12 червня 2020 року з працівниками Чигиринського районного відділу державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) обговорено питання щодо прав, гарантій 

та пільг, які надаються донорам крові та її компонентів». 

 18 серпня 2020 року організовано та проведено зустріч у форматі відео-

конференції за допомогою додатку Zoom 

 з нагоди відзначення Дня незалежності України. У відеоконференції прийняли 

участь заступники начальників Соснівського та Придніпровського районних 

відділів з питань пробації у Черкаській області, персонал та заступник 

начальника Черкаського слідчого ізолятору. Під час онлайн-зустрічі обговорено 

забезпечення реалізації прав та інтересів засуджених.  17 вересня 2020 року відбулося засідання круглого столу в 

Черкаській обласній державній адміністрації за участі представників громадської мережі “Опора”, патрульної поліції 

Черкащи 

ни, державного реєстру виборців та представників ОТГ на тему: "Особливості 

голосування на виборчій дільниці та за місцем перебування". 

18 вересня 2020 року прийнято участь засідання комісії з питань захисту прав дітей 

за участі представників Служби у справах дітей Чигиринської РДА, Управління 

соціального захисту населення Чигиринської РДА, Чигиринського районний центру 

зайнятості та першого заступника голови Чигиринської РДА на тему: "Визначення 

місця проживання дитини". 

07 жовтня 2020 року в рамках співпраці з органами місцевого самоврядування та 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Черкаського району, працівниками Черкаського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснено виїзд до села Чорнявка Черкаського району.  

Проведено робочу зустріч із сільським головою, головною темою якої було обговорення 

питань надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення, обговорено питання співпраці та взаємодії при наданні такої допомоги. По 

завершені заходу проведено вуличне інформування мешканців села та розповсюджено інформаційні буклети і брошури на різну правову 

тематику. 

08 жовтня 2020 року за участі працівників Чигиринського районного відділу державної 

виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

проведено круглий стіл в ході якого обговорено зміни в законодавстві у сфері земельних 

правовідносин. 

29 жовтня 2020 року відбулася робоча зустріч 

із представниками Чигиринської ОТГ щодо 

змін в законодавстві з питань, що пов’язані з 

проведенням земельної реформи.  
11 листопада 2020 року з метою налагодження співпраці з ОМС та доступності до 

безоплатної правової допомоги жителів села Стецівка Чигиринського району,  здійснено виїзд до 

села та надано консультації з різних правових питань мешканцям сільської місцевості. 

20 листопада 2020 року з метою підвищення рівня правової обізнаності 



мешканців села працівники центру здійснили виїзд до села Червона Слобода Черкаського району.  Основну 
увагу присутніх зосереджено на законодавчих ініціативах уряду в сфері земельного права, зокрема щодо особливостей укладення 
договору оренди землі. По завершенню заходу всі бажаючі мали можливість отримати консультації та роз’яснення з правових питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1.2.5]Створення та розширення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або 

вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів залучення таких осіб до 

консультування громади з визначених правових питань 

Авторитетних осіб для залучення осіб в якості параюристів не виявлено. 

Авторитетних осіб для залучення осіб в якості параюристів не виявлено. 

Авторитетних осіб для залучення осіб в якості параюристів не виявлено. 

         Авторитетних осіб для залучення осіб в якості параюристів не виявлено. 

 

 [1.2.6]Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по 

обговоренню результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів 

 

 11 березня 2020 року працівником Канівського бюро правової допомоги Іриною Тананою здійснено виїзд до  Бобрицької 

сільської ради ОТГ в Черкаській області.Для посадових осіб сільської ради був проведений тренінг на тему: «Реалії та 

стратегії системи безоплатної правової допомоги в Україні».   

 

17 червня 2020 року керівником відділу «Чорнобаївське бюро правової допомоги» 

Інною Копійкою проведено робочу зустрічі з начальником Чорнобаївського відділення 

поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, капітаном поліції 

Віталієм Іваньком та начальником Чорнобаївського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Черкаській області, майором вн.влужби Володимиром 

Бабенком щодо подальшої співпраці у подоланні злочинності та організації 



профілактичної роботи на Чорнобаївщині.     

03 липня 2020 року  працівником Драбівського бюро правової допомоги Сергієм Михликом  проведено робочу нараду із 

спеціалістами служби у справах дітей Драбівської райдержадміністрації щодо здійснення  профілактичної роботи серед 

неповнолітніх у період літніх канікул. Під час зустрічі було складено спільний графік попереджувально-

профілактичних рейдів, основним завданням яких є недопущення правопорушень, виконання нормативно-правових актів 

про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний час в громадських місцях. 

 керівником відділу «Чорнобаївське бюро правової допомоги» Інною Копійкою 

проведено робочу зустрічі з начальником Чорнобаївського відділення поліції 

Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, капітаном поліції 

Віталієм Іваньком та начальником Чорнобаївського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області, майором вн.влужби 

Володимиром Бабенком щодо подальшої співпраці у подоланні злочинності та 

організації профілактичної роботи на Чорнобаївщині.     

03 липня 2020 року  працівником Драбівського бюро правової допомоги Сергієм Михликом  проведено робочу нараду із 

спеціалістами служби у справах дітей Драбівської райдержадміністрації щодо здійснення  профілактичної роботи серед 

неповнолітніх у період літніх канікул. Під час зустрічі було складено спільний графік попереджувально-

профілактичних рейдів, основним завданням яких є недопущення правопорушень, виконання нормативно-правових актів 

про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний час в громадських місцях. 

  працівником Драбівського бюро правової допомоги Сергієм Михликом  проведено робочу нараду із спеціалістами служби 

у справах дітей Драбівської райдержадміністрації щодо здійснення  профілактичної роботи серед неповнолітніх у період 

літніх канікул. Під час зустрічі було складено спільний графік попереджувально-профілактичних рейдів, основним 

завданням яких є недопущення правопорушень, виконання нормативно-правових актів про обмеження перебування дітей 

без супроводу дорослих у нічний час в громадських місцях. 

 Затверджено профілактичні заходи, які спрямовані на запобігання вчиненню дітьми суспільно небезпечних діянь, 

поширенню шкідливих звичок серед дітей, попередження насильства та жорстокого поводження у сім’ях з дітьми. 

 

 

21 жовтня 2020 року керівник відділу Чорнобаївське бюро правової допомоги Інна 

Копійка на базі Чорнобаївської РДА провела бесіду на тему: «Вибори 2020: що 

необхідно знати?» з представниками територіальних виборчих комісій 

Чорнобаївської селищної ради та Іркліївської сільської ради, представників апарату 

РДА. Під час заходу присутнім доведено інформацію щодо основних нововведень, 

проаналізовано нормативно-правові акти, якими необхідно керуватись під час 

виборчого процесу.  

9 вересня 2020 року відбувся спільний робочий виїзд заступника 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з 

надання БВПД Алли Лавренюк, директора  Жашківського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірини Коваль та  начальником 

Служби у справах дітей Жашківської РДА Романа Сулими. Відвідано сім'ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. З батьками обговорювалися 

питання профілактики шкідливих звичок, належне виконання батьківських 

обов'язків та покращення житлово- побутових умов. Попереджено про цільове 

використання соціальних виплат та наслідки домашнього насилля щодо дітей. 



21 жовтня 2020 року на виконання «Програми «Прискорення інвестицій у сільське господарство» з метою підвищення 

правової свідомості у суспільстві начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами Уманського МЦ з 

надання БВПД Малькова Яна в приміщенні Родниківської сільської ради здійснила виїзний прийом громадян у вигляді 

мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги та провела робочу зустріч на тему: «Порядок передачі 

земельних ділянок в оренду». 

21 жовтня 2020 року начальником відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами Уманського МЦ з надання 

БВПД Мальковою Яною в приміщенні бібліотеки Родниківської сільської ради проведено правопросвітницьку лекцію для 

громадян на тему: «Місцеві вибори - 2020». 
 

12 листопада заступником начальника відділу Гаркавенко Аркадієм та головним спеціалістом Сіньковською Вікторією 

Уманського МЦ з надання БВПД спільно зі Собківською старостою Дмитрушківської сільської ради Абраменко Зінаїдою 

здійснили виїздне консультування громадян та проведено семінар для працівників установи на тему: «Укладання договору 

оренди землі». 
 

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

Алла Лавренюк, директор Жашківського районного центру соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді Ірина Коваль та  

студенти і педагоги Жашківського аграрно -технологічного професійного ліцею. 

З метою запобігти упередженому ставленню до ВІЛ-інфікованих та  привернути більше уваги до проблеми ВІЛ/СНІДу  

розповсюджувались буклети: «Соціальний захист осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на СНІД та 

членів їх сімей», «Що таке ВІЛ, ВІЛ – інфекція та СНІД?», « ВІЛ через дружбу не передається», «Що таке тест на ВІЧ?», 

«Лубриканти і презервативи» та засоби контрацепції. Алла Лавренюк  зазначила, що відповідно до  ЗУ «Про внесення змін 

до Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення. 

06 лютого 2020 року з метою налагодження співпраці та доступності до безоплатної правової допомоги жителів села Геронимівки 

Черкаського району, працівники Центру провели робочу зустріч із сільським головою та працівниками Геронимівської сільської ради, 

головною темою якої було обговорення питань надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення, 

співпраці та взаємодії при наданні такої допомоги. Всіх присутніх забезпечено інформаційними матеріали, зокрема 

плакатами, буклетами та брошурами на правову тематику. 

 

1 вересня 2020 року відбулося засідання круглого столу за участі представників 

Черкаської місцевої прокуратури та районних секторів філії Державної установи 

«Центр пробації» в Черкаській області на тему: “Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення”.  

 

 

 

 

 
Під час проведення круглого столу відмічено, що саме відновне правосуддя має на 

меті вивести дітей, які перебувають у конфлікті із законом, із кримінального процесу 

якомога раніше, запобігти вчиненню повторних злочинів, а найголовніше має 

ефективні механізми для їх ресоціалізації.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

[1.2.7]Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого самоврядування, державних органів, 

громадських з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у 

тому числі, створення незалежного провайдера  на рівні територіальних громад; налагодження співпраці з 

юридичними клініками 

11 березня 2020 рокупрацівником Канівського бюро правової допомоги Іриною Тананою здійснено виїзд до  Бобрицької 

сільської ради ОТГ в Черкаській області.Для посадових осіб сільської ради був проведений тренінг на тему: «Реалії та 

стратегії системи безоплатної правової допомоги в Україні».   

22 червня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр) Сергій Брус та Тетяна Жалобна 

здійснили виїзд до Центру «Діалог між поколіннями», для проведення 

правопросвітницької роботи з представниками ромської  

громади м. Золотоноша.  Захід проходив у рамках меморандуму про співпрацю 

між місцевим центром та Золотоніською громадською організацією общини циган 

«Аме Рома». 

 Золотоноша.  Захід проходив у рамках меморандуму про співпрацю між 

місцевим центром та Золотоніською громадською організацією общини циган «Аме Рома». 

По завершені зустрічі між місцевим центром та організацією «Аве Рома» було досягнуто домовленості про систематичне 

проведення спільних інформаційних заходів, які сприятимуть посиленню правових можливостей ромів. 

21 серпня 2020 року керівник Канівського бюро правової допомоги Олена Васильченко 

спільно з працівниками Канівського міськрайонного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ 
провели круглий стіл на тему:  

«Порядок розірвання шлюбу з іноземцями в Україні».Підстави та способи 

припинення шлюбу в України регулюються Сімейним кодексом України.  

».Підстави та способи припинення шлюбу в України регулюються Сімейним 

кодексом України.  

 02 грудня 2020 року 

 з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю працівник 

Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Жалобна провела інформаційну зустріч: «Захист прав осіб з інвалідністю» з 

членами Золотоніської територіальної первинної організації Українського товариства 

сліпих (далі - Золотоніської ТПО «УТОС» ). 

Золотоніської ТПО «УТОС» ). 

 

13 лютого 2020 року головним спеціалістом Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Сокол Оленою було проведено 

роз`яснювальну зустріч з працівниками відділу бухгалтерії Комунального закладу 

«Смілянська спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів Черкаської обласної 

ради». 

 

 

Виступаючи перед присутніми, Сокол Олена поінформувала про функціонування системи БПД, напрямки роботи 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%A1-%D0%A6%D0%9C%D0%A3-%D0%9C%D0%AE-%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-788878951260452/


Смілянського місцевого центру, порядок звернення та перелік пільгових категорій громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, а також розповіла про перелік документів, які необхідно подати для 

отримання БВПД та зазначила адресу і контактну інформацію, за якою можна звертатись за отриманням додаткової 

інформації. 02 липня 2020 року у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Городищенської міської ради з нагоди 

відзначення 01 липня 5-річного ювілею роботи місцевих центрів з надання БВПД в Україні, проведено засідання круглого-

столу на тему «П'ятиріччя Смілянського МЦ з БВПД» за участю державних реєстраторів Городищенської міської ради, та 

головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

 

Виступаючи перед присутніми, Сокол Олена поінформувала про функціонування 

системи БПД, напрямки роботи Смілянського місцевого центру, порядок звернення 

та перелік пільгових категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, а також розповіла про перелік документів, які необхідно подати 

для отримання БВПД та зазначила адресу і контактну інформацію, за якою можна 

звертатись за отриманням додаткової інформації. 02 липня 2020 року у відділі 

державної реєстрації виконавчого комітету Городищенської міської ради з нагоди відзначення 01 липня 5-річного ювілею 

роботи місцевих центрів з надання БВПД в Україні, проведено засідання круглого-столу на тему «П'ятиріччя Смілянського 

МЦ з БВПД» за участю державних реєстраторів Городищенської міської ради, та головного спеціаліста Городищенського 

БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 02 липня 2020 року у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Городищенської міської ради з нагоди відзначення 

01 липня 5-річного ювілею роботи місцевих центрів з надання БВПД в Україні, проведено засідання круглого-столу на тему 

«П'ятиріччя Смілянського МЦ з БВПД» за участю державних реєстраторів Городищенської міської ради, та головного 

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

06 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів робочу зустріч з начальником відділення офіцерів 

запасу і кадрів Кам’янського РВК майором Довгомеля Анатолієм на тему: «Звільнення від сплати земельного податку 

фізичних осіб, мобілізованих до Збройних сил України». 

Податковим кодексом України визначено, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних 

часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Відповідно до ст. 281 ПК України від сплати земельного 

податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Відповідно до норм Закону учасники антитерористичної операції особи, визнані учасниками бойових 

дій, звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати земельного податку, передбачене для 

такої категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних 

норм, зокрема: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 

гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва 

– не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;  для ведення садівництва – не 

більш як 0,12 гектара. 



Для звільнення від сплати земельного податку, особа яка  має підстави для отримання пільг повинна надати 

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми та документи, що посвідчують її 

право на пільгу, зокрема, посвідчення «Учасник бойових дій». 

21 жовтня 2020 року заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД  Каріною Асланян, в рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, 

проведено робочу зустріч з працівниками Топилянської сільської ради. 

  В ході заходу обговорили тему, а саме: «За яких умов може здійснюватися передача земельної ділянки у власність або 

користування громадян за давністю користування?» 

Під час обговорення актуального питання було відзначено: Відповідно до статті 119 Земельного кодексу громадяни, які 

добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б 

свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання в користування. Розмір земельної ділянки 

встановлюється в межах норм, визначених цим кодексом. Передача земельної ділянки у власність або користування 

громадян за давністю користування здійснюється в порядку, установленому даним кодексом. 

 Слід відзначити, що норма зазначеної статті при передачі земельної ділянки громадянам у власність або користування за 

давністю користування обумовлюється добросовісністю та відкритістю користування земельною ділянкою. При цьому, 

використання земельної ділянки має бути безперервним, тобто щорічним. Сезонні перерви обробки землі не повинні 

братися до уваги. 

  Термін добросовісного та відкритого користування земельною ділянкою має становити не менше 15 років. Перебіг терміну 

за давністю користування для набувача права власності на землю або надання її в користування починається з моменту 

фактичного використання земельної ділянки, а не з дати прийняття норми зазначеної статті Земельного кодексу України (з 

1.01.02).Після завершення заходу було вручено роздруковані матеріали з юридичних питань. 

21 жовтня 2020 року  у відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД начальник 

відділу Ольга Винарська провела робочу зустріч з адвокатом системи БВПД Володимиром Полежакою, під час зустрічі 

було були обговорені права громадян України  щодо взяття  участі у виборах, та підстави для реалізації виборцями права 

голосу на виборах - включення до списку виборців на виборчій дільниці. 

 Під час робочої зустрічі була акцентована увага на  порушення такого права. Аби захистити свої виборчі права громадяни 

мають право шляхом уточнення списків виборців, у тому числі включення або виключення зі списку себе чи інших осіб,   

можуть звернутися до суду з адміністративним позовом, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України (далі КАС України). 

 Відповідно до статті 274 КАС України право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у 

тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на 

відповідних виборах або референдумі, такий позов розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місце 

знаходженням відповідної комісії, і позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. 

 Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. А рішення 

адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення 

адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню 



27 жовтня 2020 року заступником начальника  Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом Шполянського районного відділу РАЦС. В ході заходу 

обговорили тему, а саме «Отримання документів про державну реєстрацію народження представниками ромської 

національної меншини в Україні". 

Під час розмови обговорили що, багато ромів в Україні не мають ідентифікаційних документів і свідоцтв про державну 

реєстрацію актів цивільного стану, а отже позбавлені доступу до базових послуг. 

Для отримання паспорта чи іншого ідентифікаційного документа зазвичай необхідне свідоцтво про народження, а для 

видачі свідоцтва про народження у свою чергу необхідний відповідний документ посвідчення особи. У той самий час, 

відсутність ідентифікаційних документів на практиці також часто являє собою серйозну перешкоду для звернення до суду, 

наприклад, щоб отримати рішення суду про підтвердження факту народження, існують випадки коли факт народження 

особи було зареєстровано, однак вона не має паспорта чи інших ідентифікаційних документів. 

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її 

народження або за місцем проживання батьків. 

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження. 

09 листопада 2020 року заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД  Каріною Асланян, в рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, 

проведено робочу зустріч з працівниками Кримківського старостинського округу. 

В ході заходу обговорили тему, а саме: «Як оформити право на успадковану земельну ділянку неповнолітній особі та видати 

державний акт в цьому випадку ?» 

Фахівець бюро проінформувала присутніх,  що державний акт на успадковану земельну ділянку видається на загальних 

підставах. А щодо дієздатності і правоздатності неповнолітнього, то це регламентується Цивільним кодексом України. 

За неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, угоди укладають від їх імені батьки (усиновителі) або опікун (стаття 14 

Цивільного кодексу України). 

Неповнолітні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років вправі укладати угоди за згодою своїх батьків (усиновителів) або 

піклувальників. (Стаття 13 Цивільного кодексу України). 

12 листопада 2020 року  у Центрі надання адміністративних послуг Городищенської районної державної адміністрації, 

проведено зустріч-обговорення на тему «Земельні правовідносини» за участю адміністратора ЦНАП Ярослава Фірцака, та 

головного спеціаліста Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Миколи Барабаша. 

Під час зустрічі учасники відзначали, що земельні правовідносини являють собою суспільні земельні відносини, що 

виникають у сфері взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем і врегульовані нормами земельного права. 

Земельні відносини є особливим видом майнових відносин з приводу землі, які врегульовані земельним законодавством. 

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

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

частки (паї). 



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

Регулятивні правовідносини - це такі відрегульовані нормами земельного права, які проявляються у вчиненні учасниками 

даних відносин позитивних дій. Це - звичайні земельні відносини, які зустрічаються у практиці, придбання, використання 

земельних ділянок, приклади про які наводились вище. Правоохоронні земельні відносини, на відміну від регулятивних, 

викликаються відхиленнями у поведінці учасника земельних відносин від норми закону. Тому правоохоронні земельні 

відносини виникають з приводу правопорушень, коли наступає необхідність юридичного впливу на порушника земельного 

законодавства. Названі відносини можуть виникати і при відсутності правопорушення, коли є загроза його настання. 

Також учасниками зустрічі було обговорено питання, щодо співпраці у напрямі підвищення правової обізнаності громадян у 

сфері земельних відносин, та спільних консультувань з питань, щодо регулювання земельних відносин. Розповсюджені 

друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією. 

20 листопада 2020 року начальником  відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Василем Ямковим  було проведено 

робочу зустріч з працівниками Лисянського ОТГ- землеупорядником Антощенко Ритою,  державними реєстраторами  

Вікторією Міняйло та Вікторією  Бобровською , фахівцем з реєстрації громадян (виписка та прописка)  Тетяною  Кошман  

на  тему : “ Позбавлення  особи  права  користування  жилим  приміщенням” В ході обговорення було  розглянуто питання 

що до  добровільної згоди зняття з реєстрації  місця проживання,  так зняття з реєстрації місця проживання особи – судовим 

методом  відповідно до п.2ч.1ст.7 закону Укаїни. Зустріч пройшла теплій, дружній атмосфері з обговоренням всіх 

праврових питань. 

27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з фахівцем ІІ 

категорії Кам’янського РС філії ДУ «Центр пробації» Ляшко В’ячеславом на тему: «Відмова у видачі довідки переселенця». 

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках: 

у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі 

проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території; у державних органів є факти про 

подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки; заявник втратив документи, що засвідчують його особу 

(спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік); докази, подані заявником для підтвердження факту 

проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання 

заявника на відповідній території. По закінченню заходу були розповсюджені буклети «Безоплатна правова допомога 

ВПО». 

11 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з головним спеціалістом 

відділу фінансів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Соболь Наталією на тему: «Безоплатна допомога в 

Україні». 

Спеціаліст бюро розповів  про право на безоплатну правову допомогу та функції бюро, види послуг, які включають в себе 

безоплатна первинна та вторинна  правова допомога. Звернув увагу на категорії осіб, які можуть скористатися правовою 

допомогою адвоката від держави для представництва інтересів та захисту прав у суді. По закінченню заходу були 

розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги. 

11 грудня 2020 року у приміщенні Городищенської міської ради проведено зустріч обговорення на тему "Безоплатна 

правова допомога в Україні» за участю головного спеціаліста з правових питань Віталіни Гаврилюк, та головного 

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

Миколи Барабаша. 



Під час обговорення, учасниками було відзначено, що Система безоплатної правової допомоги працює в Україні вже 8 

років. З 1 січня 2013 року безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) надається у кримінальному процесі. З 1 липня 

2015 року доступ до БВПД у цивільному та адміністративному процесах отримали деякі  соціально незахищені категорії 

громадян – малозабезпечені, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від 

домашнього насильства, діти та ін. За роки роботи регіональні центри з надання БВПД видали понад 636 тис. доручень про 

призначення адвоката за рахунок держави для здійснення захисту всім затриманим, а також підозрюваним, обвинуваченим 

у кримінальному процесі, які через брак коштів або через інші об’єктивні причини не могли самостійно залучити захисника. 

Місцеві центри з надання БВПД прийняли понад 298,8 тис. рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільних та адміністративних справах. Також місцеві центри зареєстрували понад 2 млн 298,3 тис. звернень клієнтів для 

отримання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, допомоги у складенні заяв, скарг та інших 

документів правового характеру. 

А розвиток системи БПД  в Україні розпочато 2 червня 2011 року, коли Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу», що стало стартом розвитку системи БПД. 

Також було обговорено, що таке Безоплатна первинна правова допомога і Безоплатна вторинна правова допомога, та 

категорії осіб які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Обговорено як і де отримати безоплатну правову 

допомогу. 

 

17 січня з метою обговорення результатів спільної діяльності та планування 

  організаційних питань, в. о. начальника відділу “Жашківське бюро правової допомоги” Уманського МЦ з надання БВПД 

Алла Лавренюк взяла участь в засіданні круглого столу працівників Жашківського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах 

дітей Жашківської РДА, Жашківського районного сектору філії ДУ “Центр 

пробації” в Черкаській області.Протягом минулого року фахівцями бюро спільно з 

представниками зазначених установ проведено низку правопросвітницьких заходів 

спрямованих на захист прав дітей та підвищення рівня правової обізнаності 

населення м. Жашкова та Жашківського району, серед них змістовні 4 тренінги на 

теми: “Злочинність та попередження рецидиву злочинів”, “Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі та звільнених 

від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном”, «Відповідальне батьківство сьогодні – гідне майбутнє 

завтра!», «Любов – найкращий засіб виховання». 

 організаційних питань, в. о. начальника відділу “Жашківське бюро правової допомоги” Уманського МЦ з надання БВПД 

Алла Лавренюк взяла участь в засіданні круглого столу працівників Жашківського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей Жашківської РДА, Жашківського районного сектору філії ДУ “Центр 

пробації” в Черкаській області.Протягом минулого року фахівцями бюро спільно з представниками зазначених установ 

проведено низку правопросвітницьких заходів спрямованих на захист прав дітей та підвищення рівня правової обізнаності 

населення м. Жашкова та Жашківського району, серед них змістовні 4 тренінги на теми: “Злочинність та попередження 

рецидиву злочинів”, “Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі та звільнених від відбування покарання з 

випробуванням з іспитовим терміном”, «Відповідальне батьківство сьогодні – гідне майбутнє завтра!», «Любов – 

найкращий засіб виховання». 

 

 

10 лютого начальником «Маньківське бюро правової допомоги» Іриною Миронюк та її заступницею Анною Яроцькою 

проведено робочу зустріч з керівником Маньківського районного відділу ДВС 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Черкаській 



області Василем Мельником на тему: «Арешт і вилучення майна боржника».Присутніми обговорено норми статті ст. 56 

Закону України «Про виконавче провадження», якою передбачено, що арешт майна та/або коштів боржника застосовується 

для забезпечення виконання рішення суду та накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна 

(коштів) боржника або опис та арешт майна (коштів) боржника. 

 

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».  

 

З нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного дня молоді з метою подальшої соціально-роз`яснювальної роботи для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей ВПО, дітей учасників бойових дій тощо, 12 серпня 2020 року 

в.о. начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою 

Лавренюк спільно з директором  Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною 

Коваль організовано та проведено робочу зустріч присвячену темі  виплат соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів. 

 
 

30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. У зв’язку з відзначенням цього 

свята, 30.09.2020,  начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Іриною 

Миронюк та заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги»  

Анною Яроцькою проведено зустріч зі співробітниками Маньківського районного відділу 

ДРАЦС Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на 

тему: «Деякі аспекти усиновлення». 

». 

З нагоди відзначення Дня захисника України, 13.10.2020 начальником відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги» Іриною Миронюк та заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги»  Анною Яроцькою проведено бесіду з військовим комісаром Маньківського районного військового комісаріату 

Вадимом Войтенком на тему: «Права захисників України». 

12.10.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками 

Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

20.10.2020 року з метою ефективного інформування громадян стосовно виборчих прав в. о. начальника відділу 

«Жашківське бюро правової допомоги» Аллою Лавренюк проведено інформаційний захід для працівників Жашківської 

ЦБС щодо їх виборчих прав, захисту та виборчих процедур до, під час та після голосування на виборах. 

 

 

 10-11 червня 2020 року  Черкаським МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч з представиками Служби у справах 

дітей та прийнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини на базі Служби у справах дітей Чигиринської та 

Черкаської РДА. 

21 липня 2020 року працівниками Черкаського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено зустріч із представниками 

Управління ДМС України в Черкаській області.  У процесі обговорення була 

досягнута домовленість в основних аспектах спільної діяльності та подальшої 

взаємодії між службами. 

 

 

 



У процесі співпраці з ОМС особлива увага  приділяється просвітницькій діяльності. Працівники центру проводять семінари та лекції на базі 

ОМС для жителів громад, спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ у сфері земельних правовідносин, соціального захисту, 

освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення тощо. Саме за підтримки ОМС є ефективною реалізація проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», здійснюються виїзди у сільські населені пункти, метою яких є 

підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо їх прав на землю та способів захисту, надання методичної 

допомоги посадовим особам ОМС щодо вирішення земельних питань.  

 

 

 [1.3.1]Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів співпраці та 

напрацювання нових підходів); Укладення додаткових угод/ меморандумів про перенаправлення; Збір, заповнених 

партнерами, Анкет партнерських організацій 

 

17 лютого 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Черкаським МЦ  з надання БВПД та Благодійною 

організацією “Сто відсотків життя Черкаси”, метою якого є організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу у формі 

проведення семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів. Забезпечення сторонами методичних рекомендацій та 

інших інформаційних матеріалів, необхідних для спільної роботи. 

 19 червня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Черкаським МЦ  з надання БВПД та Чигиринською 

районною громадською організацією “Союз Чорнобиль України”, метою якого є поширення правопросвітницької 

інформації, а також  організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян 

щодо захисту своїх прав. 

 

06 серпня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

сектором освіти, молоді та спорту Корсунь-Шевченківської районної дерджавної адміністрації. 

 

11 серпня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

Карашинською сільською радою. 

 

18 серпня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

Кам`янським районним відділом державної виконачої служби Головного територіального управління юстиції в Черкаській 

області. 

 

26 серпня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

Виноградською сільською радою. 

 

01 вересня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

Городищенською районною філією Черкаського обласного центру зайнятості. 

 

10 вересня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 

Городищенською районною організацією Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів). 

 

11 вересня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Смілянським місцевим центром з надання БВПД та 



службою у справах дітей Городищенської районної державної адміністрації. 

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.  
 

17 лютого 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Черкаським МЦ  з надання БВПД та Благодійною 

організацією “Сто відсотків життя Черкаси”, метою якого є організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу у формі 

проведення семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів. Забезпечення сторонами методичних рекомендацій та 

інших інформаційних матеріалів, необхідних для спільної роботи. 

 19 червня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Черкаським МЦ  з надання БВПД та Чигиринською 

районною громадською організацією “Союз Чорнобиль України”, метою якого є поширення правопросвітницької 

інформації, а також  організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян 

щодо захисту своїх прав. 

 

 01 вересня 2020 року  підписано меморандум про співпрацю між Черкаським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та КНП “Черкаським обласним псиноневрологічним диспансером Черкаської обласної ради”. 

 

 [1.4.1] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в установах виконання покарань з 

найбільш актуальних правових питань вказаної категорії осіб 

 

 13 січня 2020 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна Копійка провела інформування та 

консультування суб'єктів пробації Чорнобаївщини, що потребують спеціального підходу та індивідуального вирішення 

проблем. 

 

17 січня 2020 року спеціалістом Драбівського бюро правової допомоги Сергієм 

Михликом за участі начальника сектору пробації Івана Тищенка проведено 

консультування умовно засуджених громадян.  21 січня 2020 року фахівець 

Золотонського місцевого центру з надання БВПД провела інформаційну зустріч з умовно 

засудженими особам, які перебувають на обліку у міськрайонному відділі філії ДУ “Центр 

пробації” у Черкаській області щодо можливості отримати безоплатну правову допомогу.  

 спеціалістом Драбівського бюро правової допомоги Сергієм Михликом за участі начальника сектору пробації 

Івана Тищенка проведено консультування умовно засуджених громадян.  21 січня 2020 року фахівець 

Золотонського місцевого центру з надання БВПД провела інформаційну зустріч з умовно засудженими особам, які 

перебувають на обліку у міськрайонному відділі філії ДУ “Центр пробації” у Черкаській області щодо можливості 

отримати безоплатну правову допомогу.  
 

 18 червня 2020 року працівником місцевого центру Тетяною Жалобною за участі фахівців Золотоніського міськрайонного 

відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області проведено інформаційні бесіди із суб'єктами пробації щодо переваг 

офіційного працевлаштування. 



25 червня 2020 року, напередодні відзначення Міжнародного дня боротьби проти 

зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, працівником Золотоніського місцевого 

центру з надання БВПД Тетяною Жалобною за участі фахівців Золотоніського 

міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області проведено 

інформаційний захід: “Відповідальність за зловживання наркотичними засобами” для умовно 

засуджених осіб.21 липня 2020 року з 

 метою інформування суб’єктів пробації про переваги офіційного працевлаштування  

фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною на базі Золотоніського 

місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області проведено інформаційний захід: «Захистіть 

своє майбутнє – працюйте легально». Легалізація трудових відносин і заробітної плати є одним з найважливіших 

питань, вирішення якого має безпосередній вплив на добробут держави і кожного окремого українця. Адже через 

тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни позбуваються 

законних соціальних гарантій.03 вересня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною 

Копійкою спільно з  ст. інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області Ярославою 

Швиденко проведено інформаційний захід: «Запобігання вчиненню нових злочинів засудженими особами». 

, напередодні відзначення Міжнародного дня боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, 

працівником Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною за 

участі фахівців Золотоніського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у 

Черкаській області проведено інформаційний захід: “Відповідальність за зловживання 

наркотичними засобами” для умовно засуджених осіб.21 липня 2020 року з 

 метою інформування суб’єктів пробації про переваги офіційного працевлаштування  

фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною на 

базі Золотоніського місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській 

області проведено інформаційний захід: «Захистіть своє майбутнє – працюйте легально». Легалізація трудових 

відносин і заробітної плати є одним з найважливіших питань, вирішення якого має безпосередній вплив на добробут 

держави і кожного окремого українця. Адже через тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень 

несплачених податків, а громадяни позбуваються законних соціальних гарантій.03 вересня 2020 року керівником 

Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з  ст. інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській області Ярославою Швиденко проведено інформаційний захід: «Запобігання вчиненню нових 

злочинів засудженими особами». 

 

фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною на базі Золотоніського 

місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області проведено 

інформаційний захід: «Захистіть своє майбутнє – працюйте легально». Легалізація трудових 

відносин і заробітної плати є одним з найважливіших питань, вирішення якого має 

безпосередній вплив на добробут держави і кожного окремого українця. Адже через тіньовий 

ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни 

позбуваються законних соціальних гарантій.03 вересня 2020 року керівником Чорнобаївського 

бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з  ст. інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ 

«Центр пробації» в Черкаській області Ярославою Швиденко проведено інформаційний захід: «Запобігання вчиненню 

нових злочинів засудженими особами». 

Легалізація трудових відносин і заробітної плати є одним з найважливіших питань, вирішення якого має 

безпосередній вплив на добробут держави і кожного окремого українця. Адже через тіньовий ринок зайнятості 

держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни позбуваються законних соціальних 

гарантій.03 вересня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з  ст. 



інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області Ярославою Швиденко проведено 

інформаційний захід: «Запобігання вчиненню нових злочинів засудженими особами». 

 Під час заходу з клієнтами пробації було проведено профілактичні бесіди про причини, мотиви та наслідки вчинення 

кримінальних проступків. Акцентувалась також увага на дотриманні норм правослухняної поведінки в їх родинах та на 

потребу уникнення спілкування з особами антисоціальної поведінки. Роз’яснено норми кримінального та адміністративного 

законодавства. Спільно обговорено ризики, за умови настання яких, суб’єкт пробації може бути позбавлений волі та 

наголошено на веденні здорового способу життя.  

 01 жовтня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна здійснила консультування умовно засуджених осіб, які перебувають на обліку 

в  

 Золотоніському місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області 

та провела індивідуальні бесіди.З особами ромської національності, які перебувають на 

обліку у відділі пробації було проведено інформаційну бесіду: «Порядок поновлення 

втраченого паспорта». 

Золотоніському місьрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області 

та провела індивідуальні бесіди.З особами ромської національності, які перебувають на обліку у відділі пробації було 

проведено інформаційну бесіду: «Порядок поновлення втраченого паспорта». 

10 січня 2020 року головним спеціалістом відділу «Городищенського бюро правової допомоги» проведено підсумкову 

нараду щодо надання безоплатної правової допомоги клієнтам пробації протягом 2019 року. Під час спілкування також 

було обговорено шляхи розвитку співпраці у 2020 році, а також складено план спільних заходів. 

Також було здійснено прийом клієнтів пробації та надано консультації правового характеру. 

 
 

03 лютого 2020 року в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору філії 

«Центру пробації» в Черкаській області для суб’єктів пробації працював дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги.В ході зустрічі головний спеціаліст 

відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допопомоги" Оксана Курчатова 

розповіла відвідувачам про види правових послуг, а також проінформувала про 

можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру дистанційно, за 

визначеним графіком в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору 

пробації. 

 в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору філії «Центру пробації» в Черкаській області для суб’єктів 

пробації працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.В ході зустрічі головний спеціаліст 

відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допопомоги" Оксана Курчатова розповіла відвідувачам про види 

правових послуг, а також проінформувала про можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру 

дистанційно, за визначеним графіком в приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору пробації. 

 



 

07 лютого 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД, з метою формування правової культури та попередження 

правопорушень, на базі Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

проведено консультування з правових питань для засуджених відповідно до графіку 

роботи дистанційного пункту консультування. В ході консультування особи, які 

прийшли на реєстрацію до сектору пробації, окрім порядку доступу до БВПД, також 

отримали вичерпні відповіді з питань земельного та сімейного законодавства. 

 Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД, з метою формування правової 

культури та попередження правопорушень, на базі Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» проведено 

консультування з правових питань для засуджених відповідно до графіку роботи дистанційного пункту консультування. В 

ході консультування особи, які прийшли на реєстрацію до сектору пробації, окрім порядку доступу до БВПД, також 

отримали вичерпні відповіді з питань земельного та сімейного законодавства. 

 

 

19 лютого 2020 року в ДУ "Центр пробації" було проведено спільний захід "День 

відкритих дверей" для осіб які перебувають на обліку в указаній установі. Захід 

проведений за участю працівників: Лисянського бюро правової допомоги, відділу 

поліції, служби у справах дітей, відділу у справах сім'ї молоді та спорту, центру 

зайнятості. Було присутніх 18 осіб, які відбувають покарання не пов'язані з 

позбавленням волі, яким надані консультації та роз'яснення на правову тематику. 

 

 

 



05 березня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Сокол Оленою та Дякун Юлією було проведено захід на тему « Види правових послуг, 

які можуть потребувати суб’єкти пробації» метою якого є ознайомлення з первинною 

та вторинною правовою допомогами , які необхідні для вирішення проблем та потреб 

клієнта. 

Також було розглянуто та проінформовано про види послуг, яких найчастіше потребує 

суб’єкт пробації. Особи, які перебувають на обліку в “Центрі пробації”, отримали 

роз’яснення основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

дізналися про види правових послуг, які можна отримати у Центрі БВПД. 

 працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та Дякун Юлією було проведено захід на 

тему « Види правових послуг, які можуть потребувати суб’єкти пробації» метою якого є ознайомлення з первинною та 

вторинною правовою допомогами , які необхідні для вирішення проблем та потреб клієнта. 

Також було розглянуто та проінформовано про види послуг, яких найчастіше потребує суб’єкт пробації. Особи, які 

перебувають на обліку в “Центрі пробації”, отримали роз’яснення основних положень Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», дізналися про види правових послуг, які можна отримати у Центрі БВПД. 

 

06 березня 2020 року в приміщенні Кам’янського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» відповідно до графіка роботи діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. Прийом громадян здійснював головний 

спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро. 

На прийом завітали п’ятеро громадян, які перебувають на обліку, зпитаннями 

стосовно адміністративного та цивільного права. 

 

16 квітня 2020 року начальник «Звенигородського бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Ольга Винарська налагодила з провідним інспектором сектору філії ДУ «Центр 

пробації» Оленою Шолох Viber зв`язок для клієнтів пробації, які змогли отримати консультації онлайн на різну правову 

тематику. 

 

15 травня 2020 року відбулася координаційна нарада по відео зв’язку «вайбер» між заступником начальника відділом 

«Шполянського бюро правової допомоги» Каріною Асланян та начальником Шполянського районного сектору Валерієм 

Кисличенком, в ході якої було розглянуто питання щодо надання правової допомоги клієнтам пробації в умовах 

запровадження карантинних заходів 

 

09 липня 2020 року заступником начальника Шполянського бюро правової 

допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД з нагоди відзначення 8 

липня Дня родини в Україні,проведено круглий стіл з старшим інспектором сектору 

превенції Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області та зі 

старшим інспектором Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

Черкаської області. В ході заходу обговорили тему, а саме «Встановлення факту 

родинних відносин".  

27 серпня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги   під час забезпечення роботи дистанційного  пункту 

консультування відвідувачів філії ДУ «Центр пробації» провела зустріч з працівниками  та клієнтами філії, під час 



зустрічі  була зосереджена увага, на том, що виправний, виховний вплив на засуджених - це індивідуальна 

профілактика, оскільки таким чином "знімаються" в його особистості ті причини, які можуть повернути його на 

злочинний шлях. 

 заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД з нагоди відзначення 8 липня Дня родини в 

Україні,проведено круглий стіл з старшим інспектором сектору превенції 

Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області та зі старшим 

інспектором Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» Черкаської 

області. В ході заходу обговорили тему, а саме «Встановлення факту родинних 

відносин".  

27 серпня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги   під час забезпечення роботи дистанційного  пункту 

консультування відвідувачів філії ДУ «Центр пробації» провела зустріч з працівниками  та клієнтами філії, під час 

зустрічі  була зосереджена увага, на том, що виправний, виховний вплив на засуджених - це індивідуальна 

профілактика, оскільки таким чином "знімаються" в його особистості ті причини, які можуть повернути його на 

злочинний шлях. 

 начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги   під час забезпечення роботи дистанційного  пункту консультування відвідувачів філії 

ДУ «Центр пробації» провела зустріч з працівниками  та клієнтами філії, під час зустрічі  була зосереджена увага, на 

том, що виправний, виховний вплив на засуджених - це індивідуальна профілактика, оскільки таким чином 

"знімаються" в його особистості ті причини, які можуть повернути його на злочинний шлях. 

 

08 вересня 2020 року начальник відділу  «Звенигородське бюро правової допомоги» 

Смілянського місцевого центру з надання БВПД  провела зустріч з  працівниками  

Звенигородського міськрайонного секторі філії Державної установи “Центр пробації” в 

Черкаській області тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні кримінального правопорушення». Проектом передбачено скоординовану 

комунікацію між неповнолітніми, які є підозрюваними у вчиненні злочину, і 

потерпілими з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди та швидкого виведення неповнолітніх 

правопорушників із кримінального процесу з ужиттям заходів для їх соціалізації й запобігання вчиненню ними злочинів 

повторно. Під час зустрічі зосереджено увагу, що найбільш прогресивною та ефективною формою впливу на неповнолітніх 

злочинців, яка дозволяє уникнути кримінальної субкультури місць позбавлення волі і не ізолює особу від суспільства, що є 

важливим для збереження соціальних зв’язків у  суспільстві, та ґрунтується на правильному поєднанні фізичного, 

професійного, освітнього, психологічного, соціального та релігійного виховання є пробація.В рамках виконання плану 

спільних дій, за сприяння  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру  з 

надання   безоплатної вторинної правової допомоги 05 жовтня 2020 року в приміщенні Корсунь-Шевченківського  

районного сектору  філії «Центру пробації» в Черкаській області  для суб’єктів пробації працював дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

 начальник відділу  «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД  провела 

зустріч з  працівниками  Звенигородського міськрайонного секторі філії Державної установи “Центр пробації” в Черкаській 

області тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

Проектом передбачено скоординовану комунікацію між неповнолітніми, які є підозрюваними у вчиненні злочину, і 

потерпілими з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди та швидкого виведення неповнолітніх 

правопорушників із кримінального процесу з ужиттям заходів для їх соціалізації й запобігання вчиненню ними злочинів 



повторно. Під час зустрічі зосереджено увагу, що найбільш прогресивною та ефективною формою впливу на неповнолітніх 

злочинців, яка дозволяє уникнути кримінальної субкультури місць позбавлення волі і не ізолює особу від суспільства, що є 

важливим для збереження соціальних зв’язків у  суспільстві, та ґрунтується на правильному поєднанні фізичного, 

професійного, освітнього, психологічного, соціального та релігійного виховання є пробація.В рамках виконання плану 

спільних дій, за сприяння  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру  з 

надання   безоплатної вторинної правової допомоги 05 жовтня 2020 року в приміщенні Корсунь-Шевченківського  

районного сектору  філії «Центру пробації» в Черкаській області  для суб’єктів пробації працював дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

 В ході зустрічі головний спеціаліст відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро правової допомоги"  Оксана  Курчатова  

розповіла відвідувачам сектору пробації про роботу веб-сайту Державного аграрного реєстру, його користь та завдання , а 

також проінформувала окремо на тему , що стосується цивільного законодавства «Зняття арешту з майна» . Також 

наголошено про можливість отримувати безоплатні консультації правового характеру за визначеним графіком в 

приміщенні Корсунь-Шевченківського районного сектору  пробації або за потреби в приміщенні Корсунь-Шевченківського 

бюро правової допомоги. 

  В ході прийому клієнти пробації мали змогу звернутись із питаннями, що стосувалися порядку виконання рішення суду, 

ряду земельних питань (порядку користування земельною ділянкою, визначення меж земельної ділянки, тощо ),на які 

отримали індивідуальні консультації . Під час проведення прийому громадян розповсюджувалась друкована продукція 

Міністерства Юстиції України. 

09  жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання 

БВПД Дзюба Лілія   провела  лекцію для клієнтів Звенигородського МС філії Державної установи «Центр пробації» на тему: 

«Зняття арешту з майна». Учасникам заходу було  роз’яснення підстави для зняття виконавцем арешту з усього майна 

(коштів) боржника або його частини. 

 

12 лютого 2020 року відбулась зустріч директора Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Квасюка В. В. та заступника начальника відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ 

“Старобабанівська виправна колонія (№92)” Орловським І.В. На виконання Меморандуму про співпрацю, який підписано 

між Координаційним центром з надання правової допомоги, Адміністрацією ДКВС України та ДУ “Центр пробації” було 

узгоджено Графік роботи дистанційного консультативного пункту, створеного при ДУ “Старобабанівська виправна колонія 

(№92)”, а також розроблено План проведення спільних заходів Уманського місцевого центру з надання БВПД та ДУ 

“Старобабанівська виправна колонія (№92)” на 2020 рік.  

 

25 червня начальником відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Іриною Миронюк та 

начальником Маньківського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській області Анною Шевченко проведено робочу 

зустріч, яка стосувалася підведення підсумків за І півріччя 2020 року 

та розглянуто шляхи покращення порядку та механізму надання 

правової допомоги клієнтам 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». 

З метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-дострокового відбування покарання та відповідно до 

графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для суб’єктів пробації в Уманському 

міськрайонному відділі ФДУ «Центр пробації» в Черкаській області, 7 липня головним спеціалістом Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Вікторією Сіньковською, проведено бесіду на тему: «Встановлення факту родинних відносин».  

З метою підвищення рівня правової обізнаності та створення належних умов для набуття ромською національною 

меншиною правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов'язки та розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги 12.08.2020 року заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк  проведено інформаційно- правопросвітницький  захід для 

осіб які належать до ромської національної меншини на базі Жашківського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області. 

 

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". 

 

На базі Жашківського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області 05 жовтня 2020 року заступником 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк проведено 

лекцію для клієнтів пробації на тему : «Зняття арешту з майна».  
 

03 листопада 2020 року з метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-дострокового відбування 

покарання та реалізації графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для суб’єктів 

пробації в Уманському міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом Уманського 

місцевого центру з надання БВПД Ройтенко Яною, проведено бесіду на тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству».  
 

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за 

рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 
 

08 грудня з метою підвищення правової обізнаності засуджених осіб, що перебувають в ДУ «Старобабанівська виправна 

колонія № 92», проінформовано щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги в Україні працівниками 

Уманського місцевого центру з надання БВПД шляхом проведення он-лайн заходу в режимі Skype зв’язку. 

 

11 лютого2020 року працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для 

осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на 

тему: Права та обов’язки неповнолітніх, що перебувають на обліку”. 

 



06 березня2020 року з метою підвищення правової обізнаності осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення або 

обмеження волі в Черкаському слідчому ізоляторі, фахівцями Черкаського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено правоосвітній захід на тему: «Основні права засуджених». 

15 червня 2020 року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для суб’єктів пробації Соснівського РВ філії ДУ 

“Центр пробації” в Черкаській області на тему: "Протидія домашньому насильству". 

 

22-23 червня 2020 року відбувся інформаційний семінар для суб’єктів пробації  Чигиринського РВ філії ДУ “Центр 

пробації” в Черкаській області на тему: "Право на безоплатну правову допомогу". 

 

Протягом звітного періоду Черкаським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

ряд інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для субєктів Чигиринського, Черкаського, Придніпровського 

та Соснівського РВ філії ДУ «Центр пробації» на актуальні теми: "Конституційні права та свободи людини і громадянина", 

«Право спільної сумісної власності подружжя», "Способи захисту прав та свобод людини і громадянина", "Встановлення 

факту родинних відносин". 

 

 

 [1.4.2] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів   з правової освіти для осіб, які 

належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідів, пенсіонерів 

 

 

 

20 січня 2020 року фахівець місцевого центру Тетяна Жалобна провела інформаційну 

лекцію на тему: “Право отримувати субсидіїготівкою” для слухачів Університету ІІІ-

го віку в селі Кривоносівка Золотоніського району.  

 

 

16 червня 2020 року з метою підвищення їх рівня правової обізнаності з ряду 

юридичних питань та щодо механізмів захисту своїх прав, працівник Золотоніського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна 

Жалобна провела інформаційну зустріч: “Особливості договору дарування та 

заповіту” із 

  

мешканцями однієї з багатоповерхівок,  що у м. Золотоноша. 

31 липня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою проведено вуличне 

інформування жителів та відвідувачів смт. Чорнобай. 
 

мешканцями однієї з багатоповерхівок,  що у м. Золотоноша. 

31 липня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги 

Інною Копійкою проведено вуличне інформування жителів та відвідувачів 

смт. Чорнобай. 



 

31 липня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою проведено вуличне 

інформування жителів та відвідувачів смт. Чорнобай. 

 керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою проведено вуличне інформування жителів 

та відвідувачів смт. Чорнобай. 

 

В ході акції присутнім доведено інформацію про права осіб, які здійснюють догляд за особами, які його потребують 

та щодо порядку отримання грошової компенсації особам, які здійснюють догляд за 

особами з інвалідністю та особами, які потребують сторонньої допомоги.  30 вересня 2020 

року працівник Канівського бюро правової допомоги Олена Васильченко провела інформаційну 

зустріч:  «Захист прав людей похилого віку» для жителів міста Канева. 

Учасників зустрічі поінформовано про альтернативні способу захисту своїх прав та  роз’яснено 

механізм отримання безоплатної правової допомоги у Канівському бюро правової допомоги. 

    Наприкінці заходу розповсюджено інформаційні буклети з найбільш актуальних питань, 

якими найчастіше цікавляться люди похилого віку: «Аліменти на батьків», «Договір довічного утримання», «Пенсія за 

віком: умови призначення та нарахування», «Встановлення факту родинних відносин» тощо. 

01 жовтня 2020 року в Міжнародний день людей похилого віку працівник 

Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела 

інформаційну зустріч: «Захист прав людей похилого віку» з відвідувачами та 

працівниками Золотоніського міського центру соціальної допомоги.         Люди 

поважного віку часто мало обізнані щодо механізмів захисту своїх прав і процедур 

звернення до суду. Через це вони часто вважають що їхнє право на справедливий 

судовий розгляд є порушеним. 

 в Міжнародний день людей похилого віку працівник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна 

провела інформаційну зустріч: «Захист прав людей похилого віку» з відвідувачами та працівниками Золотоніського 

міського центру соціальної допомоги.         Люди поважного віку часто мало обізнані щодо механізмів захисту своїх прав і 

процедур звернення до суду. Через це вони часто вважають що їхнє право на справедливий судовий розгляд є порушеним. 
 

 Під час зустрічі фахівець місцевого центру розповіла присутнім про найпоширеніші порушення прав з якими стикаються 

люди похилого віку в Україні (порушення майнових прав, оформлення спадщини, укладення договору довічного 

утримання, заповіту, домашнє насильство, пенсійне забезпечення, призначення субсидій) та повідомила механізми їх 

вирішення.  

 

   27 лютого 2020 року з метою надання особам, які зазнали домашнього насильства, інформації про їх права і можливості 

отримання безоплатної правової допомоги та підтримки, працівники центру з 

надання БВПД в партнерстві з спеціалістами Черкаського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснили соціально-профілактичний 

виїзд до сімей, які зазнали домашнього насильства. Відвідано 5 сімей, яким 

надано інформаційну, психологічну та юридичну допомогу. Також, сім’ї 

отримали інформаційні матеріали на правову тематику та контакти центрів з 

надання безоплатної правової допомоги.  

адання особам, які зазнали домашнього насильства, інформації про їх права і можливості отримання безоплатної правової 

допомоги та підтримки, працівники центру з надання БВПД в партнерстві з спеціалістами Черкаського міського центру 



соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснили соціально-профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього 

насильства. Відвідано 5 сімей, яким надано інформаційну, психологічну та юридичну допомогу. Також, сім’ї отримали 

інформаційні матеріали на правову тематику та контакти центрів з надання безоплатної правової допомоги.  

 

12 березня2020 року з метою поширення інформації про систему безоплатної вторинної правової допомоги серед жителів 

м. Черкаси та Черкаського району, працівниками центру прийнято участь у виробничій нараді для соціальних робітників і 

персоналу Територіального центру надання соціальних послуг.  Метою зустрічі стала презентація роботи  центру, а також 

порядок звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою, обговорення механізмів співпраці, питань та проблем 

правового характеру з якими найчастіше зіштовхуються жителі міста Черкаси та Черкаського району. 

Всім присутнім наголошено, що система БПД виконує свою основну місію – захист прав людини шляхом забезпечення 

рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правової спроможності представників соціально 

вразливих груп, територіальних громад, спільнот, - через правопросвітництво, надання юридичних консультацій, прийом 

звернень щодо надання БВПД, представництво інтересів клієнта в суді. 

 

В період карантину Черкаським МЦ з надання БВПД проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота у формі публікації 

та консультаціїз правових питань  на сторінці Черкаського МЦ та партнерів у соціальній мережі Facebook на тему: 

“Відмінність договору довічного утримання від спадкового”. 

 

15 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковий В.П. було проведено в кабінеті лекцію 

для людей похилого віку про особливості договору дарування та заповіту ,а також про відмінності договору довічного 

утримання від спадкового договору. Лекція пройшла в теплій , дружній атмосфері, було задано цікаві питання по цій темі . 

По завершенню заходу, було роздано брошури та буклети правового характеру. 

16 червня 2020 року у Городищенській районній державній адміністрації взято участь у «заході – обговоренні» з нагоди 

відзначення 15 червня Всесвітнього дня поширення інформації щодо зловживань стосовно літніх людей ( День захисту 

літніх людей) на тему «Відмінністьдоговору довічного утримання від спадкового договору». 

 

15 червня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено інформаційно-роз’яснювальну 

лекцію для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кам’янського 

району на тему: "Особливості договору дарування та заповіту". 

 
 

31 липня 2020 року Працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Сокол Оленою та Сюкало Юлією було проведено робочу зустріч з директором 

Територіального центру соціального обслуговування Смілянського району Кравченко 

Галиною Олександрівною, щодо відновлення співпраці відповідно підписаного 

меморандуму.Під час зустрічі, учасниками було детально обговорено питання, щодо 

оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за 

такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, 

які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, інвалідами,  



дітьми-інвалідами та хворими,  які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього 

догляду і не здатні до самообслуговування передбаченого законодавством України. 

 Працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою та Сюкало Юлією було проведено робочу 

зустріч з директором Територіального центру соціального обслуговування Смілянського району Кравченко Галиною 

Олександрівною, щодо відновлення співпраці відповідно підписаного меморандуму.Під час зустрічі, учасниками було 

детально обговорено питання, щодо оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за 

такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, 

які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, інвалідами,  

дітьми-інвалідами та хворими,  які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього 

догляду і не здатні до самообслуговування передбаченого законодавством України. 

 

29 липня 2020 року   начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим 

В.П. в Лисянському  Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та 

одиноких не працюючих громадян було проведено лекцію на тему : “Права осіб, які 

здійснюють постійний догляд за особами, які  потребують (Особи з інвалідністю , 

громадяни похилого віку),” за участю директора Територіального центру Білоконь 

М.В., заступника центру Сідак О.П., зав.віділенням Дробот В.О., Слободяник Н.В. 

головного бухгалтера, Сатарова І.О, Даценко Л.В. бухгалтерів  територільного  центра  в кінці лекції провів  

обговорення та відповів на питання громадян . Працівникам були роздані матеріали правового характеру.11 вересня 

2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Олена 

та Мамонова Наталія взяли участь у відкритті Університету III віку «Барви осені» в 

селі Ротмистрівка.  

   начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П. в 

Лисянському  Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та одиноких 

не працюючих громадян було проведено лекцію на тему : “Права осіб, які 

здійснюють постійний догляд за особами, які  потребують (Особи з інвалідністю , 

громадяни похилого віку),” за участю директора Територіального центру Білоконь М.В., заступника центру Сідак 

О.П., зав.віділенням Дробот В.О., Слободяник Н.В. головного бухгалтера, Сатарова І.О, Даценко Л.В. бухгалтерів  

територільного  центра  в кінці лекції провів  обговорення та відповів на питання громадян . Працівникам були 

роздані матеріали правового характеру.11 вересня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД Сокол Олена та Мамонова Наталія взяли участь у відкритті Університету III віку «Барви осені» в селі Ротмистрівка.  

Протягом  заходу відбулося посвящення присутніх людей похилого віку у студенти,  було сказано багато теплих та 

приємних слів майбутнім студентам університету. Метою університету є створення умов та сприяння всебічному розвитку 

людей пенсійного віку; організація вільного часу і культурного дозвілля; створення умов для самореалізації та розвитку їх 

творчих можливостей; формування принципів здорового способу життя; оволодіння новими знаннями. 
 

 У процесі навчання будуть використовуватися різні форми навчання, а також  лекційні заняття з обговоренням, які будуть 

проводить працівники Смілянського місцевого центру. Побажаємо студентам натхнення та отримання задоволення від 

навчання та участі в навчальному процесі. 

01 грудня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Захист 

прав осіб з інвалідністю». 



Під час заходу громадян проінформовано, що згідно ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

особи з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

Конституцією України законами України та міжнародними договорами. Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом 

функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Соціальний захист осіб з інвалідністю є 

складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та 

полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні 

реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Захист прав, свобод і 

законних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому порядку, встановленому законом. 

02  грудня 2020 року в приміщенні Центру надання адміністративних послуг головним спеціалістом “Лисянське бюро 

правової допомоги” Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оксаною Яровою  та  державним реєстратором 

Лисянської РДА  Олександрою   Озюменко, адмістратором сектору  надання адміністративних послуг Лисянської РДА 

Катериною  Павлик було проведено  спільний  прийом  громадян по  темі: “ Захист прав осіб з інвалідністю”, були 

прийняті двоє громадян з групою інвалідності. Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що як 

громадянин держави така особа володіє всією повнотою конституційних прав, свобод і обов'язків, тобто володіє загальним 

правовим статусом; з іншого боку, як особа, яка мас певні вади здоров'я, вона наділена додатковими правами та пільгами, 

або на неї покладені додаткові обмеженнями, тобто є володарем спеціального правового статусу . Громадянам були  надані 

вичерні відповіді на питання  правового характеру,які їх цікавили. 

 

 
 

26 червня заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк проведено круглий стіл з 

працівниками Жашківського районного відділу ДРАЦС Центрального 

Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (м.Київ), спрямований на 

протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 

меншини та забезпечення доступу ромів в Україні до ідентифікаційних документів і 

документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. 30 липня 2020 року  

працівники "Христинівського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД відвідали Христинівський відділ 

обслуговування громадян (сервісний центр) Головного Управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з метою 

інформування громадян, щодо оформлення постійного догляду за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, 

громадяни похилого віку). 

30 липня 2020 року  працівники "Христинівського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД відвідали 

Христинівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Головного Управління Пенсійного фонду України в 

Черкаській області з метою інформування громадян, щодо оформлення постійного догляду за особами, які його потребують 

(особи з інвалідністю, громадяни похилого віку). 

Питання орендних відносин стосовно укладення договору оренди землі стає доволі 

поширеним серед населення, яке має земельний пай в сільській місцевості. 
 
12 листопада головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Ройтенко Яною 
спільно з головою правління Уманська ТВПО УТОС Нактінісом Олександром проведено семінар для 
працівників установи на тему: «Укладання договору оренди землі». 
З метою соціального захисту осіб з інвалідністю 3 грудня в.о. начальника відділу 

«Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД 



Аллою Лавренюк спільно з директором Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною 

Коваль, соціальним педагогом Анною Кравченко та учнями Жашківської спеціалізованої школи №1, соціальним педагогом 

ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей» Інною Корінною та студентами ліцею, співголовою Центру 

допомоги учасникам АТО та головою групи волонтерів Жашківської районної Спілки ветеранів МВС Якименко Василем 

організовано та проведено круглий стіл приуроченого до Міжнародного дня людей з інвалідністю та Міжнародного день 

волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку . 
 

Що таке інвалідність? Чи ідентичні права людини та права людини з інвалідністю? Про це 3 грудня говорили начальник 

відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник начальника відділу «Маньківське бюро 
правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару для працівників Вікторівської сільської ради  на тему: «Захист прав осіб з 

інвалідністю». 
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» захист прав, свобод і 

законних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому порядку, встановленому законом. Громадянин 

має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання 

його особою з інвалідністю. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року Черкаським місцевим центром з надання безоплатної  вторинної правової допомоги,  з 

метою підвищення обізнаності осіб, які належать до основних   

 соціальних і демографічних груп населення були проведені правопросвітницькі заходи 

на базі Територіальних центрів соціального обслуговування міста Черкаси та 

Черкаського району, сільських рад Черкаського району на тему: «Права осіб, які 

здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують», "Конституційні права та 

свободи людини і громадянина", а також проводилися вуличні інформування серед 

жителів міста Чигирин та міста  Черкаси.03 грудня 2020 року в рамках  співпраці з 

Черкаським міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, з нагоди відзначення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства", здійснено соціально-профілактичний виїзд до 

сімей, які зазнали домашнього насильства. Відвідано 9 сімей, яким надано інформаційну, 

психологічну та юридичну допомогу. Крім того, сім’ї отримали буклети, пам’ятки, щодо дій у випадках насильства та практичні 

рекомендації щодо поведінки в конфліктних ситуаціях, способів подолання агресивних станів. 

соціальних і демографічних груп населення були проведені правопросвітницькі заходи на базі Територіальних центрів соціального 

обслуговування міста Черкаси та Черкаського району, сільських рад Черкаського району на тему: «Права осіб, які здійснюють 

постійний догляд за особами, які його потребують», "Конституційні права та свободи людини і громадянина", а також проводилися 

вуличні інформування серед жителів міста Чигирин та міста  Черкаси.03 грудня 2020 року в рамках  співпраці з Черкаським міським 

центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, з нагоди відзначення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства", здійснено 

соціально-профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього насильства. Відвідано 9 сімей, яким надано інформаційну, психологічну 

та юридичну допомогу. Крім того, сім’ї отримали буклети, пам’ятки, щодо дій у випадках насильства та практичні рекомендації щодо 

поведінки в конфліктних ситуаціях, способів подолання агресивних станів. 

 

 

 

 



 [1.4.3] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів   для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

12 лютого 2020 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна провела для учнів Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради правовий урок: “Мої права та обов'язки”. Школярі 

мали змогу дізнатися більше про свої права та обов»язки, як діяти та куди звертатися в 

разі порушення своїх прав. Переглянули презентацію «Права дитини» створену на основі 

Конвенції ООН.  

працівник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела для учнів Золотоніської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради правовий урок: “Мої права та обов'язки”. 

Школярі мали змогу дізнатися більше про свої права та обов»язки, як діяти та куди звертатися в разі порушення своїх 

прав. Переглянули презентацію «Права дитини» створену на основі Конвенції ООН.  

4 червня 2020 року в  рамках тижня приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей, 

керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна Копійка спільно із ст. 

інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ "Центр пробації" в Черкаській області 

Ярославою Швиденко відвідали дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, вручили їм заохочувальні подарунки та буклети щодо захисту своїх прав. 

відвідали дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, вручили їм 

заохочувальні подарунки та буклети щодо захисту своїх прав. 

          

7 серпня 2020 року керівник Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик на базі дистанційного пункту доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги, що при управлінні праці та соціального 

захисту населення Драбівської райдержадміністрації, провів інформаційну зустріч з 

внутрішньо переміщеними особами, які проживають в Драбівському районі щодо 

їхніх прав та пільг. Особливу увагу фахівцем бюро було звернуто на права дітей 

переселенців.            А саме: Як ВПО реалізують право на освіту?, Як переселенцям зі 

Сходу влаштувати дитину у дитячий садочок?, Який порядок зарахування дитини 

внутрішньо переміщених осіб до школи?, Чи можуть діти внутрішньо переміщених 

осіб безкоштовно харчуватися в школі?  

 керівник Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик на базі дистанційного пункту доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги, що при управлінні праці та соціального захисту населення Драбівської 

райдержадміністрації, провів інформаційну зустріч з внутрішньо переміщеними особами, які проживають в Драбівському 

районі щодо їхніх прав та пільг. Особливу увагу фахівцем бюро було звернуто на права дітей переселенців.            А саме: 

Як ВПО реалізують право на освіту?, Як переселенцям зі Сходу влаштувати дитину у дитячий садочок?, Який порядок 

зарахування дитини внутрішньо переміщених осіб до школи?, Чи можуть діти внутрішньо переміщених осіб безкоштовно 

харчуватися в школі?  
10 грудня у #ДеньБПД фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на чолі з директором Сергієм Брусом долучилися до флешмобу 

#Книга_від_Святого_Миколая 

 та подарували чудові книжечки діткам із малозабезпечених родин с. 

Вознесенське.Книжки - це цілі світи, готові відкриватися перед нами та збагачувати нас, 

вони надихають, зачаровують, навчають.  
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV1f87Y043vi6cWYSB74U52t8I2gnUNdhZSUBN_gomDwz0Ha-CJoaPCNbYFUVp01-talNSxiExtt-Bb5Zu_bz0-mwL0VMIhDFajccfxCAHkTGlmi0p5PlkusbtHiY0fe2NebTIVenH_T4Ntui9eMzBew1Vj11pJ7ycsP69523sfjQ&__tn__=*NK-R


та подарували чудові книжечки діткам із малозабезпечених родин с. Вознесенське.Книжки - це цілі світи, готові 

відкриватися перед нами та збагачувати нас, вони надихають, зачаровують, навчають.  

16 грудня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна провела виховну годину: «Адміністративне затримання» з учнями 

Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернат. При зустрічі з учнями 

виявилося, що діти не завжди знають як себе поводити у разі, коли затримує поліція. 

Адже розгубитись в такій ситуації може навіть доросла людина. Тож юрист місцевого 

центру розповіла школярам, що робити, а чого краще уникати під час спілкування з 

правоохоронцями. 

 фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела виховну годину: «Адміністративне 

затримання» з учнями Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернат. При зустрічі з учнями 

виявилося, що діти не завжди знають як себе поводити у разі, коли затримує поліція. Адже розгубитись в такій ситуації 

може навіть доросла людина. Тож юрист місцевого центру розповіла школярам, що робити, а чого краще уникати під час 

спілкування з правоохоронцями. 

 

28 лютого 2020 року  працівники Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Сокол Олена та Сюкало Юлія прийняли участь в традиційному заході 

«Євромасниця». Під час заходу в ігровій формі було роз`яснено учням 1-4 класів 

про їх права та обов`язки та розповсюджено інформаційні матеріали. 

 

1 червня 2020 року у Звенигородській ЗОШ - інтернат І - ІІІ ступенів - спортивний 

ліцей начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Винарська О.Л. провела захід присвячений Дню 

Захисту дітей. 

 

02 червня 2020 року в секторі освіти Городищенської районної державної адміністраціх прийнято участь у засіданні 

«круглого столу» на тему «Реалізація державної політики щодо захисту прав дітей та «Права дитини згідно Конвеції ООН». 

 
 

24 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Зайцевим Дмитром було проведено лекцію для учнів Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних 

закладах». Під час заходу учням було роз’яснено, що таке булінг, його ознаки та 

види, способи запобігання та методи протидії булінгу. А також дітей було проінформовано про передбачену законом 

відповідальність за вчинення булінгу. Метою заходу було інформування учасників освітнього процесу про проблему 

булінгу в освітньому середовищі та формування у суспільстві нулевої толерантності до такого негативного явища. 

 головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено лекцію для учнів Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів на тему: 

«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». Під час заходу учням було роз’яснено, що таке булінг, його 

ознаки та види, способи запобігання та методи протидії булінгу. А також дітей було проінформовано про передбачену 

законом відповідальність за вчинення булінгу. Метою заходу було інформування учасників освітнього процесу про 

проблему булінгу в освітньому середовищі та формування у суспільстві нулевої толерантності до такого негативного явища. 



24 вересня 2020 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги  

Яровою Оксаною Миколаївною в  КОЗ  Лисянській  НВК ЗОШ  I- 

III ст.№1  гімназія ДНЗ  учням  7- Б класу та учителю Кучер Надії Володимирівні  

було прочитано  лекцію на тему :  “Запобігання та протидія  булінгу  в навчальних 

закладах” .  Лекція пройшла  дружній  атмосфері, учням гімназії  було доступно 

донесено,  як треба себе поводити в різних ситуаціях в стінах   навчального закладу. 

Під час лекції  задавали  питання, які  цікавили школярів.Наприкінці лекції було вручено роздаткові матеріали та буклети  

на відповідну тематику щодо прав дітей. 

 ст.№1  гімназія ДНЗ  учням  7- Б класу та учителю Кучер Надії Володимирівні  було прочитано  лекцію на тему :  

“Запобігання та протидія  булінгу  в навчальних закладах” .  Лекція пройшла  дружній  атмосфері, учням гімназії  було 

доступно донесено,  як треба себе поводити в різних ситуаціях в стінах   навчального закладу. Під час лекції  задавали  

питання, які  цікавили школярів.Наприкінці лекції було вручено роздаткові матеріали та буклети  на відповідну тематику 

щодо прав дітей. 

 

30 вересня 2020 року  з метою підвищення рівня правової культури серед учнів 

навчальних закладів,  заступником начальника Шполянського бюро правової 

допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Каріною Асланян, 

спільно з фахівцем Шполянського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» Вікторія Костенко проведено правовий урок серед учнів 

Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Шполянської районної 

ради Черкаської області на тему «Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися» та «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх дітей».08 грудня 2020 року  головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Оксана Курчатова відвідала з робочим 

візитом  Селищенський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад  дошкільної  освіти Селищенської сільської 

ради  Черкаської області. 

  з метою підвищення рівня правової культури серед учнів навчальних закладів,  заступником начальника 

Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Каріною Асланян, спільно 

з фахівцем Шполянського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» Вікторія Костенко 

проведено правовий урок серед учнів Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Шполянської 

районної ради Черкаської області на тему «Булінг в школі: що це таке і як з ним боротися» та «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх дітей».08 грудня 2020 року  головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро 

правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Оксана Курчатова відвідала з 

робочим візитом  Селищенський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад  дошкільної  освіти Селищенської 

сільської ради  Черкаської області. 

 В ході зустрічі головний спеціаліст   провела бесіди з педагогами даного навчального закладу  про проблемні питання в 

подоланні насильства серед здобувачів освіти . Також провела  лекцію з 7, 8 та 9 класами на тему «Протидія булінгу та 

правова відповідальність» та розповіла слухачам  про правове трактування явища булінгу, про новітнє явище кібербулінгу,  

його основні ознаки та характеристики, про види правової відповідальності, яка може наступити  за насильство серед учнів 

та його негативні наслідки .Також  учням запропонувала до перегляду соціально-правові ролики з попередження булінгу. 

Слухачів проінформовано про заклади, які можуть надати психологічну та правову допомогу безкоштовно у випадку, якщо 

є потреба .Під час проведення заходу розповсюджувалась друкована продукція Міністерства Юстиції України. 

 



 

 

День захисту дітей був заснований у 1949 році за рішенням 

сесії Міжнародної демократичної федерації жінок.  20 

листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН була 

прийнята Конвенція про права дитини, яка вважається 

світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала 

Конвенцію 27 вересня 1991 року, й відтоді цей документ є 

частиною національного законодавства. 

3 червня з нагоди святкування Дня захисту дітей, 

працівниками Уманського МЦ з надання БВПД спільно з працівниками Служби у справах дітей Уманської міської ради 

проведено круглий стіл з метою обговорення правил виїзду дитини закордон. 

25 вересня 2020 року працівниками відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання 

БВПД та працівником Монастирищенського відділення Поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області відбулася 

робоча бесіда на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

 

 

25.09.2020 року начальником відділу «Маньківського бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Миронюк Іриною та 

заступником начальника бюро правової допомоги Яроцькою Анною 

проведено інформаційний захід для учнів Маньківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» на 

тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

25 вересня 2020 року працівники відділу «Жашківське бюро правової допомоги» провели «вуличну» акцію, з метою 

інформування жителів та гостей міста, а зокрема і дітей про проблему булінгу та насильства в навчальних закладах. 

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги відзначається 10 грудня  в День прав людини, встановлений, як 

пам’ятна дата з нагоди прийняття Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 

І саме цього дня працівники відділу «Жашківське бюро правової допомоги»  Уманського МЦ з надання БВПД мали 

незвичайний робочий день.  В цей день бюро правової допомоги відкрило свої двері для всіх, аби відверто поспілкуватися з 

тими,  для кого працюють. На день відкритих дверей в гості до бюро завітали студенти ДНЗ «Жашківський аграрно-

технологічний професійний ліцей». Темою для обговорення стала : «Безоплатна правова допомога в Україні». 

 

 24 лютого 2020 року працівниками відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” спільно із представниками 

Чигиринського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області було проведено правопросвітницький захід для учнів 7-10 класів Чигиринського навчально-виховного комплексу № 

3. Під час заходу організатори розповіли учням про поняття наркоманії, види наркотичних засобів і психотропних 

речовин, а також наголосили на тому, що наркотики руйнують організм людини і в короткі терміни приводять їх 

споживачів до трагічних наслідків.  

З метою здійснення захисту прав та інтересів дітей, 26лютого 2020 року директором Черкаського МЦ з надання БВПД 

прийнято участь у засідання комісії з питань захисту прав дитини на базі Служби у справах дітей Черкаської РДА. 

31 січня2020 рокуприйнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини на базі Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА. 



У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і запровадженням карантину, 02 червня 2020 

року працівникомЧеркаського МЦ з надання БВПД здійсненовідео-консультування на тему: "Права людей починаються з 

прав дитини". 

 

03 липня 2020 року проведено правопросвітницький захід для молоді на базі 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру на тему: “Молодь має 

права” та “Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у 

цивільному шлюбі”.  

15 липня 2020 року прийнято участь в засідання комісії з питань захисту прав 

дитини в приміщенні Служби у справах дітей Черкаської міської ради та 

проведено правопросвітницький захід на тему: "Способи захисту прав та свобод 

людини і громадянина". 

02 вересня 2020 року прийнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав 

дітей на базі Служби у справах дітей Чигиринської РДА з метою захисту прав 

дітей, профілактичні бесіди з батьками щодо належного виконання своїх 

батьківських обов’язків, а саме: обов’язковістю здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти. 03 вересня 

2020 року було проведено круглий стіл із працівниками сектору культури, молоді, спорту та освіти 

Чигиринської районної державної адміністрації. В ході зустрічі були обговорені питання, що 

стосуються права на освіту.  

 прийнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дітей на базі Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА з метою захисту прав дітей, профілактичні бесіди з батьками щодо належного 

виконання своїх батьківських обов’язків, а саме: обов’язковістю здобуття дитиною повної загальної середньої освіти. 03 

вересня 2020 року було проведено круглий стіл із працівниками сектору культури, молоді, спорту та освіти Чигиринської 

районної державної адміністрації. В ході зустрічі були обговорені питання, що стосуються права на освіту.  

 

 23 вересня 2020 року відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини на базі Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА на тему: "Права дитини у навчальному закладі". 

08 грудня 2020 року в рамках відзначення Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, приуроченого до 

Міжнародного дня прав людини проведено правопросвітницький захід для 

учнів та викладачів Черкаської загальноосвітньої школи № 8 на тему: 

“Безоплатна правова допомога в Україні”. Учні отримали інформацію про 

механізми правового захисту своїх прав у повсякденному житті. Цікавою та 

пізнавальною для учасників заходу була інформація про практичні аспекти роботи 

юристів центру та адвокатів, а також про 

успіхи, які вдалося здобути за час роботи 

центру.  
17 листопада 2020 року в рамках співпраці  із сектором превенції Чигиринського 

відділення поліції було проведено виховну годину для учнів 4 класу Чигиринської 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Богдана Хмельницького на тему: «Діти мають право». 



[1.4.4] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для ВПО для вирішення найбільш 

актуальних правових питань вказаної категорії населення 

 
 

23 січня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Жалобна спільно із представником партнерської організації «Вінницька правозахисна група» 

Валентиною Ткач провела інформаційну зустріч із ВПО, які проживають у селі Благодатне 

Золотоніського району. Громадянам роз’яснено порядок отримання правової допомоги в 

Україні та повідомлено про послуги, які вони можуть отримати звернувшись до місцевого 

центру, та громадської організації. 22 червня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр) Сергій Брус та Тетяна Жалобна  

здійснили виїзд до Центру «Діалог між поколіннями», для проведення правопросвітницької роботи з представниками 

ромської громади м. Золотоноша. 

 

 фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна спільно із представником партнерської 

організації «Вінницька правозахисна група» Валентиною Ткач провела інформаційну зустріч із ВПО, які проживають у селі 

Благодатне Золотоніського району. Громадянам роз’яснено порядок отримання правової допомоги в Україні та повідомлено 

про послуги, які вони можуть отримати звернувшись до місцевого центру, та громадської 

організації. 22 червня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр) Сергій Брус та Тетяна 

Жалобна  здійснили виїзд до Центру «Діалог між поколіннями», для проведення 

правопросвітницької роботи з представниками ромської громади м. Золотоноша. 

 

  Станом на сьогодні на території м. Золотоноша проживає майже 2 тис. ромів, близько 15 

осіб ромської національності прибули зі східних областей та мають статус переселенця. 

Станом на сьогодні на території м. Золотоноша проживає майже 2 тис. ромів, близько 15 осіб ромської національності 

прибули зі східних областей та мають статус переселенця. 

 З метою підвищення рівня обізнаності представників ромської громади  про права людини, а також механізми захисту, у 

разі їх порушення, представниками системи БПД проведено «круглий стіл»: «Захист конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. Захист прав внутрішньо переміщених осіб». 

 

03 серпня 2020 року фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною здійснено запис 

відеоконсультації на тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». Перегляд за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/925543277926880. 

 

06 серпня 2020 року в приміщенні Чорнобаївського бюро правової допомоги відбувся 

круглий стіл: "Права та пільги внутрішньо переміщених осіб» за участі фахівців бюро 

та переселенців, які проживають в смт. Чорнобай. Під час спілкування з ВПО були 

з'ясовані проблемні питання, з якими продовжують стикатися переселенці та надано 

правову допомогу. 

 в приміщенні Чорнобаївського бюро правової допомоги відбувся круглий стіл: 

"Права та пільги внутрішньо переміщених осіб» за участі фахівців бюро та 

переселенців, які проживають в смт. Чорнобай. Під час спілкування з ВПО були з'ясовані проблемні питання, з якими 

продовжують стикатися переселенці та надано правову допомогу. 
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15 жовтня 2020 року з метою підвищення рівня правової культури та обізнаності про 

право на безоплатну правову допомогу внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) в 

приміщенні управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради проведено круглий стіл: «Правова допомога для ВПО». 

Участь у заході взяли: фахівці Золотоніського місцевого центру з надання БВПД, 

управління праці та соціального захисту населення та переселенці, які проживають на 

території міста Золотоноша. 

 з метою підвищення рівня правової культури та обізнаності про право на безоплатну 

правову допомогу внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) в приміщенні управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради проведено круглий стіл: «Правова допомога для ВПО». Участь 

у заході взяли: фахівці Золотоніського місцевого центру з надання БВПД, управління праці та соціального захисту 

населення та переселенці, які проживають на території міста Золотоноша. 

 

05 серпня 2020 року  у  Городищенському районному секторі управління державної 

міграційної служби України у Черкаській області взято участь у засіданні «круглого 

столу» на тему «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб», за участю завідувача 

Городищенського районного сектору управління державної міграційної служби України 

у Черкаській області Шевченко Руслани Ігорівни та спеціалістів Городищенського 

районного сектору, а також головного спеціаліста Городищенського бюро правової 

допомоги Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.Учасники «круглого-столу» відзначали, що основним правовим документом щодо обговорюваної теми є Закон 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". А згідно із статтею 2 вищезазначеного закону 

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного 

внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в 

Україні. 

  у  Городищенському районному секторі управління державної міграційної служби України у Черкаській області взято 

участь у засіданні «круглого столу» на тему «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб», за участю завідувача 

Городищенського районного сектору управління державної міграційної служби України у Черкаській області Шевченко 

Руслани Ігорівни та спеціалістів Городищенського районного сектору, а також головного спеціаліста Городищенського 

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

«круглого-столу» відзначали, що основним правовим документом щодо обговорюваної теми є Закон України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". А згідно із статтею 2 вищезазначеного закону Україна вживає 

всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного 

внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в 

Україні. 

 

08 вересня 2020 року  Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги 

Смілянського місцевого центру з надання БВПД спільно з представниками Корсунь-

Шевченківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 



Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) було проведено круглий стіл, щодо надання 

правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та ВПО. Проведено спільний прийом громадян. На останок 

зустрічі обговорили ряд поточних питань надання правової допомоги та домовились про способи інформування громадян 

щодо захисту їх прав в умовах карантину. 

  Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД спільно з 

представниками Корсунь-Шевченківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) було проведено круглий стіл, щодо надання правової 

допомоги малозабезпеченим верствам населення та ВПО. Проведено спільний прийом громадян. На останок зустрічі 

обговорили ряд поточних питань надання правової допомоги та домовились про способи інформування громадян щодо 

захисту їх прав в умовах карантину. 

29.10.2020 головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією в приміщенні Уманської 

міської центральної бібліотеки-філіалу № 2 проведено правопросвітницьку бесіду з працівником бібліотеки на тему: 

«Державна цільова підтримка для дітей, зареєстрованих як ВПО». 

З метою соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 02 листопада 2020 року в.о. начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк спільно з директором  

Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Коваль організовано та проведено 

круглий стіл. 

Під час заходу обговорено питання змін до законодавства щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб, питання 

призначення соціальних виплат, які пільги має дитина - ВПО, яка проживає на підконтрольній території та доступу до 

соціальних послуг. 
 

30 листопада з метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-дострокового відбування покарання 

суб’єктів пробації в Уманському міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією, проведено бесіду на тему: «Отримання внутрішньо 

переміщеною особою статусу безробітного».  

 

17 червня 2020 року працівником Черкаського МЦ з надання БВПДпроведено інформаційно-роз’яснювальний захід для 

колективу та відвідувачів громадської організації "Спільнота біженців з Донецька та Сходу" на тему:  "Особливості 

правового статусу іноземців та осіб без громадянства", а також “Правові аспекти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги”. 

05 серпня 2020 року  проведено правопросвітницький захід в приміщенні 

громадської організації Спільнота біженців з Донецька та Сходу України 

на тему: “Права та пільги внутрішньо переміщених осіб”.  

  проведено правопросвітницький захід в приміщенні громадської 

організації Спільнота біженців з Донецька та Сходу України на тему: 

“Права та пільги внутрішньо переміщених осіб”.  

 

06 серпня 2020 року відбувся правопросвітницький захід в Чигиринському районному відділі державної виконавчої служби 

центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ)  на тему: “Права та пільги внутрішньо 

переміщених осіб”. 

 

 

 



 

 

 

 

 [1.4.5] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для осіб, на яких поширюється дія 

Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". 

З метою інформування населення щодо гарантованого Конституцією України 

права на безоплатну правову допомогу, а саме, 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 Законом України “Про 

безоплатну правову допомогу”,  

24 січня 2020 року , головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смідянського МЦ з надання 

БВПД Лілія Дзюба у співпраці з спеціалістом Звенигородського РВ Управління Державної міграційної служби України в 

Черкаській області Андрієм Смотруном провели захід в Звенигородському центрі підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів . 

 , головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смідянського МЦ з надання БВПД Лілія Дзюба 

у співпраці з спеціалістом Звенигородського РВ Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області 

Андрієм Смотруном провели захід в Звенигородському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів . 
 

17 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим Василем та головним спеціалістом 

Яровою Оксаною було проведено засідання круглого столу в Державній міграційній службі за участю працівників служби 

провідного спеціаліста Лисянського РС УДМС України в Черкаській області Складанною О.А., Плохою В.Я. та Рогашко 

Ю.В. Було обговорено питання про тимчасове розміщення біженців в Україні, було проведено інформування присутніх 

про пункти тимчасового розміщення біженців в Україні 

20 жовтня 2020 року до відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД звернулися 

громадяни ромської національноті, яким начальник відділу Ольга Винарська   роз’яснила алгоритм голосування на виборчій 

дільниці. 

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого 

бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити 

виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої 

особи, крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, 

офіційного спостерігача. Також було наголошено, що виборець може голосувати лише за одну місцеву організацію партії у 

відповідному територіальному виборчому окрузі, одного кандидата в депутати у відповідному одномандатному виборчому 

окрузі, за одного кандидата на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови. 

 Відповідно до нового Виборчого кодексу України виборець у бюлетені, визначивши організацію партії, за яку він голосує, 

у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації політичної партії робить позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує 

його волевиявлення, а у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата може вписати порядковий 

номер кандидата у депутати, якого він підтримує. 



 У випадку, якщо виборець у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати зробив 

позначку не по трафарету, але із якої можливо встановити дійсне волевиявлення виборця, вважається, що виборець 

підтримує кандидата номер якого зазначено. 

  Якщо ж запис (позначку) у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата в депутати, якого підтримує 

виборець, зроблено в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що такий виборець підтримує весь регіональний 

список кандидатів у депутати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату. 

 

26 червня заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Аллою 

Лавренюк проведено круглий стіл з працівниками Жашківського районного відділу ДРАЦС Центрального 

Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (м.Київ), спрямований на протидію упередженому ставленню до осіб, 

які належать до ромської національної меншини та забезпечення доступу ромів в Україні до ідентифікаційних документів і 

документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

Присутніми обговорено питання захисту прав і свобод національних меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської 

національної меншини та попередження дискримінації, так як роми є найбільш соціально вразливою національною 

меншиною в Європі. З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українському суспільстві ромської 

національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі в соціально -економічному та культурному житті 

держави Указом Президента України від 08.04.2013 № 201/2013 схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.  

 

Такого пункту у плані МЦ немає. 

 [1.4.6] Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів   для учасників АТО для вирішення 

найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення 

  

06 березня 2020 року  з метою ознайомлення учасників бойових дій з інформацією щодо 

пільг, прав і соціальних гарантій, а також — надання рекомендацій щодо порядку дій у 

певних ситуаціях головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик 

провів лекцію для військовослужбовців Драбівського районного військового комісаріату 

щодо медичного забезпечення учасників АТО/ООС. 11 березня 2020 року працівник 

Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела інформаційну 

зустріч у військовій частині А 1402 м. Золотоноша на тему: "Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?". 

 з метою ознайомлення учасників бойових дій з інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також — надання 

рекомендацій щодо порядку дій у певних ситуаціях головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій 

Михлик провів лекцію для військовослужбовців Драбівського районного військового комісаріату щодо медичного 

забезпечення учасників АТО/ООС. 11 березня 2020 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяна Жалобна провела інформаційну зустріч у військовій частині А 1402 м. Золотоноша на тему: "Що таке безоплатна 

правова допомога та як її отримати?". 

  

17 червня 2020 року головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій 

Михлик  спільно з заступником військового комісара Драбівського районного військового 

комісаріату Ігорем Леоненком  провів вуличне інформування учасників АТО/ООС щодо  

їх соціального та правового захисту.  Учасникам бойових дій згідно зі статтею 12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надаються понад 

20різних видів пільг. Про одну з них, а саме, першочергове відведення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва, садівництва й городництва, детально 



роз”яснив  фахівець безоплатної правової допомоги, під час вуличної акції. 

 головний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик  спільно з заступником військового комісара 

Драбівського районного військового комісаріату Ігорем Леоненком  провів вуличне інформування учасників АТО/ООС 

щодо  їх соціального та правового захисту.  Учасникам бойових дій згідно зі статтею 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надаються понад 20різних видів пільг. Про одну з них, а саме, 

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва й городництва, 

детально роз”яснив  фахівець безоплатної правової допомоги, під час вуличної акції. 

 

20 серпня 2020 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною 

Копійкою проведено інформаційну бесіду для трудового колективу Чорнобаївського 

районного військового комісаріату - учасників АТО/ООС щодо механізму отримання 

психологічної допомога та психологічної реабілітації.     Порядок проведення 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057.  

 керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою проведено інформаційну бесіду для трудового 

колективу Чорнобаївського районного військового комісаріату - учасників АТО/ООС щодо механізму отримання 

психологічної допомога та психологічної реабілітації.     Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057.  

      

26 серпня року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою на 

базі бюро проведено круглий стіл з учасниками АТО/ООС на тему: «Конституційне право 

на соціальний захист».  Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а 

також членів їхніх сімей (ст.17 Конституції України). 

 керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою на базі бюро проведено круглий стіл з учасниками 

АТО/ООС на тему: «Конституційне право на соціальний захист».  Держава забезпечує соціальний захист громадян 

України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх 

сімей (ст.17 Конституції України). 

 13 жовтня 2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Тетяна Жалобна підготувала відеоконсультації 

на тему: "Права захисників України». Перегляд за посиланням: 

 https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/980259059121968 . 

 15 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Драбівське бюро правової допомоги» Іван Лісовий провів інформаційну 

зустріч: “Права захисників України” з учасниками бойових дій та ветеранами АТО.  

 

Захід відбулася у Драбівському районному військовому комісаріаті. Під час зустрічі говорили про права 

військовослужбовців та механізми їх захисту, про існуючі пільги та роль безоплатної правової допомоги, та 

процедуру її отримання в Драбівському бюро правової допомоги.  

 

10 листопада 2020 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна 

Копійка на базі Чорнобаївського районного військового комісарату провела круглий 

стіл на тему:  «Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу». 



 

 

 
 

12 лютого 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» 

Смілянського МЦ з надання БВПД Ольга Винарська прийняла участь у семінарі 

для постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях. Захід проведений за участю 

представників управління соціального захисту населення, центру зайнятості. 

 начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

Ольга Винарська прийняла участь у семінарі для постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Захід проведений за участю 

представників управління соціального захисту населення, центру зайнятості. 

З метою інформування учасників АТО щодо працевлаштування, навчання, отримання путівок на оздоровлення та 

проходження психологічної реабілітації, пільг щодо сплати комунальних послуг та переваг укладання трудових договорів, 

13 лютого в.о. начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з наданння 

безоплатної вторинної правової допомоги, Алла Лавренюк, долучилася до семінару організованого начальником 

Управління праці та соціального захисту 

 населення Жашківської РДА, Ольгою Потколенко. 

В.о. начальника бюро детально розповіла учасникам АТО про ЗУ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додатково поінформувала 

щодо переважного право залишення на роботі при скороченні чисельності 

штату учасників АТО та надання щорічних відпусток у зручний для них час, а 

також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати 

строком 14 календарних днів на рік. 

населення Жашківської РДА, Ольгою Потколенко. 

В.о. начальника бюро детально розповіла учасникам АТО про ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», додатково поінформувала щодо переважного право залишення на роботі при скороченні 

чисельності штату учасників АТО та надання щорічних відпусток у зручний для них час, а також одержання 

додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. 

 

26.08.2020 року начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Іриною Миронюк проведено бесіду з членами ГО «Маньківська районна спілка 

ветеранів АТО» на тему: «Забезпечення земельними ділянками учасників АТО, 

ООС».Присутнім надано інформацію що виділення земельних ділянок учасникам 

АТО, ООС здійснюється на підставі ст. 118 Земельного кодексу України. 

 

12.10.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД 

Сіньковською Вікторією спільно з працівниками Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: 

«Права захисників України». 



З нагоди відзначення Дня захисника України, 13.10.2020 начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Іриною Миронюк та заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги»  Анною Яроцькою проведено 

бесіду з військовим комісаром Маньківського районного військового комісаріату Вадимом Войтенком на тему: «Права 

захисників України». 

 

Так, під час бесіди наголошено на необхідності дотримання прав захисників України, гарантованих державою.  

15 жовтня 2020 року начальником відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

Олександром Нищиком в приміщенні Половинчицької сільської ради Монастирищенського району проведено спільний 

прийом громадян та правопросвітницьку бесіду на тему: «Права захисників України». 

 08 лютого 2020 року працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на 

тему: «Реалізація та пільги учасникам АТО» для осіб, які перебувають на лікуванні у Черкаському обласному госпіталі. 

 22 квітня 2020 року здійснено онлайн-вебінар на тему:«Безоплатна приватизація земель в судовому порядку». 

 23 квітня 2020 року проведеноонлайн- вебінар на тему:«Правові основи користування землею». 

 07 травня 2020 року онлайн- вебінар на тему:«Особливості захисту прав на землю». 

 08 травня 2020 року забезпечено відео-консультування адвокатом системи БПД на тему: "Права, пільги та соціальні 

гарантії військовослужбовців та членів їх сімей". 

 23 липня 2020 року на виконання «Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», адвокатом 

Бурлаченко П.Д., який співпрацює за контрактом з Черкаським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснено відеоконсультування на тему: “Земельні правовідносини” та розміщено на офіційній сторінці у ФБ за 

посиланням: https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124 

 

 

23 липня 2020 року відбулася зустріч із начальником відділу житлово-комунального господарства, землеустрою, 

архітектури та екології Чигиринської ОТГ по питанню земельної реформи в Україні. 

 

19 серпня 2020 року проведено право просвітницький захід на базі 

відділу бібліотечної та краєзнавчої роботи КЗ “Черкаського РОМЦ 

НТ” Черкаської районної ради на тему: “Правова допомога в 

реалізації права власності на земельну ділянку”. 

 

 25 вересня 2020 року в приміщенні відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено семінар для учасників АТО на 

тему: "Реалізація права на безоплатне отримання земельної ділянки". 

 

13 жовтня 2020 року з нагоди відзначення 14 жовтня Дня захисника України проведено 
вуличне інформування в м. Чигирин, в ході якого працівником розповсюджено 
інформаційні матеріали щодо приватизації земельної ділянки та надано роз’яснення з 
питань земельного та цивільного законодавства. 
 

 

 

https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124
https://www.facebook.com/cherkasy.mc/posts/1537017553174124


 

 

 [1.4.7] Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах 

післядипломної освіти 

 

22 cічня 2020 року спеціаліст Канівського бюро правової допомоги Ірина Танана 

провела для учнів 8-го класу Канівської загальноосвітньої школи №3 виховну годину 

на тему: «Україна — Соборна».  30 січня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого 

центру запустили новий формат правопросвітницьких заходів  – «Правовий кінозал». 

Соборна».  30 січня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого центру запустили новий 

формат правопросвітницьких заходів  – «Правовий кінозал». 

 Переглянути фільм на правову тематику 1979 року «Крамер проти Крамера», що розповідає про драматичну боротьбу двох 

батьків за опікунство над дитиною, до Міського будинку культури прийшло понад 60 осіб. Серед них:  учні 9-10 класів 

загальноосвітніх шкіл міста, педагогічні працівники, представники міської ради, суду, установ міста. 

10 лютого 2020 року, напередодні Міжнародного дня безпечного Інтернету, з метою поширення знань про безпечне, 

відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді, фахівець Золотоніського місцевого 

центру з надання БВПД Тетяна Жалобна провела інформаційні уроки: «Безпека в Інтернеті: що потрібно знати»  для учнів  

6-11класів  Зорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

 

01 червня 2020 року з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, з метою 

вкотре нагадати суспільству про необхідність захищати права дитини, працівники 

Золотоніського місцевого центру та Чорнобаївського бюро правової допомоги 

спільно з фахівцями системи безоплатної правової допомоги Полтавської, 

Закарпатської та Чернівецької областей провели спільний онлайн-вебінар: "Захист 

прав підростаючого покоління". Участь у заході взяли: діти, вчителі, батьки, 

партнери.03 червня 2020 рокупрацівники Канівського бюро правової допомоги за 

допомогою додатку Zoom провели з учнями Канівської ЗОШ № 4 правопросвітницький онлайн-вебінар на тему: 

"Безоплатна правова допомога на захисті прав дитини". 

 з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, з метою вкотре нагадати суспільству про необхідність 

захищати права дитини, працівники Золотоніського місцевого центру та Чорнобаївського бюро правової допомоги 

спільно з фахівцями системи безоплатної правової допомоги Полтавської, Закарпатської та Чернівецької областей 

провели спільний онлайн-вебінар: "Захист прав підростаючого покоління". Участь у заході взяли: діти, вчителі, 

батьки, партнери.03 червня 2020 рокупрацівники Канівського бюро правової допомоги за допомогою додатку Zoom 

провели з учнями Канівської ЗОШ № 4 правопросвітницький онлайн-вебінар на тему: "Безоплатна правова допомога на 

захисті прав дитини". 

 04 червня 2020 року в рамках тижня приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей керівником Чорнобаївського бюро 

правової допомоги Інною Копійкою спільно із ст. інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ "Центр пробації" в Черкаській 

області Ярославою Швиденко за допомогою додатку Skype проведено онлайн-бесіду: "Права дітей в Україні"для учнів 

молодших класів Чорнобаївської ЗОШ № 1. 

17 вересня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Жалобною проведено інформаційні лекції: «Як 

та де отримати безоплатну правову допомогу?» та «Як батьку реалізувати право на 

декретну відпустку?» для слухачів  

Філії "Центр професійного розвитку персоналу"  АТ «Укрзалізниця». З метою 

популяризації системи БПД та інформування громадян про діяльність Золотоніського 



місцевого центру з надання БВПД, Тетяна Жалобна розповіла про місію та задачі системи БПД, послуги, які можна 

отримати в місцевому центрі та бюро правової допомоги. 

 З метою популяризації системи БПД та інформування громадян про діяльність Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД, Тетяна Жалобна розповіла про місію та задачі системи БПД, послуги, які можна отримати в місцевому центрі та 

бюро правової допомоги. 

23 вересня 2020 року, з метою привернення уваги учасників освітнього процесу до 

проблеми шкільного насильства та попередження цього негативного явища в 

освітньому середовищі, головним спеціалістом Чорнобаївського бюро правової 

допомоги Сергієм Мицем проведено вуличну акцію серед учнів 9 класу 

Чорнобаївської ЗОШ №1.Під час заходу школярів проінформовано: як розпізнати та 

запобігти булінгу у навчальному закладі, ознайомлено з видами шкільного цькування 

та наслідками його вчинення для учнів, батьків та керівництва закладу освіти. 

головним спеціалістом Чорнобаївського бюро правової допомоги Сергієм Мицем проведено вуличну акцію серед учнів 9 

класу Чорнобаївської ЗОШ №1.Під час заходу школярів проінформовано: як розпізнати та запобігти булінгу у навчальному 

закладі, ознайомлено з видами шкільного цькування та наслідками його вчинення для учнів, батьків та керівництва закладу 

освіти. 

24 вересня 2020 року, з метою профілактики булінгу в освітньому середовищі та 

обговорення шляхів виходу із конфліктних ситуацій працівник Канівського бюро правової 

допомоги Ірина Танана, за допомогою додатку  

Zoom, провела правопросвітницький онлайн-вебінар з учнями Канівської ЗОШ № 3 на 

тему: "Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах".Юрист ознайомила 

школярів з поняттям булінгу, його ознаками та видами. Повідомила як захиститися від 

цькування, а також, як діяти, якщо дитина стала свідком булінгу в навчальному закладі.  

, провела правопросвітницький онлайн-вебінар з учнями Канівської ЗОШ № 3 на тему: "Запобігання та протидія булінгу в 

навчальних закладах".Юрист ознайомила школярів з поняттям булінгу, його ознаками та видами. Повідомила як 

захиститися від цькування, а також, як діяти, якщо дитина стала свідком булінгу в навчальному закладі.  

 

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights  

Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 

декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.  

). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 

декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.  

З метою ознайомлення громадян з видатним документом в історії людства -  

Загальною декларацією прав людини 10 грудня  2020 року керівником 

Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно зі ст. інспектором Чорнобаївського РС філії ДУ «Центр 

пробації» в Черкаській області  Ярославою Швиденко проведено лекції: «Права людини» для учнів 3 та 10 класів 

Чорнобаївської ЗОШ № 1.  

 

10 грудня 2020 року в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» 

фахівці Золотоніського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги 

провели правопросвітницькі заходи для учнів 9, 11 класів Вознесенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, метою яких було привернути увагу молоді до 

актуальних проблем подолання домашнього насильстьва, ґендерного насильства та 

насильства в шкільному середовищі - булінгу. 

в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» фахівці Золотоніського місцевого центру з надання вторинної 



правової допомоги провели правопросвітницькі заходи для учнів 9, 11 класів Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, метою яких було привернути увагу молоді до актуальних проблем подолання домашнього насильстьва, ґендерного 

насильства та насильства в шкільному середовищі - булінгу. 

 

Дитяча бездоглядність – одна з найгостріших проблем сучасного суспільства. 

Бездоглядними, безпритульними називають дітей, які були покинутими батьками або 

самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, в яких перебували і не мають певного місця 

проживання. Явище дитячої бездоглядності і безпритульності є складним і 

неоднозначним, адже ці діти є жертвами не лише власних родин, але й байдужості 

оточуючих та суспільства. 

На дану тематику 

, 16 січня 2020 року була проведена лекція для студентів та педагогічного колективу Державного навчального 

закладу «Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». 

 була проведена лекція для студентів та педагогічного колективу Державного навчального закладу «Смілянський 

центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». 

Правовий урок-тренінг «Молодіжний соціум: права, гарантії, захист» відбувся 17 січня 2020 року на базі Звенигородської 

загальноосвітньої школи №2. Учні 10-11 класів загальноосвітньої уже звикли, що в 

проведенні заходів за участю працівників Звенигородського бюро правової допомоги на 

них завжди чекають цікаві несподівані заходи та зустрічі. Цього разу вони дізналися, як 

захистити свої права і що треба знати перш ніж вирушити до іншої країни на роботу або 

навчання; взяли активну участь 

 у Правовому лікбезі та з´ясували, що таке права людини, як держава захищає права 

молоді і що таке безоплатна правова допомога. 

у Правовому лікбезі та з´ясували, що таке права людини, як держава захищає права молоді і що таке безоплатна 

правова допомога. 

У грудні 2019 року в системі безоплатної правової допомоги започатковано проведення 

правопросвітницького заходу «Правовий кінозал».  

18 лютого2020 року в рамках зазначеного заходу працівниками Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД організовано перегляд фільму на правову тематику: 

«Філадельфія» для студентів Державного навчального закладу 

«Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів».02 березня 2020 року працівниками Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Оленою Сокол та Наталією 

Мамоновою проведено для учнів 3 класу  Загальноосвітньої школи 

I- 

III ступенів № 3-колегіума Смілянської міської ради урок 

спрямований на підвищення рівня знань про гарантовані права, шляхи їх реалізації та 

захисту.На тему: «Медіація в Україні», 05 березня 2020 рокуначальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» 

Смілянського місцевого центру з надання БВПД Ольга Винарська прочитала учням лекцію Звенигородському центрі 

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів.Одним із способів вирішення конфліктних ситуацій є медіація. 



 ступенів № 3-колегіума Смілянської міської ради урок спрямований на підвищення рівня знань про гарантовані права, 

шляхи їх реалізації та захисту.На тему: «Медіація в Україні», 05 березня 2020 рокуначальник відділу «Звенигородське 

бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Ольга Винарська прочитала учням лекцію 

Звенигородському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів.Одним із способів вирішення конфліктних 

ситуацій є медіація. 

24 вересня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оленою Сокол та Наталією 

Мамоновою проведено роз’яснювальну бесіду з вчителем початкових класів Людмилою Поліщук та учнями 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 – колегіум на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах. Під 

час заходу роз’яснено сучасні тенденції у правовому забезпеченні запобігання та протидії булінгу, акцентовано увагу на 

повноваженнях закладів освіти щодо протидії цим суспільно-негативним явищам та запропоновано алгоритми запобігання. 

 

24 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Зайцевим Дмитром було проведено лекцію для учнів Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

 головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром було проведено лекцію для учнів Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів на тему: 

«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

17 лютого, начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Іриною 

Миронюк, заступником начальника Маньківського бюро правової допомоги Анною 

Яроцькою, спільно з старшим інспектором Маньківського районного сектору філії 

ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, Романом Слюсаренком, проведено 

лекцію з метою підвищення рівня правової обізнаності студентів та педагогічного 

колективу «Буцького політехнічного професійного ліцею» щодо права на 

безоплатну правову допомогу, запобігання булінгу та відповідальності 

неповнолітніх передбаченої кримінальним кодексом України.20 лютого з метою 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, в.о. начальника відділу 

“Жашківське бюро правової допомоги” Уманського місцевого центру з надання 

БВПД Аллою Лавренюк, спільно з працівниками Служби у справах дітей 

Жашківської РДА та Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в 

Черкаській області, проведено лекцію для студентів Жашківського аграрно-

технологічного коледжу на тему: “Запобігання та протидія злочинності неповнолітніх 

осіб». 

20 лютого з метою профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, в.о. начальника відділу “Жашківське бюро 

правової допомоги” Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк, спільно з працівниками Служби у 

справах дітей Жашківської РДА та Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, проведено 



лекцію для студентів Жашківського аграрно-технологічного коледжу на тему: “Запобігання та протидія злочинності 

неповнолітніх осіб». 

 

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». 

 

 

 

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 онлайн-семінар на тему: «Виплати 

соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» за допомогою 

платформи Zoom. 

 

 

8 жовтня 2020 року з метою профілактики вчинення правопорушеньнеповнолітніми та підвищення рівня правової 

обізнаності та громадської  свідомості заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з   надання БВПД Лавренюк Аллою спільно з директором  Жашківського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Коваль та  начальником Служби у справах дітей Жашківської РДА Романа Сулими 

проведено  лекцію для студентів ДНЗ Жашківському аграрно-технологічному професійному ліцеї на тему  

«Правопорушення та особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх». 

25 листопада провели  лекцію для студентів Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею заступник 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Алла Лавренюк, директор 

Жашківського районного центру соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді Ірина Коваль, начальник Служби у справах 

дітей Жашківської РДА Роман Сулима та інспектор ювенальної  превенції Жашківського відділення Уманського відділу 

поліції ГУНП в Черкаській області  лейтенант  Бакал Тетяна. 

Під час заходу продемонстрували відеоматеріали, які стосуються будь-яких проявів насилля:  «Домашнє насильство: як 

діяти, якщо ви стали жертвою», «Проти насильства в сім”ї», а також «Викресли булінг- жорстокість породжує  жорстокість». 
 

23 грудня головним спеціалістом Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією та студентами 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено спільний онлайн-семінар на тему: 

«Поняття дискримінації» за допомогою платформи Zoom. 

 30 січня 2020 рокуфахівці Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прийняли 

участь у «Ярмарці можливостей для молоді», організованій представниками комунального  закладу «Черкаський обласний 

молодіжний ресурсний центр». 

До участі в заході долучилися представники молодіжних громадських організацій: «Центр національно-патріотичного 

виховання», Черкаське відділення Мережі ЛЖВ», «Фундація  регіональних  ініціатив», «Агенти волонтерства», студенти 

Черкаського національного  університету імені  Б. Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету 

та інші. 

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


Основна мета заходу – посилення співробітництва, напрацювання актуальних ініціатив у сфері захисту прав молоді, у сфері 

профорієнтації та працевлаштування, з’ясування шляхів ефективної співпраці між органами державної влади та інститутами 

громадського суспільства, активізація молоді та виховання її громадянської відповідальності шляхом запровадження 

ефективних форм реалізації молодіжної політики  на Черкащині. 
 

 04 березня2020 року відбувся майстер-клас для студентів Черкаського Східноєвропейського університету на тему: 

«Організаційні засади діяльності місцевих центрів з надання БВПД». 

 

 05 червня 2020 року працівником Черкаського МЦ з надання БВПД за допомогою додатку Zoomпроведено 

правопросвітницький захід для учнів 9 класу колегіуму “Берегеня” на тему:"Права, обов’язки та правова відповідальність 

неповнолітніх". 

 

 12 червня 2020 року начальником відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” за допомогою додатку Zoom проведено 

правопросвітницький онлайн-захід для учнів Чигиринського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. Б. 

Хмельницькогона тему: “Особливості прийняття на роботу та оплати праці 

неповнолітніх працівників”. 

03 вересня проведено правопросвітницький захід для учнів Черкаського 

вищого професійного училеща будівельних технологій на тему: “Порядок 

призначення і виплати стипендії” та «Булінг у сучасному суспільстві» 

проведено правопросвітницький захід для учнів Черкаського вищого 

професійного училеща будівельних технологій на тему: “Порядок 

призначення і виплати стипендії” та «Булінг у сучасному суспільстві» 

24 вересня 2020 року відбулася виховна година для учнів Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти 

Чигиринської міської ради Черкаської області на тему: "Запобігання та протидія булінгу у навчальних закладах". 

09 жовтня 2020 року директор центру Станіслав Скіць та заступник 
директора Ірина Мостова взяли участь в правоосвітньому заході для студентів 
юридичного факультету Черкаського інституту ДВНЗ "Університет 
банківської справи". В ході зустрічі особливу увагу приділено 
функціонуванню системи  безоплатної правової допомоги та її ролі в 
суспільному житті.  

[1.4.8] Проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з 

бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ 

23 січня 2020 року відбулася публічна презентація результатів діяльності 

Золотоніського місцевого центру з надання БВПД за 2019 рік в залі засідань 

Золотоніської міської ради. 

На захід були запрошені депутати міської ради,  керівники структурних 

підрозділів виконавчого комітету,  партнери та ЗМІ. 

 



 

 

 [1.4.9] Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих йому МЦ разом з бюро 

правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ  

 

[1.4.10] 

Проведення вуличного інформування та флешмобів з метою інформування населення та 

поширення  інформаційних роздаткових матеріалів 

аселення та поширення  інформаційних роздаткових матеріалів 

 З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових 

матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів міста 

Золотоноша (10.03.2020 р.), смт.Драбів (07.02.2020 р.),  Канівського району (11.03.2020 р.) 

 

 

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями місцевого центру та бюро правової допомоги 

проведено вуличні інформування жителів міста Золотоноша (27.06.2020 р.), смт.Драбів та 

Драбівського району (17.06.2020 р., 19.06.2020 р.), м. Канева ( 24.06.2020 р.) та флешмоби. 

 

 

 

 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями місцевого центру та бюро правової 

допомоги проведено вуличні інформування жителів міста Золотоноша та Золтоніського 

району  (09.09.2020р, 23.09.2020 р..), смт.Драбів та Драбівського району (17.09.2020 р.), 

м. Канева (13.08.2020 р., 03.09.2020, 30.09.2020 р.) та смт. Чорнобай (23.09.2020 р., 

31.07.2020 р.).  

 

Протягом IV кварталу 2020 року 

 проведено вуличні інформування жителів м. Золотоноша та Золотоніського району 

(05.11.2020 р., 11.11.2020 р., 07.12.2020 р.), смт. Драбів  (20.10.2020 р., 03.12.2020 р.), 

смт. Чорнобай  (19.11.2020 р., 04.12.2020 р.), м. Канева (30.11.2020р.). 

. 

 

 

 

23 січня 2020 року  з метою підвищення обізнаності населення про механізми 

реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє 

середовище, фахівцями Звенигородського бюро правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проведено 

вуличне інформування місцевих жителів м. Звенигородка. 

 

 

 



21 лютого 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено вуличне інформування. 

  
 

13 березня 2020 року проведено вуличне інформування населення щодо роботи Бюро 

правової допомоги у місті Городищі.Громадян міста поінформовано що: 

проведено вуличне інформування населення щодо роботи Бюро правової допомоги у 

місті Городищі.Громадян міста поінформовано що: 

- будь-яка особа має право на безоплатну первинну правову допомогу, а також, що 

включає в себе безоплатна первинна правова допомога. 

- право на безоплатну вторинну правову допомогу мають окремі категорії осіб. 

- де можна отримати безоплатну правову допомогу в місті Городищі, звернувшись особисто чи за допомогою законного 

представника, а також зателефонувавши до Городищенського бюро та за телефоном гарячої лінії єдиного контакт – центру. 

 

05 червня 2020 року працівниками відділу «Звенигородського бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру 

надання БВПД було проведено вуличне інформування, присвячене правоосвітньому тижню призначеному Дню захисту 

дітей. 

 
 

12 червня 2020 року Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД проведено інформаційно-правову акцію, в ході якої перехожих 

інформували з такого актуального питання як «Особливості прийняття на роботу та 

оплати праці неповнолітніх працівників» та "Відповідальність за втягнення дітей до 

жебракування". 

 Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД проведено інформаційно-правову акцію, в ході якої перехожих інформували з 

такого актуального питання як «Особливості прийняття на роботу та оплати праці 

неповнолітніх працівників» та "Відповідальність за втягнення дітей до жебракування". 

12 червня 2020 року працівники відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

провели вуличне інформування на тему: «Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів». 

 

 
 

02 липня 2020 року було проведено вуличне інформування жителів міста Сміла. 

Перехожих проінформовано про те, що таке безоплатна первинна та вторинна правова 

допомога, як їх можна отримати. Під час заходу зацікавлені особи отримали інформацію 

про діяльність та досягнення Смілянського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Крім того, надавались роз`яснення про зміст права на 

безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та державні 

гарантії щодо її надання, які визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». 

15 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Способи 

захисту прав та свобод людини і громадянина».Під час даного заходу було розкрито основні конституційні права людини і 

громадянина, механізм реалізації цих прав, захист прав людини і громадянина. Основним ефективним способом захисту 

прав та свобод громадянина є судовий захист. Зроблено аспект на наданні якісної безоплатної правової допомоги для 



забезпечення прав та свобод громадян. Присутні дізналися про систему безоплатної правової допомоги, про її переваги 

перед іншими надавачами юридичних послуг, про порядок отримання безоплатної правової допомоги та про вимоги Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» в частині визначення суб’єктів права на БВПД. 

 було проведено вуличне інформування жителів міста Сміла. Перехожих 

проінформовано про те, що таке безоплатна первинна та вторинна правова допомога, як 

їх можна отримати. Під час заходу зацікавлені особи отримали інформацію про 

діяльність та досягнення Смілянського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Крім того, надавались роз`яснення про зміст права на 

безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та державні 

гарантії щодо її надання, які визначаються Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

15 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Способи 

захисту прав та свобод людини і громадянина».Під час даного заходу було розкрито основні конституційні права людини і 

громадянина, механізм реалізації цих прав, захист прав людини і громадянина. Основним ефективним способом захисту 

прав та свобод громадянина є судовий захист. Зроблено аспект на наданні якісної безоплатної правової допомоги для 

забезпечення прав та свобод громадян. Присутні дізналися про систему безоплатної правової допомоги, про її переваги 

перед іншими надавачами юридичних послуг, про порядок отримання безоплатної правової допомоги та про вимоги Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» в частині визначення суб’єктів права на БВПД. 

 головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: «Способи захисту 

прав та свобод людини і громадянина».Під час даного заходу було розкрито основні конституційні права людини і 

громадянина, механізм реалізації цих прав, захист прав людини і громадянина. Основним ефективним способом захисту 

прав та свобод громадянина є судовий захист. Зроблено аспект на наданні якісної безоплатної правової допомоги для 

забезпечення прав та свобод громадян. Присутні дізналися про систему безоплатної правової допомоги, про її переваги 

перед іншими надавачами юридичних послуг, про порядок отримання безоплатної правової допомоги та про вимоги Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» в частині визначення суб’єктів права на БВПД. 

 

11 серпня 2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Сокол Оленою, з 

нагоди відзначення 15 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин , проведено 

вуличне інформування жителів міста Сміла на тему: «Відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами».Працівник центру роз’яснила перехожим, що жорстоке 

поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними 

тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи 

інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки 

жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються 

арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 

 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД Сокол Оленою, з нагоди відзначення 15 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин , проведено вуличне 

інформування жителів міста Сміла на тему: «Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами».Працівник центру 

роз’яснила перехожим, що жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними 

тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи 

інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки 



жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються 

арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 

 
 

12 серпня 2020 року з нагоди 15 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин,  

начальником Лисянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Ямковим В.П.  було  проведено вуличне інформування громадян про 

відповідальність  за жорстоке поводження з тваринами. Для громадян проводилися 

роз’яснювальна інформація стосовно міри покарання  людей, які погано відносяться 

до тварин. Наголошено що, жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, завдання побоїв або 

вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних 

ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання 

тварин, - тягнуть за собою накладення штрафу. 21 серпня 2020 року  начальником  Лисянського бюро правової 

допомоги Ямковим В. П. було проведено вуличне інформування населення на  тему: «Як протидіяти домашньому 

насильству?».  Ця ситуація дуже часто виникає,  тільки громадини не знають куди  звернутися  по  даній ситуації,тому 

інформування громадян є одним кращих способів донесення інформації до населення . Вході заходу роздавалися буклети 

правового характеру. 

 з нагоди 15 серпня Всесвітнього дня безпритульних тварин,  начальником 

Лисянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання 

БВПД Ямковим В.П.  було  проведено вуличне інформування громадян про 

відповідальність  за жорстоке поводження з тваринами. Для громадян проводилися 

роз’яснювальна інформація стосовно міри покарання  людей, які погано відносяться 

до тварин. Наголошено що, жорстоке поводження з тваринами - знущання над 

тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали 

тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин 

напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, - тягнуть за собою накладення штрафу. 21 серпня 

2020 року  начальником  Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В. П. було проведено вуличне інформування 

населення на  тему: «Як протидіяти домашньому насильству?».  Ця ситуація дуже часто виникає,  тільки громадини не 

знають куди  звернутися  по  даній ситуації,тому інформування громадян є одним кращих способів донесення інформації до 

населення . Вході заходу роздавалися буклети правового характеру. 

21 серпня 2020 року  начальником  Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В. П. було проведено вуличне 

інформування населення на  тему: «Як протидіяти домашньому насильству?».  Ця ситуація дуже часто виникає,  тільки 

громадини не знають куди  звернутися  по  даній ситуації,тому інформування громадян є одним кращих способів донесення 

інформації до населення . Вході заходу роздавалися буклети правового характеру. 

09 жовтня 2020 року начальником відділу “ Лисянське бюро правової допомоги” Ямковим  Василем  було  проведено  

вуличне  інформування  громадян  на  тему: “Реєстрація  земельних  ділянок”, проведено роз’яснення про реєстрацію 

земельних  ділянок ,які потрібно документи і куди звертатися. На всі запитання були надані вичерпні відповіді, з 

профільних питань також були вручені буклети та інші роздаткові матеріали правового  характеру. 

27 жовтня 2020 року начальником відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Кривошия Олегом, проведено вуличне інформування, на тему "Екологічні права громадян" та 

"Юридична відповідальність за екологічні правопорушення", серед громадян обговорювались питання надання правової 

допомоги особам які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного земельного законодавства. 

Поінформовано жителів і про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-



портал, поширено друковану продукцію системи БПД. 

27 жовтня 2020 року працівниками Лисянського бюро правової допомоги  було проведено вуличне інформування на тему: 

"Екологічні права громадян," “Юридична відповідальність за екологічні правопорушення”. Під час вуличного інформування 

перехожі були ознайомлені з екологічними правами  громадян та юридичною відповідальність, а також було детально 

роз’яснено процедуру покарань за правопорушення громадянами. 

Відповідальність за екологічні правопорушення - це один із видів юридичної відповідальності, за допомогою якого держава 

забезпечує добровільне або примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, режиму використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та інших обов'язків визначених законом. 

30 жовтня 2020 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД 

провела вуличне інформування громадян міста  на тему: «Юридична відповідальність за екологічні правопорушення». 

Громадянам міста було доведено про кримінальну, адміністративну та цивільно – правову відповідальність за екологічні 

правопорушення. 

29 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне 

інформування громадян на тему «Юридична відповідальність за екологічні правопорушення». 

Під час заходу було обговорено: що відносини у сфері охорони навколишнього середовища і використання природних 

ресурсів урегульовано цілою низкою нормативно-правових актів, серед яких закони України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», а також 

Водний, Земельний та Лісовий кодекси і Кодекс про надра. Кожен з цих документів регулює ту чи іншу сферу екологічних 

правовідносин і встановлює певні правила, що є обов’язковими для виконання усіма учасниками таких правовідносин. А ст. 

68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зазначено, що порушення законодавства України 

про охорону навколишнього середовища тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну 

відповідальність. 

Проте найбільш поширена у нас адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища. Підставою для її застосування є понад дві сотні адміністративних екологічних правопорушень, 

різні види і склади яких передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Найбільша кількість статей, у 

яких передбачається відповідальність за екологічні правопорушення, міститься у главі 7 цього кодексу «Адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини». 

А згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про 

охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі», у 2017 р. була посилена відповідальність за 

вчинення певних видів екологічних правопорушень – у п’ять разів збільшена сума штрафів, що знайшло своє відображення 

у ст. 71, 73, 77, 87, 88, 88-1, 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Також під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з 

контактною інформацією. 

30 жовтня 2020 року у місті Городище Черкаської області, головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем було проведено вуличне 

інформування громадян на тему «Пакунок малюка». 



Під час заходу було обговорено: Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» № 930-ІХ. Парламент ухвалив його 30 вересня 2020 року. Документ відновлює надання батькам 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження 

дитини. Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Також закон 

уточнює перелік отримувачів «пакунків малюка», якщо батьки відсутні. Зокрема, отримувачами можуть бути усиновлювачі, 

патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. 

Видаватимуть «пакунки малюка» у закладах охорони здоров'я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати 

в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування. Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання 

«пакунка малюка», передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної 

допомоги відповідні кошти. Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування. 

Також під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної 

безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з 

контактною інформацією. 

16 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу Корсунь-Шевченківським бюро правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Оксаною Курчатовою, проведено вуличне інформування, на тему "Позбавлення особи 

права користування жилим приміщенням", крім того серед громадян обговорювались питання надання правової допомоги 

особам які звертаються з питанням ведення Аграрного реєстру, та норм сучасного земельного законодавства. 

Поінформовано жителів і про можливість одержання консультацій в онлайн режимі, подачі заяв та звернень через веб-

портал, поширено друковану продукцію системи БПД. 

20 листопада 2020 року заступник начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріна Асланян провела вуличне 

інформування жителів м. Шпола на тему «Позбавлення особи права користування жилим приміщенням». 

Працівник центру розповіла пересічним громадянам,що визнання особи такою, що втратила право користування жилим 

приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, проводиться в судовому порядку. 

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням подається власником або 

квартиронаймачем (якщо квартира не приватизована і є ордер) в порядку цивільного судочинства до районних, районних у 

містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцезнаходження жилого приміщення. (процедура Зняття з 

реєстрації за місцем проживання) 

За подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою - 0,4 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна позовна заява 

подається до суду (для прикладу, з 1 січня 2020 року ставка судового збору в цій категорії справ становить 840 грн. 80 коп.) 

 Під час проведення заходу були розповсюджені спеціально підготовлені буклети з інформацією про «Зняття з реєстрації 

місця проживання». 

26 листопада 2020 року Лілія Дзюба  головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського 

МЦ з надання БВПД провела вуличне інформування громадян на тему: «Доступ до публічної інформації». Під час заходу 

громадянам м. Звенигородка було роз’яснено, про конфіденційну  інформацію - інформацію, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 

порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; таємну інформацію - інформацію, доступ до якої 



обмежується відповідно до частини другої статті 6   Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення 

якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Окремо 

зосереджено увагу на запиті на інформацію. 

27 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено вуличне інформування на тему: 

«Доступ до публічної інформації». 

Публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим законом. Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має 

бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 

20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 

бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

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

 

16 січня працівниками Уманського МЦ з надання БВПД  проведено акцію «Вуличне інформування» серед жителів м. 

Умань. 

Під час акції громадян ознайомлено з графіком роботи Уманського центру знадання БВПД, графіком роботи, переліком 

послуг, які можна отримати згідно ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 

 

 

05 червня 2020 року працівниками відділу «Христинівського бюро правової допомоги» 

Уманського місцевого центру надання БВПД  проведено вуличне інформування щодо  

права на безоплатну правову допомогу».. 

.. 

 

 

 

 

 

З нагоди відзначення 16 липня Дня прийняття Декларації про суверенітет України 14 

липня заступником начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД Аллою Лавренюк проведено вуличне інформування для 

жителів і гостей м. Жашків на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і 

громадянина».  



 

27 серпня з метою інформування громадян м. Умань проведено вуличне інформування працівниками Уманського місцевого 

центру з надання БВПД на тему «Конституційні права та свободи людини і громадянина». 
 

30 жовтня 2020 року з метою підвищення правової свідомості у суспільстві працівниками відділу «Монастирищенське 

бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД проведено вуличний інформаційно-комунікативний захід для 

мешканців міста Монастирище на тему: «Екологічні права громадян». 
 

23 листопада заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анною Яроцькою проведено 

вуличне інформування для жителів села Поташ Маньківського району.  
 

Під час акції громадянам повідомлено, що метою запровадження адміністративної відповідальності є запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України, підвищення соціальної відповідальності громадян і захисту 

їхнього здоров'я та життя, а також зменшення кількості випадків зараження коронавірусом. 

 

 

Задля поінформованності населення,  фахівці Черкаського центру з надання БВПД та працівники відділу «Чигиринське 

бюро правової допомоги» проводили вуличні інформування жителів м. Черкаси та м. Чигирин. Пересічним громадянам 

розповідали про те, що таке безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги, 

інформували про останні зміни внесені до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та розширення кола осіб, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

 

Метою даного інформування було підвищення обізнаності про права громадян та можливості, у разі їх порушення, 

безоплатно захистити. Всі учасники вуличного інформування отримали буклети на правову тематику з контактами Центру. 

Упродовж ІІІ кварталу 2020 року працівниками відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” та Черкаського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснювалися вуличні інформування серед жителів міста Чигирин та міста Черкаси з 

метою висвітлення основних напрямів земельної реформи в Україні. 

 

Впродовж ІV кварталу 2020 року працівниками відділу “Чигиринське бюро правової допомоги” та Черкаського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснювалися вуличні інформування серед жителів міста Чигирин та міста Черкаси з 

метою висвітлення основних напрямів земельної реформи в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 [1.4.11]Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального захисту населення 

 В І кварталі не заплановано 

 

19 червня  2020 року спеціаліст Канівського бюро правової допомоги Ірина Танана 

провела інформаційну зустріч: “Що варто знати про дискримінацію” з працівниками 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської 

ради .   Під час заходу присутні дізналися, що відноситься до поняття 

дискримінація, які є форми дискримінації, хто наділений повноваженнями щодо 

запобігання та протидії дискримінації, які заходи здійснює Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини щодо протидії дискримінації, куди звертатися у разі застосування до особи дискримінації. 

  

В ІІІ кварталі не заплановано. 

 

30 вересня, Верховна Рада України ухвалила законопроект №3006а "Про внесення змін 

до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Законопроєкт 

передбачає повернення бебі-боксу такзваної натуральної форми. Планується, що 

пакунки малюка почнуть видаватиз 1 грудня 2020 року. 
 

 Про дану подію 29 жовтня 2020 рокум проінформував молодих матусь головний 

спеціаліст Драбівського бюро правової  допомоги Іван Лісовий в управлінні праці та соціального захисту населення 

Драбівської  райдержадміністрації. 

 “Пакунок малюка” є одноразовою, безоплатною, безповоротною, адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких 

народилася дитина, у разі відсутності матері/батька - родичам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або 

патронатним вихователям новонародженої дитини. 

 

2 березня начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Іриною Миронюк та її 

заступником Анною Яроцькою проведено лекції для осіб, які перебувають 

у відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціального послуг) в с. Дзензелівка Маньківського району на теми: 

«Безоплатна правова допомога» та «Договір довічного утримання». 

начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД Іриною Миронюк та її заступником Анною Яроцькою проведено лекції для осіб, 

які перебувають у відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг) в с. 

Дзензелівка Маньківського району на теми: «Безоплатна правова допомога» та «Договір довічного утримання». 

 

 

24 липня головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД 

Вікторією Сіньковською проведено семінар для працівників Управління 



праці та соціального захисту населення Уманської міської ради на тему: «Оформлення постійного догляду за 

особами, які його потребують».  

 

10 січня 2020 рокуфахівцями відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ з надання БВПД проведено 

зустріч із трудовим колективом управління соціального захисту населення Чигирнської РДА по питанню "Новели 

законодавства щодо призначення субсидій". 

 

14 - 15  травня 2020 року адвокатом системи БПД на тему: "Допомога одиноким матерям" та "Порядок стягнення аліментів 

на утримання дитини". 

18 травня 2020 року начальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ на тему: «Допомога 

при народженні дитини». 

 

08 липня 2020 року в Управлінні соціального захисту населення Городищенської РДА з 

нагоди відзначення 8 липня Дня родини в Україні, проведено круглий-стіл на тему 

«Встановлення факту родинних відносин» за участю начальника Управління соціального 

захисту населення Городищенської РДА, спеціалістів Управління соціального захисту, 

спеціаліста Городищенського ДРАЦС, та головного спеціаліста Городищенського БПД 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

20 серпня 2020 року головні спеціалісти відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського місцевого 

центру з надання БВПД Сокол Олена та Сюкало Юлія взяли участь у засіданні круглого столу спільно з заступником 

начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської 

ради Косюченко Дмитром на тему: « Правова та соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям». 

 головні спеціалісти відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Сокол Олена та Сюкало Юлія взяли участь у засіданні круглого 

столу спільно з заступником начальника управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Смілянської міської ради Косюченко Дмитром на тему: « Правова та соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям». 

 18 вересня 2020 року відбувалися зустрічі із представниками Управління соціального захисту населення Чигиринської РДА 

та першого заступника голови Чигиринської РДА на тему: "Визначення місця проживання дитини".“Правова та соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям”, "Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?  

 [1.4.12]Проведення інформаційних заходів в управліннях пенсійного фонду 

 

 11 березня 2020 рокуголовний спеціаліст Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик провів семінар для 

працівників Драбівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного Фонду України в Черкаській 

області на тему: “Звернення громадян, як засіб захисту їх прав та законних інтересів”. 

 

В 2  кварталі не заплановано21 серпня 2020 року фахівцем Чорнобаївського 

бюро правової допомоги  Інною Копійкою на базі Чорнобаївського відділу 

обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 

Черкаській області проведено інформаційну бесіду з керівництвом органів ПФУ, 



ДВС, ДФС на тему: «Аліментний договір - альтернативний спосіб врегулювання  аліментних  правовідносин».  

В 4  кварталі не заплановано 

 26 лютого 2020 рокуголовний спеціаліст Кам`янське бюро правової допомоги Зайцев Дмитро провів семінар для 

працівників Кам`янського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного Фонду України в Черкаській 

області на тему: “Звернення громадян, порядок  захисту їх прав та законних інтересів”. 

 

В зв'язку з карантином у ІІ кварталі 2020 року заходи здійснювались в режимі онлайн. 

Узв'язку з карантином у ІІ кварталі 2020 року заходи здійснювались в режимі онлайн. 

 

 

29 липня 2020 року головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової 

допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Зайцевим Дмитром проведено інформаційну бесіду з представником 

Кам’янського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного 

фонду України в Черкаській області на тему: «Права осіб, які здійснюють постійний 

догляд за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого 

віку)». Під час заходу обговорено порядок призначення компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги та перелік документів для призначення такої компенсації. Соціальні послуги – це комплекс 

правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі 

соціальні групи чи окремих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного 

життя. Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються працездатним особам, які не працюють 

та непрацюючим пенсіонерам, котрі постійно надають соціальні послуги. Компенсація призначається управлінням праці та 

соціального захисту населення за місцем проживання заявника і виплачується у грошовій формі непрацюючим 

працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла вісімдесятирічного 

віку, та фінансуються органами Пенсійного фонду України. По закінченню заходу були розповсюджені друковані матеріали 

системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією. 

 головним спеціалістом відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Зайцевим Дмитром проведено інформаційну бесіду з представником 

Кам’янського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області на 

тему: «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни 

похилого віку)». Під час заходу обговорено порядок призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги та перелік документів для призначення такої компенсації. Соціальні послуги – це комплекс правових, економічних, 

психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи окремих 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або 

відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги, призначаються працездатним особам, які не працюють та непрацюючим пенсіонерам, котрі 

постійно надають соціальні послуги. Компенсація призначається управлінням праці та соціального захисту населення за 

місцем проживання заявника і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд 

за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла вісімдесятирічного віку, та фінансуються органами Пенсійного 

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

контактною інформацією. 
 



 21 січня 2020 року працівниками відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ з надання БВПД 

проведено зустріч із колективом управління пенсійного фонду на тему "Переваги та недоліки проекту трудового кодексу". 
 

 З метою проведення інформаційних заходів в управлінням пенсійного фонду, працівниками Черкаського МЦ з надання 

БВПД, у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної із поширенням випадків гострої респіраторної хвороби та оголошенням 

карантину, розповсюджено інформаційні матеріали щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги  за 

допомогою телекомунікаційних засобів. 

 

 [1.4.13]Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 

 

17 січня 2020 року з метою інформування осіб, які перебувають на обліку в Золотоніській 

міськрайонній філії Черкаського обласного центру зайнятості щодо права на отримання 

правової допомоги та до кого можна звернутися за допомогою (в першу чергу – безоплатною) 

для успішного  вирішення  проблеми, фахівцем  Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяною Жалобною проведено інформаційний семінар для безробітніх: 

 “Що необхідно знати про безоплатну правову допомогу в Україні?”. 03 березня  2020 

року працівник Драбівського бюро правової допомоги Сергій Михлик провів семінар для 

осіб, які перебувають на обліку в Драбівській районній філії Черкаського обласного центру зайнятості на тему: “Незаконне 

звільнення з роботи: як діяти”. 

Що необхідно знати про безоплатну правову допомогу в Україні?”. 03 березня  2020 року працівник Драбівського 

бюро правової допомоги Сергій Михлик провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в Драбівській районній філії 

Черкаського обласного центру зайнятості на тему: “Незаконне звільнення з роботи: як діяти”. 

 

В зв'язку з карантином у 2 кварталі 2020 року заходи в закладах Державної служби зайнятості не проводилися. 

Правопросвітницька робота із безробітніми здійснювалась в режимі онлайн. 

  
24 вересня 2020 року, в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство" та з метою підвищення рівня правової 

поінформованості громадян,  фахівець Золотоніського місцевого центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Жалобна провела  

інформаційний семінар «Земельна реформа в Україні» для безробітних громадян, 

які перебувають на обліку в Золотоніській міськрайонній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості. 

02 жовтня 2020 року  керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з начальником відділу державної 

виконавчої служби Богданом Волошиним та фахівцем Чорнобаївської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості Ольгою 

Ведмідь проведено семінар: “Легальна трудова зайнятість: можливість чи обмеження?» для безробітніх.  

 семінар «Земельна реформа в Україні» для безробітних громадян, які перебувають 

на обліку в Золотоніській міськрайонній філії Черкаського обласного центру 

зайнятості. 

02 жовтня 2020 року  керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою 

спільно з начальником відділу державної виконавчої служби Богданом Волошиним та 

фахівцем Чорнобаївської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості Ольгою 

Ведмідь проведено семінар: “Легальна трудова зайнятість: можливість чи обмеження?» для 

безробітніх.  

 керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою спільно з начальником 

відділу державної виконавчої служби Богданом Волошиним та фахівцем Чорнобаївської районної філії Черкаського обласного центру 

зайнятості Ольгою Ведмідь проведено семінар: “Легальна трудова зайнятість: можливість чи обмеження?» для безробітніх.  



 

 

 

28 лютого 2020 року в Городищенській районній філії Черкаського обласного 

центру зайнятості взято участь у засіданні «круглого столу» на тему «Заробітки за 

кордоном.  

 

 

 

 

 

06 березня 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

Сюкало Юлія та Мамонова Наталія провели 

семінар на тему: «Ризики нелегальної трудової 

міграції». 

Працівники центру ознайомили безробітніх зі 

станом трудової міграції та актуальністю 

проблеми, ознаками, формами та етапами торгівлі людьми в Україні. 

 

В зв'язку з карантином у ІІ кварталі 2020 року заходи в закладах Державної служби зайнятості не проводилися. 

Правопросвітницька робота із безробітніми здійснювалась в режимі онлайн. 

 

 

5 березня з метою інформування осіб, які перебувають на обліку, як безробітні в 

Христинівському районному центрі зайнятості, працівниками Уманського місцевого 

центру з надання БВПД, спільно з представниками територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Христинівському районі, проведено семінар на тему: «Патронат над 

дитиною». 

 

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» 

12.10.2020 року головним спеціалістом Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією спільно з працівниками 

Уманської районної філії Черкаського ОЦЗ проведено семінар на тему: «Права захисників України». 

Що таке нелегальна зайнятість населення? Які небезпеки чекають на неоформленого належним чином працівника? Про це 

27 листопада розповіли начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник начальника 

відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару для осіб, що перебувають на обліку в 

Маньківському районному центрі зайнятості на теми: «Легалізація зайнятості та заробітної плати» та «Відмінність запиту 

на інформацію від звернення громадян» 

 

Узв'язку з карантином у 2 кварталі 2020 року заходи в закладах Державної служби зайнятості не проводилися. 

Правопросвітницька робота із безробітніми здійснювалась в дистанційно. 

 

 



13 січня2020 року з метою поширення інформації про систему БВПД, працівники 

Черкаського МЦ з надання БВПД провели інформаційно-роз’яснювальну бесіду для осіб, які 

перебувають на обліку, як безробітні в Черкаському міському центрі зайнятості про послуги, 

які  надає система безоплатної правової допомоги. 
 

10 грудня 2020 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському 

центрі зайнятості, як безробітні на тему: “Безоплатна правова допомога”. 

  

17 вересня 2020 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості на 

тему:  “Право батька на декретну відпустку". 

 

[1.4.14]Проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах 

 

В 1 кварталі не заплановано.25 червня 2020 року з метою інформування медичних 

працівників про зміни у Законі України "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про 

захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних та інших 

працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей" 

головний спеціаліст відділу «Драбівське бюро правової допомоги» Сергій Михлик провів 

зустріч з працівниками Драбівської центральної районної лікарні. 

В ІІІ  кварталі не заплановано. 

16 грудня 2020 року в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестиції у сільське господарство» керівник відділу «Чорнобаївське бюро правової 

допомоги» Інна Копійка здійснила виїзд до с. Іркліїв Чорнобаївського району та  

провела консультування і інформування громадян із земельних питань в Іркліївській 

районній лікарні. 

керівник відділу «Чорнобаївське бюро правової допомоги» Інна Копійка здійснила 

виїзд до с. Іркліїв Чорнобаївського району та  провела консультування і інформування 

громадян із земельних питань в Іркліївській районній лікарні. 

 

16 січня 2020 року працівники Смілянського місцевого центру з надання БВПД, 

Мамонова Наталія та Сюкало Юлія провели зустріч з працівниками КМП «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицинської катастрофи Черкаської обласної 

ради».Працівники Смілянського місцевого центру надавали чіткі, прикладні та 

зрозумілі поради, щоб, потрапивши у неприємну ситуацію, вони точно знали, як діяти 

і до кого звертатися.  

  

 

14 січня 2020 року Смілянським місцевим центром з надання БВПД проведено робочу 

зустріч з працівниками Смілянської міської поліклініки під час якої поінформовано 

громадян про функціонування системи безоплатної правової допомоги. Фахівцями 

системи БПД звернуто увагу присутніх на те, що концепція надання безоплатної 

правової допомоги в Україні спрямована на реалізацію права людини на доступ до 



правосуддя. 
 Смілянським місцевим центром з надання БВПД проведено робочу зустріч з 

працівниками Смілянської міської поліклініки під час якої поінформовано громадян 

про функціонування системи безоплатної правової допомоги. Фахівцями системи 

БПД звернуто увагу присутніх на те, що концепція надання безоплатної правової 

допомоги в Україні спрямована на реалізацію права людини на доступ до правосуддя. 

 

10 березня 2020 року в відділі охорони праці Комунального некомерційного підприємства "ГОРОДИЩЕНСЬКЕ РАЙОННЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ прочитано лекцію на тему 

«Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати». 

 

10 червня 2020 року  головні спеціалісти відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Сокол Олена та Сюкало Юлія з нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора 

крові провели правопросвітницький захід для працівників кабінету переливання крові Комунального некомерційного 

підприємства «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради 

 

12 червня 2020 року в пункті приймання крові Комунального некомерційного підприємства "ГОРОДИЩЕНСЬКЕ 

РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ взято участь у 

засіданні «круглого столу» з нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові на тему «Права, гарантії та пільги, 

які надаються донорам крові та її компонентів» 

 

12 червня 2020 року начальником Лисянського бюро правової Ямковим Василем та головним спеціалістом Яровою 

Оксаною проведено роз’яснення серед донорів на тему “Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її 

компонентів”. 

09 вересня 2020 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з 

надання БВПД Мамоновою Наталією та адвокатом Атопкіним Сергієм був здійснений 

виїзд до Комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної 

психіатричної лікарні Черкаської обласної ради стосовно надання безоплатної 

вторинної правової допомоги громадянці яка перебуває на лікуванні.Після 

спілкування з пацієнткою, відбулося обговорення правових питань з завідувачем відділення № 3 Комунального 

некомерційного підприємства Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради Погорілою Ілоною. 

 начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського 

місцевого центру з надання БВПД Мамоновою Наталією та адвокатом Атопкіним Сергієм був здійснений виїзд до 

Комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради стосовно 

надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянці яка перебуває на лікуванні.Після спілкування з пацієнткою, 

відбулося обговорення правових питань з завідувачем відділення № 3 Комунального некомерційного підприємства 

Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради Погорілою Ілоною. 

 

 

 

18 лютого заступником начальника відділу «Маньківське  бюро правової допомоги» Анною 



Яроцькою проведено семінар для медичнних працівниівКНП «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на тему: «Роль медичних працівників у профілактиці та виявленні домашнього насильства щодо дітей». 

Так, Листом  Міністерства освіти і науки України від  18.05.2018 за   № 1/11-5480 Департаментам (управлінням) освіти і 

науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Інститутам післядипломної педагогічної освіти були  

розроблені і направлені  Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству на виконання законодавчих 

вимог Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 7 грудня 2017 року № 2229.  

 

11 червня працівниками Уманського МЦ з надання БВПД проведено 

робочу зустріч з керівництвом КНП «Уманський центр Служби крові 

» Уманської міської ради з нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього 

дня донора крові.Присутніми обговорено, що донори користуються 

пільгами, визначеними Законом України «Про донорство крові та її 

компонентів». Ст. 8 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» 

встановлюється, що держава гарантує захист прав донора та охорону 

його здоров’я, а також надає йому пільги. 

 

12 червня працівниками відділу«Жашківське бюро правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД спільно з працівниками Жашківського районного 

сектору філії «Центр пробації» у Черкаській області проведено правопросвітницький 

захід з нагоди відзначення Всесвітнього дня донора для суб’єктів пробації. 

 

 

12 червня начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Іриною Миронюк, заступником начальника відділу «Маньківське бюро 

правової допомоги» Анною Яроцькою спільно з працівниками 

Маньківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану та Маньківського районного відділу державної виконавчої служби 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

проведено робочу зустріч на тему: «Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів». 

 

 21 січня 2020 року фахівцями Черкаського МЦ з надання БВПД проведено інформаційний захід для працівників та 

відвідувачів КЗ «Центру профілактики та боротьби зі СНІДом» на  тему: “Правові аспекти надання БВПД”. 

 З метою проведення інформаційних заходів в лікувальних заходах, працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД, у 

зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної із поширенням випадків гострої респіраторної хвороби та оголошенням 

карантину, розповсюджено інформаційні матеріали щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги  за 

допомогою телекомунікаційних засобів. 

 

 01 вересня 2020 року відбулася зустріч із директором КНП “Черкаським обласним псиноневрологічним диспансером 

Черкаської обласної ради та в результаті підписано меморандум про співпрацю, метою якого є консолідація зусиль сторін, 

спрямованих на співпрацю щодо поширення правопросвітницьких знань та забезпечення права на безоплатну правову 

допомогу для громадян. 

 Після зустрічі проведено правопросвітницький захід на тему: "Конституційні права та свободи людини і громадянина". 

 

 [1.4.15]Проведення інформаційних заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей 

В 1 кварталі не заплановано. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/2229-19


 В зв'язку з карантином у 2 кварталі 2020 року заходи в будинках для літніх людей  не проводилися. 

Правопросвітницька робота здійснювалась через запис відеоконсультацій з актуальних питань. 

 15 травня 2020 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис 

відеоконсультації на тему: “Обов'язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків”. Перегляд за 

просиланням:https://www.facebook.com/watch/?v=378041859787849 . 

В ІІІ  кварталі не заплановано. 

 02 грудня 2020 року з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю працівник Золотоніського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Жалобна провела інформаційну зустріч: «Захист прав 

осіб з інвалідністю» з членами Золотоніської територіальної первинної організації Українського товариства сліпих (далі - 

Золотоніської ТПО «УТОС» ). 

Фахівець місцевого центру ознайомила слухачів із системою безоплатної правової допомоги в Україні, яка працює 

для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права.  

З метою інформування членів Маньківської районної організації ветеранів, 23 січня 

заступником начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги», Анною 

Яроцькою проведено семінар в приміщенні організації на теми: «Безоплатна правова 

допомога» та «Шахрайство з використанням персональних даних осіб». 

 

  Присутніх ознайомлено з чинним законодавством, яким врегульовано порядок 

надання безоплатної правової допомоги, зокрема, наголошено на праві всіх осіб, 

громадян України, іноземців, осіб без громадянства на отримання безоплатної первинної правової допомоги, 

надано інформацію щодо категорій осіб, що є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, згідно 

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

  Присутніх ознайомлено з чинним законодавством, яким врегульовано порядок надання безоплатної правової 

допомоги, зокрема, наголошено на праві всіх осіб, громадян України, іноземців, осіб без громадянства на 

отримання безоплатної первинної правової допомоги, надано інформацію щодо категорій осіб, що є суб’єктами 

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

Працівниками Уманського МЦ правопросвітницька робота здійснювалась через запис відеоконсультацій з 

актуальних питань. 

 

16 липня начальником відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Миронюк 

Іриною проведено бесіду з підопічними  відділення денного перебування 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг) 

Маньківського району на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і 

громадянина».Що таке інвалідність? Чи ідентичні права людини та права людини з 

інвалідністю? Про це 3 грудня говорили начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина 
Миронюк та заступник начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька під час 
семінару для працівників Вікторівської сільської ради  на тему: «Захист прав осіб з інвалідністю». 

 

Щороку 3 грудня в Україні відзначається Міжнародний день осіб з інвалідністю, який був встановлений резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року. З метою соціального захисту осіб з інвалідністю 3 грудня в.о. начальника 

відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Аллою Лавренюк спільно з 

директором Жашківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Коваль, соціальним 

педагогом Анною Кравченко та учнями Жашківської спеціалізованої школи №1, соціальним педагогом ДНЗ «Жашківський 

аграрно-технологічний професійний ліцей» Інною Корінною та студентами ліцею, співголовою Центру допомоги учасникам 

АТО та головою групи волонтерів Жашківської районної Спілки ветеранів МВС Якименко Василем організовано та 
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проведено круглий стіл приуроченого до Міжнародного дня людей з інвалідністю та Міжнародного день волонтерів в ім'я 

економічного і соціального розвитку . 
 

Під час зустрічі Алла Лавренюк зазначила, що відповідно до ст. 6 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» захист прав, свобод і законних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому 

порядку, встановленому законом. Громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів медико-

соціальної експертизи про визнання чи невизнання його особою з інвалідністю. 

 

29 липня 2020 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Ямковим В.П. в 

Лисянському  Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та одиноких не 

працюючих громадян було проведено лекцію на тему : “Права осіб, які здійснюють 

постійний догляд за особами, які  потребують (Особи з інвалідністю , громадяни 

похилого віку),” за участю директора Територіального центру Білоконь М.В., 

заступника центру Сідак О.П., зав.віділенням Дробот В.О., Слободяник Н.В. головного 

бухгалтера, Сатарова І.О, Даценко Л.В. бухгалтерів  територільного  центра  в кінці 

лекції провів  обговорення та відповів на питання громадян . Працівникам були роздані матеріали правового характеру. 

Працівникам були роздані матеріали правового характеру. 

1 грудня 2020 року в рамках відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю працівники 

центру провели інформаційно-роз’яснювальний захід для підопічних Територіального центру 

надання соціальних послуг міста Черкаси  

на тему: “Захист прав осіб з інвалідністю”. Метою заходу є сприяння у реалізації особами з 

інвалідністю своїх прав та гарантій, визначених чинним законодавством та забезпечення їх 

соціального захисту.  

  

04 грудня 2020 року проведено правопросвітницький захід для працівників Красносільського старостинського округу на тему: “Захист прав 

осіб з інвалідністю”. 

 

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

 

  Відповідно до Плану роботи фахівцями Золотоніського місцевого центру опубліковано 10 статей у друкованих засобах 

масової інформації: громадсько-політичній газеті «Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті “Златокрай”, 

інформаційно-рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті Чорнобаївського району 

“Світлий шлях”, щотижневій обласній інформаційній соціально-політичній газеті “Час пік”, громадсько-політичній газеті 

“Драбівщина”, громадсько-політичній газеті “ Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”. 
 

    Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Центру та бюро правової допомоги опубліковано 7 статей у друкованих 

засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті «Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті 

“Златокрай”, інформаційно-рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті 

Чорнобаївського району “Світлий шлях”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”, громадсько-політичній газеті 

“Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”. 
 

 Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Центру та бюро правової допомоги опубліковано 9 статей у друкованих 

засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті «Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті 

“Златокрай”, інформаційно-рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті 



Чорнобаївського району “Світлий шлях”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”, громадсько-політичній газеті 

“Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”. 
 

 Протягом IV кварталу 2020 року року фахівцями Центру та бюро правової допомоги опубліковано 8 статей у друкованих 

засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті «Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті 

“Златокрай”, інформаційно-рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті 

Чорнобаївського району “Світлий шлях”, громадсько-політичній газеті “ Віка”. 

 

 Фахівцями Смілянського місцевого центру опубліковано 2 статті у друкованих засобах масової інформації: газета 

«Шполяночка +» та «Вісник Городище». 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру опубліковано 6 статті у друкованих засобах 

масової інформації: газета «Шполяночка +» та «Вісник Городище». 

 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Смілянського МЦ та бюро правової допомоги опубліковано 8 статей у 

друкованих засобах масової інформації: газети «Понад Тікичем», «Вісник Городищини», «Шполяночка +». 

 

Відбулись 4 публікації оголошень в Районній інформаційній газеті "Маньківські новини" № 52 (9454) від 23.01.2020  на 

тему: «Оголошено ХІІ конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги«,  

Районна інформаційна газета "Маньківські новини" № 8 (9462) від 20.02.2020  на тему: "Запровадження аграрного реєстру", 

в Христинівській районній громадсько-політичній  газеті «Трибуна хлібороба» опубліковано статті  на тему « Карантин для 

споживчого кредиту» та «Прояви домашнього насильства в сім’ї та куди звернутися за допомогою?» 

 

Працівниками Уманського МЦ з надання БВПД протягом ІІ кварталу розміщено 8 публікацій у друкованих ЗМІ: в 

Районній інформаційній газеті "Маньківські новини", в Христинівській районній громадсько-політичній  газеті «Трибуна 

хлібороба». 

Працівниками Уманського МЦ з надання БВПД протягом ІІІ кварталу розміщено 3 статті у друкованих ЗМІ: в 

Христинівській районній громадсько-політичній газеті «Трибуна хлібороба». 

Працівниками Уманського МЦ з надання БВПД протягом ІV кварталу розміщено 7 статтей у друкованих ЗМІ: в 

Христинівській районній громадсько-політичній газеті «Трибуна хлібороба» та тижневик «Умань». 

 

Черкаським МЦ з надання БВПД розміщено у друкованій газеті “Сільські обрії” інформації публікації на тему: "Хто може 

допомогти захистити ваші права?", “Аграрний реєстр”, “Як отримати юридичну консультацію”. 

Черкаським МЦ з надання БВПД забезпечено розміщення публікацій у друкованій газеті “Сільські обрії”. 

 

 [1.4.17]Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет 

 

 Відповідно до Квартального плану роботи фахівцями Золотоніського місцевого центру розміщено 33 інформаційних 

матеріалипро роботу Центру, правових роз”яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської 

РДА, Золотоніської міської ради, Драбівської РДА, Драбівської районної ради,  Чорнобаївської РДА, Канівської міської 

ради, Канівської РДА та інформаційних порталах Kaniv.net, Kanos. 

 У 2 кварталі 2020 року розміщено 31 інформаційний матеріал про роботу Центру, правових роз”яснень у мережі 

Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської РДА, Золотоніської міської ради, Драбівської РДА, Драбівської 

районної ради, Драбівської селищної ради; Чорнобаївської РДА, Канівської міської ради, Канівської РДА та інформаційних 

порталах Kaniv.net, Kanos. 



 У 3 кварталі 2020 року розміщено 24 інформаційних матеріали про роботу Центру, правових роз”яснень у мережі 

Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської РДА, Золотоніської міської ради, Драбівської РДА, Драбівської 

районної ради, Драбівської селищної ради; Чорнобаївської РДА, Канівської міської ради, Канівської РДА та інформаційних 

порталах Kaniv.net, Kanos. 
 

 У 4 кварталі 2020 року розміщено 16 інформаційних матеріали про роботу Центру, правових роз”яснень у мережі 

Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської РДА, Золотоніської міської ради, Драбівської РДА, Драбівської 

районної ради, Драбівської селищної ради; Чорнобаївської РДА, Канівської міської ради, Канівської РДА та інформаційних 

порталах Kaniv.net, Kanos. 

 

 Фахівцями Смілянського місцевого центру розміщено 15 інформаційних матеріалів про роботу Центру, правових 

роз”яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Кам`янська районна державна адміністрація, Смілянська 

міська рада, Шевченківська ОТГ, Звенгородська райдержадміністрація, Моринська сільська рада, Водяницька ОТГ, 

Тернівська ОТГ, Звенигородська міська рада, Вільшанська ОТГ, Мліївська ОТГ. 

 

У ІІ кварталі 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру розміщено 28 інформаційних матеріалів про роботу 

Центру, правових роз”яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Кам`янська районна державна 

адміністрація, Смілянська міська рада, Шевченківська ОТГ, Звенгородська райдержадміністрація, Моринська сільська 

рада, Водяницька ОТГ, Тернівська ОТГ, Звенигородська міська рада, Вільшанська ОТГ, Мліївська ОТГ. 

    У ІІI кварталі 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру розміщено 19 інформаційних матеріалів про 

роботу Центру, правових роз`яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Кам`янська районна державна 

адміністрація, Смілянська міська рада, Шевченківська ОТГ, Звенгородська райдержадміністрація, Моринська сільська 

рада, Водяницька ОТГ, Тернівська ОТГ, Звенигородська міська рада, Вільшанська ОТГ, Мліївська ОТГ. 

 У ІV кварталі 2020 року фахівцями Смілянського місцевого центру розміщено 23 інформаційних матеріалів про 

роботу Центру, правових роз`яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Кам`янська районна державна 

адміністрація, Смілянська міська рада, Шевченківська ОТГ, Звенгородська райдержадміністрація, Моринська сільська 

рада, Водяницька ОТГ, Тернівська ОТГ, Звенигородська міська рада, Вільшанська ОТГ, Мліївська ОТГ. 

 

 

На офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації розміщено 4 правові консультації на теми: 

"Державний аграрний реєстр діє", "Зміни в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

Викривачі корупції - нова категорія осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, Оголошено ХІІ 

конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 На офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації є власна вкладка «Безоплатна правова допомога», в 

якій постійно розміщується інформація правового характеру. http://mankrda.gov.ua/bezoplatna-vtorinna-pravova-dopomoga/ 

На офіційних Веб-сайтах Іваньківська ОТГ, Дмитрушківська ОТГ, Христинівська районна рада, Монастирищенська 

районна рада, Жашківська РДА Жашківського району Черкаської області, Ладижинська ОТГ, Бузівська ОТГ розміщено 7 

оголошень на теми: «Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях», "Державний аграрний реєстр діє", «5 лютого 

розпочнуться виїзди мобільних групп операторів ОТГ Черкаської області для допомоги у внесенні відомостей про 

агровиробників у Державний аграрний реєстр». 

В соціальній мережі Facebook Соціальна мережа місцевих послуг міста Монастирища та Монастирищенського району та 

соціальній мережі Instagram інформаційних послуг Монастирищенського району розміщено оголошення "Щодо роботи 

бюро в період карантину". 

http://mankrda.gov.ua/bezoplatna-vtorinna-pravova-dopomoga/


 На офіційному веб-сайті Уманської райдержадміністрації в Черкаській області, Уманської районної ради в Черкаській 

області, Уманської міської ради в Черкаській області розміщено оголошення на тему: «Система БПД призупиняє прийом 

громадян і адресну правову допомогу та переходить на дистанційну роботу». 

У ІІ кварталі 2020 року працівниками Уманського МЦ з нададня БВПД відбулось розміщення  3 інформаційних матеріала, 

зокрема на офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації та Соціальна мережа місцевих послуг 

міста Монастирища та Монастирищенського району. 

У ІІІ кварталі 2020 року працівниками Уманського МЦ з нададня БВПД відбулось розміщення  18 інформаційних 

матеріала, зокрема на офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації, Уманської міської ради, 

Паланської ОТГ, Уманської райдержадміністрації. 

У ІV кварталі 2020 року працівниками Уманського МЦ з нададня БВПД відбулось розміщення  18 інформаційних 

матеріала, зокрема на офіційному веб-сайті Маньківської районної державної адміністрації, Уманської міської ради, 

Паланської ОТГ, Уманської райдержадміністрації. 

 

Черкаським МЦ з надання БВПД розміщено інформацію на веб-сайтах Білозірської громада на тему” Аграрний реєстр: 

мобільні групи операторів їдуть до пілотних областей”, “Руськополянської об’єднаної територіальної громади”  на тему: У 

Руськополянській ОТГ відбулося навчання аграріїв”. 

У соціальній мережі Фейсбук “Пробація України — Черкаська область” на тему: “Пробація-партнерство” , "Розроблено 

план спільної діяльності заради правової обізнаностіІ клієнтів пробацї", Чиринищина: в уповноваженому органі з питань 

пробації відбувся «ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ». 

У соціальній мережі Фейсбук  Черкаськиогообласного молодіжного ресурсного центру на тему: “Правове регулювання 

шлюбних відносин”. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями Черкаського місцевого центру розміщено 15 інформаційних матеріалів про 

роботу Центру, правових роз’яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах, на сторінках у партнерів та 

самостійних інтернет ЗМІ. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Черкаського місцевого центру розміщено  інформаційні матеріаліи про роботу 

Центру, зокрема на офіційних веб-сайтах, на сторінках у партнерів та самостійних інтернет ЗМІ. 

За звітній  період Черкаським місцевим центром з надання безоплатної правової допомоги забезпечено 

розміщення інформаційних матеріалів про роботу Центру, зокрема на офіційних веб-сайтах, сторінках партнерів у 

Фейсбук та самостійних інтернет ЗМІ, зокрема розміщено 14 інформаційних матеріалів. 

 

 

 

 [1.4.18]Розміщення інформації про роботу центрів у зовнішній рекламі (соціальна реклама) міського типу 

 

  

Інформацію про роботу Золотоніського місцевого центру з надання БВПД розміщено на сітілайті у 

м. Золотоноша. 

Інформація про роботу Смілянського місцевого центру з надання БВПД розміщено на сітілайті у 

м. Сміла. 

 

 

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

 

 Протягом звітного періоду працівниками Золотоніського місцевого центру з надання БВПД здійснено 4 виступи в ефірі  

радіомовлення “Чорнобаївська хвиля. 



 У ІІ кварталі 2020 року здійснено 5 виступів в ефірі Чорнобаївського районного радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”. 

 У ІІІ кварталі 2020 року здійснено 5 виступів в ефірі Чорнобаївського районного радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”. 

 

 
 

У ІV кварталі 2020 року здійснено 3 виступи в ефірі Чорнобаївського районного 

радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”. 

 

 

 

Протягом звітного періоду працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД здійснено 11 виступів  в ефірі  

радіомовлення «На хвилі Корсуня» та Смілянське міськрайонне радіо. 

 

У ІІ кварталі 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД здійснено 24 виступів  в ефірі  

радіомовлення «На хвилі Корсуня» та Смілянське міськрайонне радіо. 

У ІІI кварталі 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД здійснено 12 виступів  в ефірі  

радіомовлення «На хвилі Корсуня» та Смілянське міськрайонне радіо. 

У ІV кварталі 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД здійснено 10 виступів  в ефірі  

радіомовлення «На хвилі Корсуня» та Смілянське міськрайонне радіо. 

Протягом І кварталу відбулась трансляція 4 відеороликів на ТРК «Жасмін» на тему: “ Що таке безоплатна правова 

допомога”, “ Обережно телефонні шахраї”, “Запроваджено аграрний реєстр”, КП «Телекомпанія Умань» на тему: «Право 

громадян на безоплатну правовоу допомогу». 

Протягом ІІ кварталу відбулась трансляція 4 відеороликів на ТРК «Жасмін» та ТОВ Телекомпанія «Сатурн-TV». 

Протягом ІІІ кварталу відбулась трансляція 5 відеороликів на ТРК «Жасмін» та ТОВ Телекомпанія «Сатурн-TV». 

Протягом ІV кварталу відбулась трансляція 7 відеороликів на ТРК «Жасмін» та ТОВ Телекомпанія «Сатурн-TV». 

 

Протягом звітного періоду проводилися  прямі ефірі на радіо «Рось» та «Українське радіо» за участі працівників 

Черкаського МЦ на правову тематику, зокрема, 25 березня прийнято участь у записі програми «Тема дня» на радіо «Рось» 

на тему: “Як поводитися, якщо через карантин примусово звільняють,  виселяють з орендованого житла або немає 

можливості оплатити кредит чи комуналку?». 

 [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 отримання БПД, які проводяться за ініціативи вказаних 

організацій, установ тощо 

  

Такого пункту у плані МЦ немає. 

24 червня 2020 року начальником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ здійснено 

відеоконсультування на тему: "Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина". 

Також, цього ж дня, працівником Черкаського МЦ з надання БВПД підготовлено та розміщено публікацію на тему: “Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина”. 

 

 

[1.5.2]  Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів  



 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян), Золотоніським місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги забезпечено роботу 48 дистанційних пунктівдоступу до безоплатної 

правової допомоги на базі УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв 

’язку, судів, ССД, територіальних центрів, військових комісаріатів, військової частини, 

міграційних служб,  центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, бібліотеках та 

відділах пробації.   

язку, судів, ССД, територіальних центрів, військових комісаріатів, військової частини, міграційних служб,  центрів 

соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, бібліотеках та відділах пробації.   

За І квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу126  особам.  

За звітній період працівниками Золотоніського місцевого центру з надання БВПДта бюро правової допомоги здійснено 10 

виїздівмобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 65  особам. 

 У ІІ кварталі 2020 року Центром та бюро правової допомоги забезпечено роботу 38 дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв”язку, судів, ССД, територіальних центрів, 

військових комісаріатів, військової частини, бібліотек, міграційних служб, центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та 

молоді тощо.  

За ІІ квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу 87 особам. 

 

За ІІІ квартал 2020 року  працівниками Центру та бюро правової допомоги  здійснено  

5 виїздів мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу  

29 особам. 

У ІІІ кварталі 2020 року Центром та бюро правової допомоги забезпечено роботу 38 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв”язку, судів, ССД, територіальних центрів, 

військових комісаріатів, військової частини, бібліотек, міграційних служб, центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та 

молоді тощо.  

За ІІІ квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу 126 особам. 

 В рамках співпраці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Золотоніської 

районної бібліотеки продовжуємо надавати правову допомогу жителям Золотоніського району в режимі Sкуре-зв’язку. Так, 

29 вересня 2020 року проведено онлайн - консультування жителів села Благодатне Золотоніського району. Консультації 

отримало 4 громадяни з питань сімейного, цивільного, земельного права та соціального захисту. 

 Дистанційне консультування в режимі онлайн за допомогою бібліотек це додаткова можливість для громадян отримати 

юридичну консультацію або відповідь на проблемне питання правового змісту та доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

За ІV квартал 2020 року  працівниками Центру та бюро правової допомоги  

здійснено  21 виїзд 

 мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу  144 

особам. Центром та бюро правової допомоги забезпечено роботу 38 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги на базі УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, 

поштового зв”язку, судів, ССД, територіальних центрів, військових комісаріатів, 

військової частини, бібліотек, міграційних служб, центрів соціальних служб для сім”ї, 

дітей та молоді тощо.  

  144 особам. Центром та бюро правової допомоги забезпечено роботу 38 дистанційних пунктів доступу до 



безоплатної правової допомоги на базі УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв”язку, судів, ССД, територіальних центрів, 

військових комісаріатів, військової частини, бібліотек, міграційних служб, центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та 

молоді тощо.  

За звітній квартал в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу 142 особам. 

 

Якщо людина з об’єктивних причин не може звернутися в місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги, спеціалісти 

центру прибудуть за адресою клієнта для особистого спілкування.Підтримуючи 

практику надання адресної правової допомоги особам з обмеженими фізичними 

можливостями, з метою створення належних умов для забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги  23 листопада 2020 року  фахівцем місцевого центру 

Тетяною Жалобною здійснено виїзд до села Піщаного Золотоніського району та надано адресну допомогу у сфері 

земельних правовідносин місцевій жительці. 

прибудуть за адресою клієнта для особистого спілкування.Підтримуючи практику надання адресної правової допомоги 

особам з обмеженими фізичними можливостями, з метою створення належних умов для забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги  23 листопада 2020 року  фахівцем місцевого центру Тетяною Жалобною здійснено виїзд до 

села Піщаного Золотоніського району та надано адресну допомогу у сфері земельних правовідносин місцевій жительці. 

 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом,   забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян), Смілянським місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги забезпечено роботу 28 дистанційних пунктівдоступу до безоплатної 

правової допомоги. 

За І квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову 

допомогу204  особам.  

За звітній період працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПДта бюро правової допомоги здійснено 11 

виїздівмобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 45  особам. 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом,   забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Смілянським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги забезпечено роботу 26 дистанційних пунктівдоступу до безоплатної правової 

допомоги. 

За ІІ квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу125  особам.  

За звітній період працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПДта бюро правової допомоги здійснено 0 

виїздівмобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 0  особам. 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом,   

забезпечення р оботи дистанційних пунктів доступу та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Смілянським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги забезпечено роботу  

26 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.За IІІ квартал 

2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано правову 

допомогу 110  особам.  

доступу до безоплатної правової допомоги.За IІІ квартал 2020 року в рамках 



роботи дистанційних пунктів доступу надано правову допомогу 110  особам.  

За звітній період працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПДта бюро правової допомоги здійснено 2 

виїздів мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 8  особам. 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом,   

забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Смілянським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги забезпечено роботу 26 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

За IV квартал 2020 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу надано 

правову допомогу 152 особам.  

За звітній період працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги здійснено 55 

виїздів мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 272 особам. 

 

 

 

 

Загалом, Уманським МЦ з надання БВПД протягом  І кварталу 2020 року було проконсультовано 

62 осіб в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 10 осіб — в 

мобільних, 52 особи — в дистанційних пунктах консультування). У зв’язку з відсутністю 

звернень громадян для надання адресної правової допомоги не було здійснено виїзди для надання 

адресної правової допомоги для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

Загалом, Уманським МЦ з надання БВПД протягом ІІ кварталу 2020 року було проконсультовано 

104 особи в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 54 осіб — в 

мобільних, 50 особи — в дистанційних пунктах консультування). У зв’язку з відсутністю звернень громадян для надання 

адресної правової допомоги не було здійсненовиїзди для надання адресної правової допомоги для громадян, які не мають 

змоги самостійно прибути для отримання консультації. 

Загалом, Уманським МЦ з надання БВПД 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 один 

виїзд для надання адресної правової допомоги для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

Уманським МЦ з надання БВПД протягом ІV кварталу 2020 року було проконсультовано 290 осіб в межах роботи 

мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 240 осіб — в мобільних, 50 осіб — в дистанційних пунктах 

консультування). У зв’язку із відсутністю звернень громадян для надання адресної правової допомоги  не було здійснено 

виїздів для надання адресної правової допомоги для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації та здійснено 32 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 43 дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги; 

 

 Важливе місце у наданні безоплатної правової допомоги займають виїзні консультування громадян, які самостійно не 

мають можливості прибути до центру.  



 Саме тому, Черкаський МЦ та відділ «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги» забезпечують роботу виїзних 

мобільних і дистанційних пунктів консультування. 

 За звітній період Черкаським МЦ з надання БВПД було здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

 Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 146 особи,в тому числі 34 осіб звернулося за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 112 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД. 

 У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і запровадженням карантину з метою надання 

допомоги у вирішенні правових проблем людей у правовий спосіб, Черкаським МЦ з надання БВПД за допомогою он-лайн 

консультування, телефонного та Skype-зв’язку забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД, зокрема: 

 

16 квітня 2020 року відбулося консультування за допомогою Skype-зв’язку з 

правових питань  

для працівників бібліотеки та місцевих жителів села Первомайське.27 

квітня 2020 року за допомогою Skype-зв’язку здійснено консультування з 

правових питань осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському РВ філії 

ДУ «Центр пробації». 

бібліотеки та місцевих жителів села Первомайське.27 квітня 2020 року за допомогою Skype-зв’язку здійснено 

консультування з правових питань осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському РВ філії ДУ «Центр пробації». 

 28 квітня 2020 року за допомогою телефонного зв’язку,  забезпечено консультування вразливих категорій осіб, які 

знаходяться на базі Територіального центру надання соціальних послуг міста Черкаси. 

 04 травня 2020 року здійснено консультування осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді. 

 Зокрема, Черкаським місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було забезпечено 

діяльність 30 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та отримали правові консультації 58 осіб. 

 Крім того, під час карантину, на постійній основі працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД надавалися консультації з 

правових питань за зверненнями громадян на сторінці у Facebook, системи Helpdesk та електронною поштою. Особам, які 

потребували надання БВПД роз’яснювався порядок отримання такої допомоги та за допомогою телекомунікаційних засобів 

здійснювався прийом та оформлення всіх необхідних документів.  

 

Черкаським МЦ та відділом «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги» протягом ІІІ кварталу забезпечено роботу 

мобільних і дистанційних пунктів консультування, зокрема: 

 Важливе місце у наданні безоплатної правової допомоги займають виїзні консультування громадян, які самостійно не 

мають можливості прибути до центру, саме тому, 22 липня 2020 року у зв’язку з тим, що громадянка самостійно прийти до 

Центру, щоб оформити звернення - не має змоги, тому що перебуває на лікуванні, тому з метою фіксування звернення 

заявниці, працівником Центру було здійснено виїзд за місцем перебування потерпілої в кримінальному провадженні, 

прийнято звернення та після врегулювання усіх процедурних моментів по вказаному зверненню, буде призначений адвоката 

за рахунок держави, що в подальшому забезпечить громадянину рівність в судовому процесі шляхом надання 

кваліфікованої безоплатної вторинної правової допомоги . 



 Такі випадки є непоодинокими в практиці центру і працівники завжди готові 

відгукнутись та допомогти. 

30 липня 2020 року здійснено виїзд до села Мошни Черкаського району з метою 

консультацій громадян, які потребували правової допомоги. 

 

  

 

 

 

Найбільш актуальними питаннями для громадян, які звернулись за 

консультаціями стали  питання, зокрема: земельного, спадкового, соціального, 

сімейного права. 

Всім громадянам, які звернулися за консультаціями, були надані вичерпні 

роз’яснення. 

Також, з метою підвищення правової обізнаності громадян, поширено брошури 

та буклети серед присутніх на різну правову тематику,  в тому числі із земельних 

питань та з контактами Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

27 серпня 2020 року фахівець центру з надання БВПД спільно із спеціалістами 

Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснили 

соціально-профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього 

насильства.Відвідано 5 сімей, яким надано інформаційну, психологічну та юридичну 

допомогу.  

 

 

 

 За звітній період Черкаським МЦ з надання БВПД було здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та 17 осіб звернулося за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень. 

  

Забезпечено діяльність 39 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги на базі Черкаського, Соснівського, 

Придніпровського, Чигиринського РВ філії ДУ «Центр пробації», Тереторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) міста Черкаси та Черкаського району, Служби у справах дітей 

Черкаської міської ради, Служби у справах дітей Чигиринської РДА, БО 

“Сто відсотків життя”, 

Черкаського міського 

центру соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді.  

 

 Протягом звітного періоду Черкаським МЦ та відділом «Чигиринське бюро безоплатної 

правової допомоги» забезпечено діяльність 42 дистанційних пунктів доступу до 



безоплатної правової допомоги та здійснено 13 виїздів мобільних пунктів консультування. 

 

 

[1.6.1]Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обміну 

досвідом та обговорення проблемних питань співпраці 

 

В лютому 2020 року Золотоніським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено робочі зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу з метою роз'яснення положень постанови Кабінету міністрів 

України № 8 від 11 січня 2012 року “Про затвердження Порядку і умов укладення 

контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі”.  

 

В ІІ кварталі 2020 року, Золотоніським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведені робочі зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та роз'яснено ряд 

питань, а саме, що з 1 липня 2020 року набувають чинності масштабні зміни до Кримінального кодексу. У більш ніж 

100 статтях документа штрафні санкції збільшуються у 20–100 разів, у багатьох додається позбавлення волі як 

альтернативне покарання. Крім того, у Кримінальному кодексі поряд зі злочинами з'являться проступки. Якщо 

раніше злочини поділялись на легкі, середньої тяжкості, тяжкі та дуже тяжкі, то в новій класифікації пропонується 

розподілити їх так: проступки, нетяжкі, тяжкі й особливої тяжкості 

злочини.08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл: «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

, Золотоніським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведені робочі зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу та роз'яснено ряд питань, а саме, що з 1 липня 2020 року набувають чинності масштабні 

зміни до Кримінального кодексу. У більш ніж 100 статтях документа штрафні санкції збільшуються у 20–100 разів, у 

багатьох додається позбавлення волі як альтернативне покарання. Крім того, у Кримінальному кодексі поряд зі 

злочинами з'являться проступки. Якщо раніше злочини поділялись на легкі, середньої тяжкості, тяжкі та дуже 

тяжкі, то в новій класифікації пропонується розподілити їх так: проступки, нетяжкі, тяжкі й особливої тяжкості 

злочини.08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відбувся круглий стіл: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

Участь у заході взяли: директор Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Сергій Брус, начальник відділу правопросвітництва цього ж центру Тетяна Жалобна, прокурор Золотоніської місцевої 

прокуратури Андрій Потокі, начальник служби у справах дітей молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради Ніна Засенко, провідний спеціаліст служби у справах дітей Золотоніської райдержадміністрації Наталія Пліс, 

інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Юлія Шквара, заступник 

начальника Золотоніського місьрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Черкаській області Олександр Скрипник, 

слідчий СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Валентина Пономар,  адвокати системи безоплатної правової 

допомоги – Олександр Федина та Юрій Зелений. 

 

 Протягом 4 кварталу 2020 року для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Золотоніським місцевим центром 

проводились інформаційні семінари, робочі зустрічі з метою обговорення складних актуальних питань та обміну досвідом. 



Напередодні Дня адвокатури директором Золотоніського місцевого 

центру з надання БВПД Сергієм Брусом, за поданням Регіонального 

центру з надання БВПД у Черкаській області, вручено подяки 

Координаційного центру з надання правової допомоги одним із 

кращих адвокатів системи безоплатної правової допомоги 

  Тетяні Потієнко та Ростиславу Пилипенку. 

 Тетяні Потієнко та Ростиславу Пилипенку. 

Також практикується  проведення інформаційних семінарів для 

працівників Черкаського місцевого центру. 

10 січня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Ткач В.В. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення проблемних 

питань пов’язаних із вчасним звітуванням адвокатом за для отримання винагороди за виконану роботу. 

15 квітня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Сухомудренко Б.В. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення 

проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також зазначили  за для отримання винагороди за виконану роботу необхідно  вчасно 

звітуватися. 

 

12 травня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Кочетковим Г.О. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення 

проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

13 липня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл з адвокатами які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. Участь у заході взяли: директор 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Савчук Є.В., начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її надавачами 

Мамонова Н.М. та адвокати: Вакуленко О.П., Сухомудренко Б.В., Атопкін С.В.Під час 

проведення круглого столу було обговорено перелік питань що стосувались злагодженості роботи місцевого центру з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, порядок видачі 

Смілянським місцевим центром доручень у цивільних, адміністративних та кримінальних справах (потерпілі, свідки) і 

порядок прийняття актів за результатами виконаної роботи. 

 в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл з 

адвокатами які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Участь у заході взяли: директор Смілянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Савчук Є.В., начальник відділу організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами Мамонова Н.М. та адвокати: Вакуленко О.П., Сухомудренко Б.В., Атопкін С.В.Під час проведення 

круглого столу було обговорено перелік питань що стосувались злагодженості роботи місцевого центру з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, порядок видачі Смілянським місцевим 

центром доручень у цивільних, адміністративних та кримінальних справах (потерпілі, свідки) і порядок прийняття актів за 

результатами виконаної роботи. 



Окрім того, учасниками було висвітлено та обговорено декілька проблемних питань, а саме проблеми що стосуються 

дотримання адвокатами стандартів якості з надання безоплатної вторинної правової допомоги та правильності заповнення 

розрахунків, вчасності здачі актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за для повноти оплати послуг та 

відшкодування витрат пов'язаних з наданням такої допомоги наступними. 

 З адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги 

клієнтам. 

 

17 вересня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД 

відбулось засідання круглого столу з адвокатом системи Безоплатної правової 

допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання 

«Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, 

аби тато міг оформити відпустку по догляду за дитиною, йому за місцем роботи 

потрібно надати такі документи: 

 в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з адвокатом системи 

Безоплатної правової допомоги Вакуленком Олександром Петровичем під час якого обговорили питання «Як батьку 

реалізувати право на декретну відпустку?».Адвокат зазначив, що для того, аби тато міг оформити відпустку по догляду за 

дитиною, йому за місцем роботи потрібно надати такі документи: 

- заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку; 

- копію свідоцтва про народження дитини; 

- довідку про те, мама дитини не пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною за своїм місцем роботи або вийшла на 

роботу до закінчення терміну соціальної відпустки. 

За батьком зберігається робоче місце і нараховується пенсійний стаж та до трьох років  виплачується допомога при 

народженні дитини. 

07 жовтня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Каракоцею Р.В. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення 

проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Окрім того, було висвітлено та обговорено декілька проблемних питань, а саме проблеми що стосуються дотримання 

адвокатами стандартів якості з надання безоплатної вторинної правової допомоги та правильності заповнення розрахунків, 

вчасності здачі актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за для повноти оплати послуг та відшкодування 

витрат пов'язаних з наданням такої допомоги наступними. 

З адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги 

клієнтам. 

10 листопада 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Вакуленком О.П. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення 

проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 



Окрім того, було висвітлено та обговорено декілька проблемних питань, а саме проблеми що стосуються дотримання 

адвокатами стандартів якості з надання безоплатної вторинної правової допомоги та правильності заповнення розрахунків, 

вчасності здачі актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за для повноти оплати послуг та відшкодування 

витрат пов'язаних з наданням такої допомоги наступними. 

З адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги 

клієнтам. 

09 грудня 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання БВПД відбулось засідання круглого столу з 

адвокатом системи Безоплатної правової допомоги Атопкіним Сергієм В’ячеславовичем. Однією із тем круглого столу було 

обговорено перелік питань що стосувались злагодженості роботи місцевого центру з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, порядок видачі Смілянським місцевим центром доручень у 

цивільних, адміністративних та кримінальних справах (потерпілі, свідки) і порядок прийняття актів за результатами 

виконаної роботи. 

Окрім того, учасниками було висвітлено та обговорено декілька проблемних питань, а саме проблеми що стосуються 

дотримання адвокатами стандартів якості з надання безоплатної вторинної правової допомоги та правильності заповнення 

розрахунків, вчасності здачі актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за для повноти оплати послуг та 

відшкодування витрат пов'язаних з наданням такої допомоги наступними. 

З адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги 

клієнтам. 

Начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було вжито заходів для вчасного звітування 

адвокатами шляхом особистих виїздів до адвокатів та допомогою у складанні актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  задля вчасного отримання винагороди за виконану ними роботою. 

 

23 січня 2020 року в приміщенні Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

заступником начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Мальковою Я.Б. було здійснено робочу зустріч з адвокатамиГупало М.М., Боровською Ю.Ю., Товстенко 

К.В., Цімохою Р.Р. Метою проведення зустрічі було обговорення проблемних питань пов’язаних із   звітуванням 

адвокатів та отримання винагороди . 

 

15 червня 2020 року в приміщенні Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 

Мальковою Я.Б. здійснено робочу зустріч з адвокатами Гупало М.М., Боровською Ю.Ю., Товстенко К.В., Цімохою 

Р.Р., Слободянюком І.В. та Євичем С. О. Присутніми обговорено такі питання, як укладання контрактів за 

принципом екстериторіальності  та укладання додаткових угод до контрактів. По закінченню  відбулось підведення 

підсумків робочої зустрічі. 

 

08 вересня 2020 року  працівниками відділу "Христинівське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання 

БВПД проведено робочу зустріч з адвокатами із надання БВПД - Олександром  Божком та Іллею Забаркіним на 

тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені кримінального правопорушення». 



 

9 вересня 2020 в  приміщенні Уманського МЦ з надання БВПД, начальником відділу організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами Мальковою Яною, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ройтенко Яною проведено робочу зустріч з адвокатами системи БВПД Зеленим Дмитром, Гупало 

Максимом та Товстенко Костянтином на тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення». 

 

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в 

усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Про це, минулого 

тижня, говорили начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник 

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька на зустрічі з адвокатом Звірянським А.В. 

на тему: «Забезпечення прав і свобод людини». 

 

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли 

вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у 

разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, 

забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні 

правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, відповідно до ст. 260 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення.  

В рамках взаємодії з адвокатами залученими до надання безоплатної вторинної правової допомоги 14 грудня в. о. 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Алла Лавренюк провела круглий стіл з адвокатом 

системи БПД Сергієм Євичем на тему «Адміністративне затримання». 
 

Щорічно в Україні 19 грудня відзначається День адвокатури. 

Напередодні професійного свята, 18 грудня директором Уманського місцевого центру з надання БВПД Віктором 

Квасюком організовано зустріч з адвокатами, що співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги. 
 

Під час зустрічі, директор центру привітав та подякував адвокатам за плідну співпрацю та наголосив на тому, що 

високий професійний рівень адвокатів, їх ініціативність, бажання максимально допомогти кожному клієнту та 

спільні зусилля щодо забезпечення прав та свобод громадян є основою для розвитку системи безоплатної правової 

допомоги.  
 

Так, за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток системи безоплатної правової 

допомоги, відзнаками Координаційного центру з надання правової допомоги нагороджені адвокати: Ігор 

Слободянюк, Ілля Забаркін, Оксана Тригуб. Відзнаками Уманського МЦ з надання БВПД нагороджені: Максим 

Гупало та Юлія Боровська. 
 

 

Для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Черкаським місцевим центром проводяться інформаційні  семінари, робочі зустрічі з 

метою обговорення складних актуальних питань та обміну досвідом.  

Зоокрема, 04 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з адвокатами, які співпрацюють з центром щодо порядку укладення контрактів 

(договорів) та терміни їх дії. 

Також практикується  проведення інформаційних семінарів для працівників Черкаського місцевого центру. 

 

Черкаським МЦ з надання БВПД протягом звітного періоду проведено робочу зустріч адвокатів з метою обговорення 

роботи під час карантинних обмежень, звітування адвокатів, а також роз’яснено лист Координаційного центру з надання 



правової допомоги від 22.05.2020 № 24-04/764 щодо звернень адвокатів з адвокатськими запитами до НАЗК за 

роз'ясненнями положень антикорупційного законодавства. 

Для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Черкаським місцевим центром проводяться інформаційні  семінари, робочі 

зустрічі з метою обговорення складних актуальних питань та обміну досвідом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 
 

В лютому 2020 року Золотоніським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено робочі, зокрема із представниками органів адвокатського самоврядування з 

метою вирішення окремих питань в організації надання правової допомоги в системі БПД 

адвокатами. 

 

 

У червні 2020 року Золотоніським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено робочу зустріч з адвокатами та повідомлено, що з 01.07.2020 р. в чергове 

підвищиться один з основних соціальних стандартів - прожитковий мінімум. Його розмір 

встановлений ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № 294-

IX. На період із 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р. прожитковий мінімум становитиме: для 

працездатних осіб - 2197 грн. Отже, відповідно до цього буде змінено калькулятор, який розраховує винагороду адвоката за 

надання БВПД. 

 

25 лютого 2020 року в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами, Мамоновою 

Н.М., було організовано робочу зустріч з адвокатом Вакуленком О.П. Метою проведення робочої зустрічі, обговорення 

проблемних питань пов’язаних із надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також зазначили за для отримання винагороди за виконану роботу необхідно вчасно 

звітуватися. Начальником відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було вжито заходів для вчасного 

звітування адвокатами шляхом особистих виїздів до адвокатів та допомогою у складанні актів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за для вчасного отримання винагороди за виконану ними роботою З адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з її надавачами, наголошувала на необхідності надання якісної правової допомоги клієнтам. 

https://ips.ligazakon.net/document/T190294?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/T190294?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/T190294?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01


5 березня 2020 року в приміщенні Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

заступником начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Мальковою Я.Б. було проведено круглий стіл з адвокатами системи БВПД Слободянюком І.В., Зеленим 

Д.А., Євичем С.О., Боровською Ю.Ю., Цімохою Р.Р. Під час зустрічі, обговорення питань  щодо   звітуванням 

адвокатів та отримання винагороди та ін. 

 

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в 

усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Про це, минулого 

тижня, говорили начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірина Миронюк та заступник 

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька на зустрічі з адвокатом Звірянським А.В. 

на тему: «Забезпечення прав і свобод людини». 

 

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли 

вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у 

разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, 

забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні 

правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, відповідно до ст. 260 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення.  
 

В рамках взаємодії з адвокатами залученими до надання безоплатної вторинної правової допомоги 14 грудня в. о. 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Алла Лавренюк провела круглий стіл з адвокатом 

системи БПД Сергієм Євичем на тему «Адміністративне затримання». 

Щорічно в Україні 19 грудня відзначається День адвокатури. 

Напередодні професійного свята, 18 грудня директором Уманського місцевого центру з надання БВПД Віктором 

Квасюком організовано зустріч з адвокатами, що співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги. 
 

Під час зустрічі, директор центру привітав та подякував адвокатам за плідну співпрацю та наголосив на тому, що 

високий професійний рівень адвокатів, їх ініціативність, бажання максимально допомогти кожному клієнту та 

спільні зусилля щодо забезпечення прав та свобод громадян є основою для розвитку системи безоплатної правової 

допомоги.  

Так, за сум 

лінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток системи безоплатної правової допомоги, 

відзнаками Координаційного центру з надання правової допомоги нагороджені адвокати: Ігор Слободянюк, Ілля 

Забаркін, Оксана Тригуб. Відзнаками Уманського МЦ з надання БВПД нагороджені: Максим Гупало та Юлія 

Боровська. 

 

 30 січня2020 року директор Черкаського МЦ з надання БВПД  провів робочу зустріч в Апеляційному суді Черкаської 

області з метою вирішення окремих питань в організації надання правової допомоги в системі БПД адвокатами.  

З метою забезпечення належного, своєчасного та якісного надання в повному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги директором 

та заступником директора Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено цикл зустрічей з 

адвокатами, які співпрацюють з центром та надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


     

  

   

                  

  

 

 

Метою вищезазначених заходів є налагодження плідної співпраці з адвокатами, підвищення якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та обмін досвідом. 

 

[1.6.3]Підготовка інформації щодо кращих практик захисту та типових звернень громадян 

 

Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Бакатуро Р.М. 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.  

 

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

 

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 протягом I кварталу опитано 1 клієнт, захист якого у 

кримінальному провадженню здійснював адвокат. Результат анкетування показав, що особа якій надається безоплатна 

правова допомога в цілому задоволена якістю роботи адвоката. 

За результатами кожного опитування начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів заповнювалася відповідна форма моніторингу якості. 

 

 [1.6.5.] Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 

В 1 кварталі не заплановано 

У 2 кварталі 2020 року  проведено анкетування суб’єктів права на БПД 

 

       [1.6.6] Проведення анкетувань адвокатів 

 

В 1 кварталі не заплановано 



У 2 кварталі 2020 року  проведено анкетування адвокатів 

 

[1.6.7] 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 

Протягом звітного періоду  начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів відвідано 11 судових засідань у кримінальних провадженнях, що проводилися в Соснівському та 

Придніпровському районних судах м. Черкаси та Черкаськомуапеляційному суді. 

Було проведено спостереження за роботою 6 адвокатів (по деяким неодноразово), серед яких: Корнійченко О.І., 

Побиванець Ю.В., Ліннік М.С., Ткаченко В.Л., Єременко С.Г., Солодкова С.І. 

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. 

 

 [1.6.8] Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання  правової допомоги (первинної і вторинної) 

адвокатами та місцевими центрами,  підготовка висновків та рекомендацій щодо запобігання  виявлених недоліків 

 

Протягом I кварталу 2020 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів з метою перевірки достовірності наданої адвокатами інформації в звітах в частині дотримання вимог 

Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі проведено моніторинг 

наданих адвокатом відомостей у разі, коли правова допомога надавалася: 

o особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років – 18 актів; 

o особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на захист – 53 актів; 

o особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження – 1 акт. 

 



[2.1]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 

спільноти та партнерських мереж системи БПД: 

 

[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 Романам Бакатуро 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 

 

 30 червня 2020 року проведено робочу зустріч за участі керівників та працівників Черкаського та Золотоніського 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою обміну досвідом (виявлення кращих 

практик), підвищення кваліфікації працівників.  

Проведено робочу зустріч за участі керівників та працівників Черкаського та Золотоніського місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з метою обміну досвідом (виявлення кращих практик), підвищення кваліфікації 

працівників.  

 

16 вересня 2020 року, з метою обміну позитивним досвідом, працівниками 

Смілянського та Золотоніського місцевих центрів з надання БВПД проведено робочу 

зустріч в приміщенні Смілянського місцевого центру.Учасники обговорили актуальні 

питання, які виникають в роботі центрів та бюро, механізми взаємодії між центрами, 

спрямованої на ефективне надання правової допомоги громадянам, розглянули кращі 

практики в роботі центрів та приклади успішного захисту адвокатів системи БПД. 

, з метою обміну позитивним досвідом, працівниками Смілянського та Золотоніського місцевих центрів з надання БВПД 

проведено робочу зустріч в приміщенні Смілянського місцевого центру.Учасники обговорили актуальні питання, які 

виникають в роботі центрів та бюро, механізми взаємодії між центрами, спрямованої на ефективне надання правової 

допомоги громадянам, розглянули кращі практики в роботі центрів та приклади успішного захисту адвокатів системи БПД. 

Наприкінці зустрічі працівники висловили єдину думку, що проведення таких заходів є позитивним досвідом, окреслили 

подальші плани щодо проведення спільних навчань для бюро правової допомоги. 
 

 29 грудня 2019 року в режимі скайп-зв'язку відбулася робоча зустріч працівників Золотоніського та Черкаського місцевих 

центрів з надання БВПД з метою обміну досвідом (виявлення кращих практик). 

 Під час заходу було поширено отриманий досвід в організації роботи по напрямках діяльності центрів, підвищенно рівень 

знань в цивільному процесі. Узагальнено навики, досягнення, кращі практики, інноваційні підходи у вирішені проблемних 

питань.   

 



[2.1.3]Організація навчальних тренінгів з питань відновних практик: медіації, психологічних підходів роботи з 

незахищеними категоріями населення, подолання агресії тощо 

 

22 травня 2020 року проведено тренінг на тему: “Медіація як засіб вирішення 

конфліктів”.В ході заходу учасники оволоділи знаннями та навичками 

конструктивного вирішення конфлікту; ознайомились із психологічними 

особливостями поведінки під час конфлікту; навчились опановувати власні емоції, 

емоції співрозмовника та ефективно спілкуватись; навчились знаходити оптимальне 

рішення у будь-якій конфліктній ситуації. 

 проведено тренінг на тему: “Медіація як засіб вирішення конфліктів”.В ході заходу учасники оволоділи знаннями та 

навичками конструктивного вирішення конфлікту; ознайомились із психологічними особливостями поведінки під час 

конфлікту; навчились опановувати власні емоції, емоції співрозмовника та ефективно спілкуватись; навчились знаходити 

оптимальне рішення у будь-якій конфліктній ситуації. 

 

[2.1.4]  Навчальні тренінги, семінари для працівників, зокрема   відділів БППД, представництва, 

правопросвітництва та бюро 

 

[2.1.5] Проведення інформаційних семінарів, тренінгів для адвокатів, які надають БВПД, з актуальних питань в 

сфері кримінального, цивільного або адміністративного права 

[2.1.6] Проведення круглих столів, робочих зустрічей адвокатів, працівників центрів та інших надавачів правової 

допомоги з метою обговорення складних та актуальних питань та обміну досвідом 

З метою надання якісної, своєчасної та безперервної правової допомоги Регіональним та місцевими центрами з надання 

БВПД у Черкаській області в період з 02.02.2020 по 06.02.2020 було організовано та проведено низку робочих зустрічей з 

адвокатими, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги. 

 В ході зустрічей, адвокатам було додатково роз´яснено порядок укладання контрактів (договорів) та термін іх дії. Також, 

було доведено до відома роз´яснення Координаційного центру з надання правової допомоги від 29.01.2020 № 0177-20-4, де 

зазначено, що при виконанні доручень виданих Центром, адвокату необхідно врахувати положення постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2012 року №8 Про затвердження Порядку і умов укладання контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі (далі – Постанова). А саме, звернути увагу, що п. 5-1 Постанови 

передбачено, що Контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в 

частині оплати послуг та відшкодування витрат – до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту 

(договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

 Адвокатам, які співпрацюють з Центрами, але були відсутні на робочих зустрічах, було доведено до відома зазначену вище 

інформацію у телефонному режимі. 

 Усім адвокатам, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги у Черкаській області, було підготовлено та 

надіслано інформаційні листи-роз´яснення. В листах наголошувалося про зазначені в Постанові положення, що 

закріплюють дію доручень, виданих Центрами на надання безоплатної вторинної правової допомоги, незалежно від 

закінчення поточного контракту і укладання на наступний рік контракту з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу. 



08 вересня 2020 року в Золотоніському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувся 

круглий стіл: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» за 

участі адвокатів системи БПД, представників поліції, прокуратури та служби у справах дітей. Під час заходу були 

обговорені питання впровадження Програми на території Черкаської області.  

 

[2.1.7] Організація та проведення спільного навчання, зустрічей, круглих столів представників центрів, ОМС, 

ОВВ, неурядових організацій для посилення можливостей вказаних організацій та МЦ надання консультації 

певним групам населення, зокрема жителям сільської місцевості, ВПО, учасникам АТО, жінкам у складних 

ситуаціях тощо   

 22 червня 2020 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

місцевий центр) Сергій Брус та Тетяна Жалобна  здійснили виїзд до Центру «Діалог між поколіннями», де провели зустріч 

з керівником  Золотоніської громадської організації общини циган «Аме Рома». Було досягнуто домовленості про 

систематичне проведення спільних інформаційних заходів, які сприятимуть посиленню правових можливостей ромів. 
 

   24 грудня 2020 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Жалобна взяла участь в онлайн 

тренінгу в рамках проєкту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог», який реалізується 

Українським Жіночим Фондом та Черкаською агенцією регіонального розвитку в трьох громадах Черкащини за темою 

"Права людини, гендерна рівність, політика недискримінації". 

 

 

05 червня 2020 року відбулася зустріч із головою Червонослобідської об’єднаної територіальної громади та керівником 

громадської організації “Центр права” з питань виявлення правових потреб громади (мешканців) Червонослобідської ОТГ, 

Черкаського району, Черкаської області задля отримання інформації про рівень правової обізнаності, правоспроможності 

людей та доступу до безоплатної правової допомоги.  

 

В результаті19 та 20 червня 2020 року взято участь у навчально-практичній програмі “Правоспроможна громада”, що 

реалізується ГС “Мережа правового розвитку” за підтримки МФ “Відродження”, ВБФ “Українська фундація правової 

допомоги”, Координаційного центру з надання правової допомоги та мережі правових клубів Pravokator. На зазначеному 

заході у складі робочої групи була презентована навчально-практична програма дослідження Червонослобідської ОТГ.  

03 грудня 2020 року в рамках  співпраці з Черкаським міським центром соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді, з нагоди відзначення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства", здійснено 

соціально-профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього насильства. Відвідано 9 сімей, 

яким надано інформаційну, психологічну та юридичну допомогу. Крім того, сім’ї отримали буклети, 

пам’ятки, щодо дій у випадках насильства та практичні рекомендації щодо поведінки в конфліктних 

ситуаціях, способів подолання агресивних станів. 

 

[2.2.1] Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для наповнення довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

Протягом І кварталу фахівцями Золотоніського МЦз надання БВПД 28.01.2020 розміщено  консультацію на тему: 

“Порядок ідентифікації та встановлення особи” на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid». 



Протягом звітного періоду фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД 22.04.2020 розміщено  консультацію на тему: 

“Особливості надання житлових субсидій під час карантину” на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД не розміщувались правові консультації 

на  довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» . 

Протягом ІV кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД не розміщувались правові консультації 

на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» . 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру з надання БВПД не розміщувались 

правові консультації на  довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» . 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками Уманського місцевого центру з надання БВПД розміщено дві правові 

консультації на  довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» . 

 

За звітній період заступником директора Черкаського МЦ з надання БВПД змінено статтю на тему: "Нарахування 

заборгованості за спожитий газ, у разі відсутності лічильника газу" розміщену у довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій «WikiLegalAid». 

Працівниками Черкаського місцевого центру було змінено статтю на тему: “Права та обов'язки внутрішньо переміщених 

осіб”  та створено нову статтю на тему: “Відновлення учасникам війни пільг на оплату за користування житлово-

комунальними послугами”. 

[2.2.2] Редагування та підтримання в актуальному стані правових консультацій розміщених у довідково-

інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» у встановленому порядку 

 Задля підтримки в актуальному стані правових консультацій, працівники Регіонального центру постійно 

забезпечують розміщення та редагування наявних матеріалів на довідково- інформаційній платформі правових 

консультацій  

 

Протягом І кварталу фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД було відредаговано 6 інформаційних консультацій 

створених місцевим центром на довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid”. 

 Протягом ІІ кварталу фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД було відредаговано 6 інформаційних консультацій 

створених місцевим центром на довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid”. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД здійснено:  редагування 4 –х статей 

місцевого центру та доповнення 2-х статей інших центрів розміщених на  довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid»  на теми: «Статус члена сім’ї загиблого  учасника АТО» (18.08.2020 р.), «Порядок 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” (22.09.2020).  

Протягом ІV кварталу 2020 року фахівцями Золотоніського МЦ з надання БВПД здійснено:  редагування 2 статей 

місцевого центру та доповнення 4-х статей інших центрів розміщених на довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid». 



Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками Смілянського місцевого центру  з надання БВПД не розміщувались 

правові консультації на  довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»  

Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівцями Уманського МЦ з надання БВПД здійснено:  редагування 2 –х статей, що 

розміщенні на  довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»  

 

Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правову консультацію, яка розміщена у довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: "Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт". 

"Аліменти на повнолітню дитину з інвалідністю". "Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на 

території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження". "Фінансовий лізинг автотранспорту. 

Визнання договору фінансового лізингу автотранспорту недійсним". "Порядок реєстрації відокремлених підрозділів та 

набуття статусу Всеукраїнської громадської організації". " Відновлення втраченого правовстановлюючого документу". 

Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правову консультацію, яка розміщена у довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї громадян України”, “Пільги одинокій матері”, “Особливості обчислення стажу роботи,служби з ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, “Придбання товарів через інтернет”. 

Працівниками Черкаського місцевого центру було редаговано правову консультацію, яка розміщена у довідково-

інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: “Недійсність та скасування усиновлення дитини”, 

“Спадкування за заповітом”, “Виселення з квартири наймача”. 

13.11.2020 року заступником директора Черкаського місцевого центру з надання БВПД розміщено статтю у довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій  “WikiLegalAid”  на тему: “Пенсійне забезпечення військовослужбовців, що приймали участь у ліквідації 

на ЧАЕС”. 

Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правові консультації, які розміщені у довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: “ 

 16.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Порушення правил добросусідства при користуванні землею” 

 30.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Невитребувані паї”. 

30.11.2020 року відредаговано статтю на тему: “Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності”. 

 

[3.1] Децентралізація системи БПД 

26 червня 2020 року відбулося засідання Керівної ради, за участідиректорів Золотоніського, Смілянського,Уманського, 

Черкаського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, заступника директора Регіонального 

центру, головного бухгалтера Регіонального центру та бухгалтерів місцевих центрів. Основні питання, які були розглянуті 

на Керівній раді: затвердження кошторисів та планів асигнувань на 2020 рік, аналіз виконання кошторису за попередній 

бюджетний період, розгляд пропозицій та затвердження штатного розпису Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік, 

питання основної діяльності. 

 На виконання наказу Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 26 квітня 2017 року № 145 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення моніторингу 



діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» Регіональним центром, в межах 

компетенції, протягом звітного періоду здійснено моніторинг виконання місцевими центрами фукцій, пов’язаних із 

забезпеченням діяльності, в тому числі шляхом аналізу звітності МЦ (інформаційної, статистичної). 

 Протягом звітного періоду організовано та проведено внутрішні навчання для працівників Регіонального центру на теми: 

«Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції». 

[3.1.1] Підготовка пропозицій щодо порядку моніторингу діяльності центрів з надання БВПД  

[3.1.2] Проведення регулярного моніторингу діяльності МЦ та оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються, 

силами РЦ 

[3.1.3] Проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової допомоги силами центрального офісу МЦ 

(В зв'язку з карантином моніторинг діяльності бюро правової допомоги перенесено на ІV квартал. 

У зв’язку із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції і запровадженням карантину, 

Черкаським МЦ з надання БВПД перенесено проведення моніторингу відділу “Чигиринське бюро правової 

допомоги” на ІІІ квартал 2020 року) 

[3.2.1] Проведення оцінювання працівників центрів, виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань, 

формування тем тощо 

 16 червня 2020 року проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями бюро правової допомоги на тему: «Проведення 

правопросвітницьких та комунікативних заходів під час карантину». 

 

 За звітній період проведено внутріщні навчання для працівників Черкаського МЦ з надання БВПД на тему: «Зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  та іншим актів законодавства,  що регулюють порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Виконання вимог Закону “Про запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Новели законодавства у сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Виконання вимог Закону “Про запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

 Протягом звітного періоду, заступником директора Черкаського МЦ з надання БВПД досліджувалася потреба у проведенні 

внутрішніх навчань для працівників місцевого центру та відділу «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги». 

Узагальнюючи побажання та типові питання працівників, було сформовано графік внутрішнього навчання . 

 

 

 [3.2.2] Проведення регулярних внутрішніх он-лайн  навчань для працівників бюро правової допомоги  

 

 16 червня 2020 року проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями бюро правової допомоги на тему: «Проведення 

правопросвітницьких та комунікативних заходів під час карантину». 

 

 28 вересня 2020 року проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями місцевого центру та бюро правової допомоги на 

тему: «Місцеві вибори 2020».  



Під час онлайн-заходу були розглянуті питання: як перевірити інформацію про своє включення до ДРВ в Кабінеті виборця? 

Особливості голосування на виборчій дільниці за місцем перебування; виборчі бюлетені;оголошення результатів виборів. 

 03.12.2020 року  проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями бюро правової допомоги на тему: 

«Правопросвітницька діяльність та комунікація». 

 

 За звітній період проведено внутріщні навчання для працівників відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» 

Черкаського МЦ з надання БВПД на тему: «Зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  та іншим актів 

законодавства,  що регулюють порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Виконання вимог Закону “Про запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Новели законодавства у сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Виконання вимог Закону “Про запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб,уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року, згідно затвердженого графіку у формі лекції та у формі онлайн конференції, заступником 

директора Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пправової допомоги здійснено навчання для 

працівників відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського МЦ з надання БВПД на тему: «Порядок надання 

БПД та БВПД в умовах карантину із застосуванням телекомунікаційних засобів та оганізація роботи підпорядкованих 

підрозділів в дистанційному режимі» та «Виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання 

декларацій осіб, упрвноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та заборони використання 

службового становища для отримання неправомірної вигоди». 

 

 [3.2.3] Проведення внутрішніх навчань для працівників центрів за результатами оцінювання відповідно до 

квартальних планів РЦ та МЦ 

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року, згідно затвердженого графіку у формі лекції та у формі онлайн конференції, заступником 

директора Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пправової допомоги здійснено навчання для 

працівників центру на тему: «Порядок надання БПД та БВПД в умовах карантину із застосуванням телекомунікаційних 

засобів та оганізація роботи підпорядкованих підрозділів в дистанційному режимі» та «Виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» щодо подання декларацій осіб, упрвноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та заборони використання службового становища для отримання неправомірної вигоди». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

2.1.Результативні показники діяльності Регіонального центру 

За оперативною інформацією за І квартал 2020 року Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській 
області було видано 521 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

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

• 330 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 30 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

• 18 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного 
характеру;  

• 13 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК; 

• 12 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

• 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

• 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   
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Діаграмма 1 (Розподіл осіб за І 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 дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; особам, до яких застосова

 

 
 



За оперативною інформацією за ІІ квартал 2020року Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській 
області було видано 517 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

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

• 302 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 23 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

• 16 – 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; 

• 7 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

• 3 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

• 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   
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Діаграмма 2 (Розподіл осіб за ІІ 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 дисциплінарному  

 

 
 

За оперативною інформацією за ІІІ квартал 2020року Регіональним центром з надання БВПД у Черкаській 
області було видано 629 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

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

• 419 – для здійснення захисту за призначенням;  



• 29 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

• 12 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного 
характеру;  

• 10 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК; 

• 5 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

• 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

• 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.   

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

У 2020 році  Регіональним центром прийнято та опрацьовано 2481 розрахунків розміру винагороди  адвокатів  за надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

За період з січня по грудень 2020 року зареєстровано фінансових зобов’язань на суму 5 951 739,61 грн.  

Кредиторська заборгованість за державною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання БВПД» станом на 31.12.2020 відсутня.  
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