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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 

на 2021 рік у І кварталі

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами

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

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

[1.3]   Децентралізація системи БПД

[1.4]     Поступовий  перехід  від  моделі  залучення  адвокатів  ex  officio  до
моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях

[1.5]    Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи
забезпечення  надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

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

 Аналізуючи  звернення  громадян  до  місцевого  центру  та  бюро  правової
допомоги,   враховуючи питання в ході виїзних прийомів за І квартал 2021 року
визначено  перелік  найбільш  актуальних  правових  проблем,  які  турбують
громадян.  Зокрема це:  розірвання шлюбу; призначення аліментів;  перерахунок
одноразової грошової допомоги до 5 травня учаснику бойових дій; оформлення
права  власності  на  земельну  ділянку;  присвоєння  кадастрового  номера;
розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) та ін.

На  виконання  Квартального  плану  заходів Золотоніського  місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на І квартал 2021
року   Центром та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких
заходів спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам домашнього насильства,
дискримінації та злочинності.

         На  сьогодні  непоодинокими  є  випадки
неофіційного  працевлаштування  громадян.
Проте,  чи  є  це  позитивним  для  робітника
працювати без оформлення трудових відносин
розповів  13  січня  2021  року заступник
начальника відділу «Драбівське бюро правової
допомоги» Сергій    Михлик  під  час  семінару
“Переваги  офіційного  працевлаштування”
особам,  які  перебувають  на  обліку  в

Драбівськой районній філії Черкаського обласного центру зайнятості.

14  січня  2021  року керівником
Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною
Копійкою  для  безробітніх,  які  перебувають  на
обліку  у  Чорнобаївській  районній  філії
Черкаського  обласного  центру  зайнятості  та
роботодавців  проведено  інформаційні  заходи
щодо переваг офіційного працевлаштування. 

16  січня  2021  року фахівцем
Золотоніського місцевого центру з надання БВПД Тетяною Жалобною здійснено
запис  відео  консультації  на  тему:  «Переваги  офіційного  працевлаштування».
Перегляд  за  посиланням:
https://www.facebook.com/Zolotonosha.Legal.Aid/posts/3932464593439968

https://www.facebook.com/Zolotonosha.Legal.Aid/posts/3932464593439968


Проблема  домашнього  насилля  це  проблема  суспільства  і  вона  потребує
особливої уваги з боку держави.  

Насильство  є  однією  з  найбільш  розповсюджених  форм  порушення  прав
людини.  Зазвичай,  найбільше  страждають  від
насильства  жінки,  діти  та  люди похилого віку.
Найпоширенішим  і  найбільш  складним  для
протидії є домашнє насильство. 
05  січня  2021  року з  метою  протидії  та

попередження  домашнього  насильства  серед
осіб,  які  перебувають  на  обліку  у
Золотоніському міськрайонному відділі філії ДУ
«Центр  пробації»  у  Черкаській  області

проведено  профілактичну  бесіду:  «Відповідальність  за  вчинення  домашнього
насильства». 

05  січня  2021  року працівником  Канівського  бюро  правової  допомоги
Оленою  Васильченко  було  проведено  правопросвітницький  захід  на  тему:
«Відповідальність за вчинення домашнього насильства», а також консультування
суб’єктів  пробації  з  правових  питань  в  приміщенні  Канівського  міськрайонного
відділу  філії  Центру  пробації  в  Черкаській
області.

05  січня  2021  року заступником
начальника  Драбівського  бюро  правової
допомоги Сергієм Михликом проведено бесіду:
”Відповідальність  за  вчинення  домашнього
насильства”  з  умовно  засудженими  особами
схильними до вчинення насильства.

Дискримінація —  будь-яка  відмінність,  виключення,  обмеження  або
перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Дане поняття охоплює
виключення  або  обмеження  можливостей  для  членів  певної  групи  відносно
можливостей інших груп. Дискримінація існувала завжди в тій чи іншій формі.
Нажаль,  досить  часто  ми  приймаємо  окремі  прояви  дискримінації  як  щось
нормальне  і  звичне,  не  розуміючи,  що порушуємо цим права  іншої  людини чи
завдаємо їй шкоди.  

01  лютого  2021  року працівником  Канівського  бюро  правової  допомоги
Оленою Васильченко  проведено семінар: «Дискримінації на ринку праці», а також
консультування  умовно  засуджених  осіб  з  правових  питань  в  приміщенні
Канівського міськрайонного відділу філії Центру пробації в Черкаській області.

Недивлячись на антидискримінаційні закони, які   діють в Україні, проблема
дискримінації  залишається  актуальною.  Це  поширене  явище,  з  яким  упродовж
життя стикається майже кожна людина. Особливо дискримінація відчутна на ринку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17


праці.
Що таке дискримінація?  Як проявляється

дискримінація  на  ринку  праці?  та  Які
механізми  захисту від дискримінації? про це та
інше говорили під час семінару 04 лютого 2021
року фахівці Золотоніського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та Золотоніської  міськрайонної  філії
Черкаського  обласного  центру  зайнятості  з
шукачами роботи. 

Чи існує дискримінація за ґендерною ознакою в Україні? З першого погляду
–  ні.  Жінки  успішно  здобувають  вищу  освіту,  працюють  на  керівних  посадах,
займаються  політикою,  бізнесом,  громадською  діяльністю,  служать  у  Збройних
силах України. Однак проблема ґендерної нерівності у нашому суспільстві все ж
ще існує.

Як  це  проявляється?  Що  може  бути
прикладом такої дискримінації? Як протидіяти
та запобігти гендерній дискримінації? про це та
інше 09 березня 2021  року обговорили
фахівці  Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  та  міськрайонної  філії  Черкаського
обласного  центру  зайнятості  з  трудовим
колективом  Центральної  бібліотеки  для
дорослих  і  дітей,  під  час  круглого  столу
«Протидія та запобігання дискримінації за гендерною ознакою». 

Для  того  щоб  людина  поважала  закон,  вона  повинна  не  тільки  його
знати і розуміти, виконувати правові приписи, а й мати відповідні особисті
переконання  щодо  необхідності  цього  закону,  тобто  володіти  правовою
культурою.  Особливо  актуальним на  даний  час  є  питання  правової  освіти
неповнолітніх, адже проблеми поширення злочинності серед молоді постійно
привертає до себе увагу.

 25  січня 2021  року керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною  Копійкою  спільно  із  начальником
Чорнобаївського районного сектору філії ДУ
«Центр  пробації»  в  Черкаській  області
Володимиром  Бабенком  проведен
індивідуальні  бесіди із  суб»єктами пробації:
«Профілактика  та  запобігання  вчиненню
повторних злочинів».



Під час заходів засуджених поінформовано 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. До заходу було залучено 5 підоблікових.

    
 12  березня  2021  року в  рамках  кіноклубу
DOCUDAYS.UA  у  молодіжному  просторі
проведено показ документального авторського
фільму  "Булер"  та  обговорення  тем  булінгу,
дотримання  прав  людей,  поваги  до  людської
гідності,  механізмів  захисту  прав  людини  та
відповідальності  за  вчинення  шкільного
цькування.

       З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві)  у
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я пенсійного забезпечення тощо
проведено відповідну правопросвітницьку роботу.

Продовжуємо  інформувати  про  ринок  землі  та  вирішувати  актуальні
питання сільських жителів.

В  рамках  реалізації  проєкту  "Програма
"Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство", 26 січня 2021 року працівники
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Сергій  Брус  та  Тетяна  Жалобна  здійснили
виїзне  консультування  та  інформування
жителів  Старостинського  округу  сіл
Коробівка,  Кедина  Гора  та  Снігурівка   щодо
особливостей земельної реформи в Україні.

Під  час  інформаційної  зустрічі  «Земельна  реформа  в  Україні»  юристи
повідомили присутнім,  що  прийнятим 31  березня  2020  року  Верховною Радою
Законом  України  №  2178-10  «Про  внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України
щодо  обігу  земель  сільськогосподарського
призначення»,  скасовується  мораторій  на
продаж  земель  сільськогосподарського
призначення,  що  діяв  в  Україні  більше  20
років. 

05  лютого  2021  року   фахівці
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання



безоплатної вторинної правової допомоги провели круглий стіл «Земельна реформа
в  Україні»  з  представниками  старостату  с.  Крупське.  Ознайомили  присутніх  з
основними змінами, які були внесені до деяких законодавчих актів України щодо
обігу земель сільськогосподарського призначення.

Протягом  звітного  періоду  проводились  правопросвітницькі  заходи  з
найактуальніших питань життя громади із залученням партнерів.

24  лютого  2021  року  спільно  із  партнерами:
службою  у  справах  дітей,  молоді  та  спорту,
громадською  організацією  “Жіночий  простір”,
сімейним  лікарем  та  адвокатом  системи  БПД
проведено онлайн-зустріч (в прямому ефірі) щодо
поширення небезпечних квестів серед дітей. 

25  лютого  2021  року  працівниками
відділу «Канівське бюро правової допомоги» в
приміщенні  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  виконавчого  комітету
Канівської міської ради за участі працівників
управління  та  переселенців,  які  проживають
на території  міста проведено круглий стіл на
тему:  «Реaлiзaцiя  прaв  внутрiшньо
перемiщених осiб».

Права  людини  починаються  з  прав  дитини.  Основним  міжнародним
документом, в якому викладені права дитини є Конвенція ООН про права дитини.
В українському законодавстві правовими документами, які регулюють це питання,
є  Конституція  України,  Сімейний  кодекс  України,  Закон  України  “Про  охорону
дитинства” та Цивільний кодекс України.

Які  права  має  дитина? Чим  права  дітей
відрізняються від прав дорослих? Навіщо дітям
знати  свої  права? Про  це  та  багато  іншого
говорили  фахівці  Золотоніського  місцевого
центру  з  надання  БВПД  та  міськрайонного
відділу  пробації  з  учасниками  Молодіжного
простору  04  березня  2021  року, під  час
інформаційного заходу «Права дітей».



Проведення робочих зустрічей та нарад з партнерами.
10  лютого  2021  року керівником

Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною  Копійкою  спільно  з  начальником
Чорнобаївського  РС  філії  ДУ  «Центр
пробації» в Черкаській області Володимиром
Бабенком,  начальником відділу  поліцейської
діяльності  №  2  Золотоніського  районного
відділу  поліції  ГУНП  в  Черкаській  області
В'ячеславом Ровенчуком та його заступником
Костянтином Бондаренком проведено робочу
зустріч «Протидія кібербулінгу». 

18  березня  2021  року  фахівцем
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Тетяною Жалобною проведено робочу зустріч
з  заступником  директора  Золотоніської
міськрайонної  філії  Черкаського  обласного
центру  зайнятості  Наталією  Дворник  щодо
обговорення  результатів  співпраці   та
напрацювання нових підходів  надання послуг

в умовах карантину.
       19 лютого 2021 року  фахівець місцевого центру з надання БВПД Тетяна
Жалобна спільно з учасницями проєкту "ВПО та
приймаючі  громади:  розбудова  толерантності
через діалог", який реалізується в Золотоніській,
Руськополянській  та  Чигиринській  громадах
Черкащини,  взяла  участь  в  онлайн  тренінгу  з
методології мобілізації громад задля розширення
можливостей.

Даний  захід  реалізовується  Українським
Жіночим Фондом  у партнерстві з Агенцією за
фінансової  підтримки  Фонду  Чарльза  Стюарта
Мотта. 

У  І  кварталі  2021  року фахівцями  місцевого  центру  та  бюро  правової
допомоги  проводилась  відповідна  інформаційно-роз’яснювальна  робота  та
комунікативні заходи з найбільш актуальних питань для засуджених осіб.

22  січня  2021  року заступник  начальника  Драбівського  бюро  правової
допомоги  Сергій  Михлик  спільно  з  начальником  сектору  пробації  Іваном
Тищенком провели консультування та інформування умовно засуджених громадян
про право на безоплатну правову допомогу.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWTyL-h4F3YXIElO0GbiHokPbDuE5oOQXCMKaqHq2QBxoT-Nb2oT-0EVw0B9XwprdqRxptLQI7X0qL4ihB_JaCl0BuQ9HBZzlK0sLe0Eq5vLHV1PIxYMRWk78sSYSjBRIbvGBm6kdGKOlTv7rFdmBQ&__tn__=*NK-R


  
Суб'єктів  пробації ознайомлено  з  основними
положеннями  Закону  України  «Про
безоплатну правову допомогу» та із системою
безоплатної правової допомоги.

26  січня  2021  року  відповідно  до  затвердженого  Графіку,  відбулося
консультування та інформування осіб, які перебувають на обліку у відділі пробації
щодо права на безоплатну правову допомогу. 

Фахівець  Золотоніського  місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Тетяна Жалобна розповіла
засудженим,  що таке правова допомога,  де та
і як можна отримати безоплатного адвоката. 

Особливу увагу працівники безоплатної
правової  допомоги  приділяють  проведенню
інформаційно-роз’яснювальних  заходів  з
правової  освіти  для  осіб,  які  належать  до
основних  соціальних  і  демографічних  груп
населення, інвалідів, пенсіонерів та проведенню комунікативних заходів для дітей-
сиріт  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах.   

05  березня 2021  року з  метою забезпечення  прав  дітей,  які  опинилися  у
скрутних життєвих обставинах та подолання сімейного неблагополуччя, фахівцем
Драбівського бюро правової допомоги Іваном Лісовим проведено робочу зустріч із
працівниками  ювенальної  превенції  та  дільничними  офіцерами  поліції
Драбівського ВП ГУНП. 

   Під час заходу були обговорені питання:
забезпечення  належного  права  дітей  на
освіту,  на  охорону здоров’я,  попередження
булінгу  та  недопущення  домашнього
насильства, а також профілактики вчинення
неповнолітніми  особами  адміністративних
та кримінальних проступків.

За  результатами  роботи  розроблено
план  спільних  дій  державних  установ  та
органів  місцевого  самоврядування  задля

захисту  прав дітей, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах
 на території обслуговування.  



24  березня  2021  року з  метою
забезпечення доступу до безоплатної правової
допомоги  особам  із  особливими  потребами
працівник  Канівського  бюро  правової
допомоги Олена Васильченко провела семінар
для безробітних, які перебувають на обліку у
Канівській  міськрайонній  філії  Черкаського
обласного  центру  зайнятості  на  тему:
«Працевлаштування  та  застосування  праці
осіб з інвалідністю».

Юрист ознайомила присутніх з нормами чинного законодавства України, які
надають особам з інвалідністю рівні з усіма громадянами права і  можливості,  у
тому числі при реалізації права на працю. 

Правова допомога ВПО  та учасникам АТО — один із пріоритетів роботи Зо-
лотоніського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.  

22  січня  2021  року керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною Копійкою проведено семінар: «Право
учасників АТО/ООС на безоплатну правову
допомогу»  для  військовослужбовців
(учасників  АТО/ООС)  Чорнобаївського
районного  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки.

Під  час  свого  виступу   фахівець  бюро
пояснила  присутнім  зміст  основних  поло-

жень  Закону  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»  та  практику  їх  за-
стосування, поінформувала про діяльність системи БПД, основні напрямки роботи
та послуги, які громадяни мають змогу отримати звернувшись безпосередньо до
спеціалістів центрів чи бюро правової допомоги, про роботу контактного центру
(єдиний телефонний номер – 0 800 213 103). 

25  січня  2021  року  керівником
Чорнобаївського  бюро  правової  допомоги
Інною  Копійкою  для внутрішньо
переміщених  осіб,  які  проживають  у  с.
Богодухівка,  проведено круглий стіл  «Права
та пільги внутрішньо переміщених осіб», під
час  якого  розглянуто  основні  соціальні
гарантії для переселенців та правовий захист.
Окремо фахівець бюро зупинилася на питанні
як отримати статус дитини, яка постраждала

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1588-pravova-dopomoha-uchasnykam-ato-odyn-iz-priorytetiv-roboty-tsentriv-z-nadannia-bvpd


внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. А саме, роз'яснила хто має право на
отримання такого статусу, хто може звернутися від імені дитини, в який орган та з
якими документами.

25  лютого  2021  року працівником  Золотоніського  місцевого  центру  з
надання  БВПД  Тетяною  Жалобною  здійснено  запис  відеоконсультації  на  тему:
«Права  внутрішньо  переміщених  осіб».  Перегляд  за  посиланням:
https://www.facebook.com/Zolotonosha.Legal.Aid/posts/4051442034875556

31 березня 2021 року  працівниками Канівського бюро правової  допомоги
проведено круглий  стіл “Земельна реформа в Україні” з учасниками АТО м. Канів.

Під  час  заходу  працівники  бюро
роз’яснили про особливості відкриття ринку
землі з 1 липня 2021 року та наголосили, що
всі  учасники  бойових  дій  мають  право  на
безоплатну вторинну правову допомогу, яка
полягає  в  складанні  процесуальних
документів, представництві інтересів особи
в суді та перед іншими органами державної
влади,  захисті.  Документами  що
підтверджують  таке  право  для  учасників

бойових дій є паспорт, реєстраційна картка платника податків (ідентифікаційний
код) та посвідчення УБД.

Протягом звітного періоду фахівцями місцевого центру та бюро правової
допомоги проводилась відповідна правоосвітня робота у навчальних закладах.

Одна з відносно нових для підростаючого покоління загроз — кібербулінг.
Що таке кібербулінг, до яких наслідків

він  призводить  та  як  його  попередити,  а
також  як  запобігти  всім  тим  негативним
явищам та  небезпекам,  які  очікують  нас  в
Інтернеті,  та  навчитися  безпечному
користуванню  сучасними  технологіями
розповіла  11  лютого  2021  року працівник
Золотоніського  місцевого центру  з  надання
БВПД  Тетяна  Жалобна  учням  8-9  класів
Золотоніської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів № 5, під час виховної години: «Протидія кібербулінгу» .

https://www.facebook.com/Zolotonosha.Legal.Aid/posts/4051442034875556


02  березня  2021  року  з метою навчити
дітей  розуміти  поняття  «права»,
«обов’язки», розповісти про Конвенцію про
права дитини, навчити аналізувати ситуації,
які характеризують порушення прав дитини,
зорієнтувати дітей, куди і до кого звертатися
для  захисту  своїх  порушених  прав,
фахівцем  Чорнобаївського  бюро  правової
допомоги  Інною  Копійкою  спільно  із
провідним  інспектором  районного  сектору

пробації Дмитром Копійкою проведено лекцію на тему: «Права дітей» для учнів 8-
11 класів Чорнобаївської загальноосвітньої школи № 2.
         Під  час  заходу  школярів  було  ознайомлено  з  основними  положеннями
Конвенції про права дитини, детально роз’яснено права юних громадян..

18  березня  2021  року  з  метою
популяризації  системи  безоплатної  правової
допомоги,  яка  забезпечує  доступ  до
правосуддя  для  кожного,  працівник
Канівського  бюро  правової  допомоги  Олена
Васильченко  провела  лекцію  для  школярів
Канівської  загальноосвітньої  школи  №  4  на
тему:  «Безоплатна  правова  допомога  в
Україні».

Під час  заходу юрист розповіла учням
про  розвиток  системи  безоплатної  правової
допомоги в Україні та діяльність Канівського бюро правової допомоги. Особливу
увагу  звернула  на  види  правової  допомоги  –  первинну  та  вторинну,  а  також
категорії  осіб,  які  відповідно  до  Закону  України  «Про  безоплатну  правову
допомогу» мають право на безоплатного адвоката.

27 січня 2021 року  відбулася публічна
презентація  результатів  діяльності
Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД за 2020 рік.

На  захід  були  запрошені  депутати
міської  ради,   керівники  структурних
підрозділів  виконавчого  комітету,   партнери
та ЗМІ.



З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових
матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів
Золотоніського району (24.03.2021), смт.Драбів (29.01.2021, 18.03.2021),  м. Канева
(14.01.2021).

На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних
заходів  в  управліннях  пенсійного  фонду,  закладах  Державної  служби
зайнятості здійснено наступне:

21 січня 2021 року з метою інформування осіб, які перебувають на обліку в
Золотоніській міськрайонній філії  Черкаського
обласного  центру  зайнятості  про  систему
надання  безоплатної  правової  допомоги,  про
право  на  безоплатну  правову  допомогу   та  до
кого  можна  звернутися  за  допомогою   для
успішного  вирішення  проблем,   фахівцем
 Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  Тетяною  Жалобною  проведено
інформаційний семінар для безробітніх.



Учасникам  заходу  повідомлено,  що  безоплатна  правова  допомога  –  соціальна
програма  Уряду  України,  що гарантує  простим людям ефективний захист  їхніх
прав.  Право  на  правову  допомогу  –  це  гарантована  Конституцією  України
можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги. 

03 лютого 2021 року з метою  обміну досвідом із захисту осіб,  які  мають
право  на  призначення  пенсії  на  пільгових  умовах  фахівець Драбівського  бюро
правової  допомоги  Сергій  Михлик  провів  робочу  зустріч  з  працівниками

Драбівського  відділу  обслуговування
громадян головного  управління  Пенсійного
Фонду України в Черкаській області.

Також  учасники  заходу  обговорили
взаємодію  щодо  перенаправлення  клієнтів  з
питань,  що  стосуються  поновлення
заборгованості  по  пенсії  та  відшкодування
моральних та матеріальних збитків, завданих
в ході воєнного конфлікту на Сході України.

24 лютого 2021 року з метою інформування громадян (землевласників та
землекористувачів  )  про  особливості  впровадження  ринку  землі,  їх  права  та
механізми захисту, в рамках реалізації проєкту "Програма "Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство", 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.

Під  час  заходу  працівник  центру
правової  допомоги  проінформувала
присутніх про основні  права та обов'язки
осіб,  які  є  власниками земельних ділянок
сільськогосподарського призначення.

Відповідно до Квартального плану роботи фахівцями Центру 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”,  щотижневій  обласній  інформаційній
соціально-політичній газеті “Час пік”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”,
громадсько-політичній газеті “ Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”.

Розміщено  53  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,

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXIpub2dgywVcTPXFrZyQGgddKJI85e75CuUmZD5zCTo-Tew0QPCuS31LsGX77v2UWCXKtqqRNeNV00YKoOHy0JpZoRtpjbFL9iJb24gq9amBATeP9Rd1SlnvxwOLYVe_EMu2a5I-If6GMR6uT80oTXcePsnL08z5WQUsg2M7Z-1eCpeWGCaX17JQSWlpJu3-c&__tn__=*NK-R


Чорнобаївської  РДА,  Канівської  міської  ради,  Канівської  РДА та  інформаційних
порталах Kaniv.net, Kanos.

Протягом звітного періоду працівниками Центру здійснено 1     виступ в ефірі
радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”.

Дистанційний  консультаційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги (далі — дистанційний пункт) – це точка доступу до безоплатної правової
допомоги для громадян, які мають потребу в безоплатній правовій допомозі, але в
силу різних причин (проживання або перебування у віддалених населених пунктах,
відсутність вільного часу тощо) не мають можливості  її  отримати,  звернувшись
безпосередньо  до  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

З  метою розширення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  шляхом,
забезпечення  роботи  дистанційних  пунктів  доступу  та  виїздів  мобільних
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Центром та бюро правової
допомоги забезпечено роботу  37 дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової  допомоги  на  базі  УПСЗН,УПФУ,  ЦРЛ,  поштового  зв’язку,  судів,  ССД,
територіальних центрів, військових комісаріатів, військової частини, міграційних
служб,  гуртожитку,  центрів  соціальних  служб  для  сім”ї,  дітей  та  молоді,
бібліотеках та відділах пробації.

За  І  квартал  2021  року в  рамках  роботи  дистанційних  пунктів  доступу
надано правову допомогу 146  особам.

За звітній період працівниками Центру та бюро правової допомоги здійснено
16 виїздів мобільних  консультаційних  пунктів  та  надано  безоплатну  правову
допомогу 95  особам.



29  березня 2021  року відбулося  чергове  онлайн-консультування  громадян
сільської  місцевості  фахівцями  Золотоніського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги з використанням системи “Бібліоміст”.

Цього  разу  правова  допомога  через
Sкуре-зв’язок  з  сільською  бібліотекою
надавалася жителям територіальної громади
села Дмитрівка Золотоніського району. 

За  юридичною  допомогою  звернулося
чотири  особи.  Місцевих  жителів  цікавили
питання:  перерахунок  пенсії,  приватизація
земельної  ділянки  до  2  га.,  розірвання
договору оренди.

Громадянам  були  надані  роз’яснення
відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо  людина  з  об’єктивних  причин  не  може  звернутися  в  місцевий
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової
допомоги, фахівці системи БПД  прибудуть за адресою клієнта для особистого
спілкування.

Підтримуючи  практику  надання
адресної  правової  допомоги  особам  з
обмеженими фізичними можливостями,
з  метою  створення  належних  умов
доступу  до  правосуддя,  25  січня  2021
року керівник  Чорнобаївського  бюро
правової допомоги  Інна Копійка надала
правову допомогу за місцем проживання
жителю  с.  Богодухівка  Золотоніського
району з  питання  порядку  оформлення
договору дарування. 



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

[1.3]  Децентралізація системи БПД

11 лютого  2021  року  для  працівників  бюро  правової  допомоги  та  МЦ
проведено  внутрішннє  он-лайн  навчання  на  тему:  «Заповнення  електронних
декларацій: найбільш розповсюдженні помилки та як їх уникнути”.

   [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших
новітніх інформаційних технологій

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

   За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року Золотоніським місцевим центром з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими
структурними  підрозділами,  було  зареєстровано  1271 звернення  клієнтів,  1107
особам  було  надано  правову  консультацію,  160 із  них  написали  письмове
звернення про надання БВПД. 

  У  результаті  розгляду  письмових  звернень  про  надання  БВПД  було
прийнято  158  рішень про надання БВПД, надано 89 доручень адвокатам та  69
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). Рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної
правової допомоги не приймались.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів:

№ з/п Найменування відділу МЦ
Кількість

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

1 Відділ правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги

389 308 80

2 Відділ «Драбівське бюро правової 
допомоги»

307 292 13

3 Відділ «Канівське бюро правової 
допомоги»

325 284 41

4 Відділ «Чорнобаївське бюро правової 250 223 26



допомоги»

Разом по МЦ 1271 1107 160

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

                    В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного
— 289 (30,5%),  спадкового права  — 51 (5,4%)  ,  цивільне право — 90 (9,5%),
земельне право — 213 (22,5%), житлове право — 52 (5,5%), пенсійне право - 49
(5,2%), адміністративне право- 80  (8,4%), соціальне забезпечення — 58  (6,1%),
трудове право — 50  (5,3%),  цивільне право -  90  (9,5%),  кримінальне право-11
(1,2%), податкове право- 4(0,4%). 

• Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, що звернулись з
заявою про надання БВПД  за категорією осіб

Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  звітній  період  найбільше
позитивних  рішень  було  прийнято  щодо:  ветеранів  війни  —  28  (17,8%),
малозабезпечених  осіб   —  92  (58,6%),  осіб  з  інвалідністю  —  35  (22,3%),
внутрішньо переміщених осіб -2 (1,3%). Всього - 157 клієнтів. 



 Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю

Загальна кількість : 948 осіб
Чоловіки  - 538 (56,8%) осіб
Жінки — 410 (43,2%) осіб



• Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком

Загальна кількість : 948 осіб

до 18 років - 3 (0,3%) особи
від 18 до 29 років — 110 (11,6%) осіб
від 30 до 39 років — 240 (25,3%) осіб
від 40 до 49 років — 223 (23,5%) осіб
від 50 до 59 років — 179 (18,9%) осіб
від 60 до 69 років — 137 (14,5%) осіб
від 70 до 79 років — 51 (5,4%) осіб
понад 80 років — 4 (0,4%) осіб



Крім  цього,  місцевим  центром  в  тому  числі  бюро  правової  допомоги  за  І
квартал 2021 року було:

 Здійснено  16 виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  37
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 241 особу, в тому числі 95 осіб звернулися
за  отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та  146 осіб до дистанційних пунктів доступу до
БПД;

 надано  методичну  допомогу  органам  місцевого  самоврядування  та
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам,  юридичним  особам  приватного  права),  з  якими  налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги: підготовлено  12
методичних рекомендацій та проведено 2 тренінги;

 Проведено 80 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ 63 інформаційних матеріали.
 Надано   2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№
з/п

Найменування МЦ
та Бюро

Кількіст
ь

здійснени
х виїздів
мобільни

х
пунктів/о

сіб, що
отримал

и
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанцій
них

пунктііб,
що

отрв/осим
али

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдері
в БПД,
яким

надано
методичну
допомогу 

Кількіст
ь

проведен
их право-
просвітн
ицьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електрон

них
сервісів

МЮ

Кількість
інформаційни
х матеріалів,
розміщених у

ЗМІ

1 Разом  по  МЦ,  в
тому числі:

16/95 37/146 12 80 2 63

2 Золотоніський МЦ 4/41 11/45 3 28 1 34

3 Канівське БПД 3/18 8/25 3 17 0 17

4 Чорнобаївське
БПД

6/21 9/21 3 18 0 8

5 Драбівське БПД 3/15 9/55 3 17 1 4


