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[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 Центру та бюро правової допомоги, 

враховуючи питання в ході виїзних прийомів за ІІ квартал 2021 року визначено 

перелік найбільш актуальних правових проблем, які турбують громадян.  

Зокрема це: розірвання шлюбу; стягнення аліментів;  перерахунок одноразової 

грошової допомоги до 5 травня учаснику бойових дій; поділ майна подружжя та 

ін. 

 На виконання Квартального плану заходів Золотоніського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІІ квартал 

2021 року  Центром та бюро правової допомоги проведено ряд 

правопросвітницьких заходів спрямованих на запобігання безробіттю, 

випадкам домашнього насильства, дискримінації та злочинності. 

 

 Україна – один із лідерів континенту 

за кількістю працездатного населення, що 

працює не на батьківщині.  

Забезпечення прав і свобод українських 

громадян, які працюють за кордоном, є 

обов’язком держави. Ті, хто працює поза 

межами України, не повинні бути 

дискриміновані та обмежені у своїх правах за 

ознакою місця працевлаштування. 

Які ж права гарантує держава трудовим мігрантам і які обов'язки на них 

покладає? розповіла 6 травня 2021 року працівник Канівського бюро правової 

допомоги Олена Васильченко під час лекції особам, які перебувають на обліку в 

Канівському міськрайонному відділі філії Центру пробації в Черкаській області. 

07 травня 2021 року  фахівцем Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяною Жалобною  здійснено запис відеоконсультації на тему: “Права та 

обов’язки трудових мігрантів”. Перегляд за просиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/1119528488528357 

 

 Проблема домашнього насилля це проблема суспільства і вона 

потребує особливої уваги з боку держави.   

З метою формування у суспільстві 

нетерпимого ставлення до насильства та 

підвищення рівня поінформованості 

населення про форми, прояви, причини і 

наслідки домашнього насильства, а також 

надання кожній постраждалій особі 

інформації про її права та можливості 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/posts/1119528488528357
https://www.ukrinform.ua/tag-prava-ludini


 

реалізації таких прав, 13 квітня 2021 року фахівцем Золотоніського місцевого 

центру з надання БВПД Тетяною Жалобною проведено інформаційну лекцію 

«Запобігання та протидія домашньому насильству»  для осіб, які перебувають на 

обліку в Золотоніському міськрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації» у 

Черкаській області». 

  18 травня 2021 року головним 

спеціалістом відділу Чорнобаївське бюро 

правової допомоги Сергієм Мицем спільно 

з старшим інспектором Чорнобаївського 

РС Державної установи «Центр пробації» в 

Черкаській області, майором внутрішньої 

служби Ярославою Швиденко  для 

засуджених, які перебувають на обліку в 

районному секторі та відвідувачів бюро 

проведено правоосвітній захід на тему   

«Запобігання та протидія домашньому насильству».             

Учасників заходу проінформовано про основні положення Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», а саме: поняття, види 

домашнього насильства та відповідальність.   

 

 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.   

Не зважаючи на прогрес, переважно 

жінки зазнають дискримінації при 

працевлаштуванні, оплаті праці, 

представництвом у владі, просуванні в 

кар’єрі, а також в основному особи жіночої 

статі є жертвами домашнього насильства. 

Що таке гендерна дискримінація? та 

Як протидіяти домашньому насильству? 

про це та інше розповіла 19 травня 2021 

року фахівець Золотоніського місцевого 

центру з надання БВПД Тетяна Жалобна під час онлайн вебінару: «Гендерна 

нерівність. Запобігання та протидія домашньому насильству» соціальним 

працівникам об’єднаних територіальних громад  Золотоніського району.    

 

 

 



 

 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.  

 

  З метою зменшення росту 

злочинності, кримінальних та 

адміністративних правопорушень серед 

неповнолітніх на території прилеглих 

об’єднаних територіальних громад, 7 

квітня 2021 року працівником 

Драбівського бюро правової допомоги 

Іваном Лісовим проведено робочу зустріч 

із працівниками ювенальної превенції та 

дільничними офіцерами поліції 

Драбівського ВП ГУНП.   

  Під час зустрічі було обговорено програму відновне правосуддя для 

неповнолітніх, що надає можливість дітям, які допустилися помилки у житті, не 

розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими. Не потрапляти під 

негативний вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. 

Продовжувати навчання у школах та інших навчальних закладах, а також шляхи 

ймовірного примирення неповнолітнього підозрюваного із потерпілою 

стороною, що скоїли правопорушення. 

09 квітня 2021 року в Золотоніському міськрайонному суді відбувся 

круглий стіл: «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального 

правопорушення» за участі представників 

Золотоніського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги,  адвокатів, суду, прокуратури, 

поліції, освіти, відділу пробації  та  служб 

у справах дітей.  

 

Директор центру безоплатної правової допомоги Сергій Брус ознайомив 

присутніх з пілотним проєктом  «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» та  розповів про її 

успішний старт на Золотоніщині. 

 

          З метою роз”яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) 

проведено відповідну правопросвітницьку роботу. 

 З метою підвищення правової обізнаності громадян у сфері земельних 

правовідносин та в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення 



 

приватних інвестицій у сільське господарство", 20 квітня 2021 року  фахівець 

Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Костогриз здійснив виїзд до Ковтунівського старостинського 

округу Новодмитрівської ОТГ для проведення правопросвітництва та 

консультування. 

Під час інформаційного семінару 

«Відкриття ринку землі: що передбачає 

Закон» працівники ОМС та землевласники 

громади дізналися про зміни в 

законодавстві, пов’язаному із земельною 

реформою. Також обговорили етапи 

запуску ринку землі, хто зможе бути 

власником земель сільськогосподарського 

призначення, скільки коштуватиме та як 

можна розраховуватися за землю. 

23 квітня 2021 року про нововведення в законодавстві щодо захисту 

боржників при врегулюванні простроченої 

заборгованості розповіла фахівець 

Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяна Жалобна працівникам 

Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги, під час лекції «Захист прав 

споживачів фінансових послуг та інших 

осіб від незаконних дій фінансових 

кампаній».  

07 червня 2021 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги під керівництвом директора Сергія 

Бруса здійснили виїзд до села Кропивна Золотоніського району для проведення 

правопросвітництва та консультування.  

З 1 липня 2021 року набуває 

чинності Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

умов обороту земель 

сільськогосподарського призначення» 

(далі – Закон), який відкриває ринок 

сільськогосподарських земель. У зв’язку зі 

зняттям заборони на продаж 

підмораторних земель у громадян  виникає 

ряд запитань:  хто може придбавати землю 

з 01.07.21 р.; хто буде мати переважне право на купівлю сільгоспземель тощо. 

Про ці та інші зміни в земельному законодавстві було проінформовано 

землевласників та землекористувачів громади. 

 



 

 Протягом звітного періоду фахівцями Золотоніського місцевого 

центру проводились постійно діючі заходи  з найактуальніших питань 

життя громад. 

З метою інформування споживачів 

кредитних послуг щодо захисту своїх прав, 

23 квітня 2021 року головним 

спеціалістом Драбівського бюро правової 

допомоги Іваном Лісовим проведено 

просвітницький захід в приміщені ВАТ 

«Пиватбанку» в смт. Драбів. 

 Під час заходу особливу увагу 

громадян звернуто на порядок укладення 

договору споживчого кредиту. 

29 квітня 2021 року працівник Золотоніського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяна Жалобна провела 

інформаційний семінар: «Захист прав 

інтелектуальної  власності» для  трудового 

колективу управління праці та соціального 

захисту населення Золотоніської районної 

державної адміністрації. 

Відповідно до ст. 54 Конституції 

України громадянам гарантується свобода 

літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

        29 квітня 2021 року головним спеціалістом Чорнобаївського бюро правової 

допомоги  Сергієм Мицем проведено 

правопросвітницький захід «Захист прав 

інтелектуальної власності» для трудового 

колективу Чорнобаївського відділу 

обслуговування громадян ГУ ПФУ в 

Черкаській області. 

        Під час круглого столу слухачі 

дізналися про поняття та види 

інтелектуальної власності, а також, яка 

передбачена відновідальність за  

порушення права інтелектуальної власності. 

 

 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів першочергове 

завдання Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  



 

 06 квітня 2021 року керівником 

Чорнобаївського бюро правової 

допомоги Інною Копійкою за участі 

працівників Чорнобаївського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області Володимира Бабенка, 

Дмитра Копійки та начальника відділу 

поліцейської діяльності № 2 

Золотоніського районного відділу поліції 

ГУНП в Черкаській області В'ячеслава 

Ровенчука проведено засідання круглого столу на тему: «Відновне правосуддя 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення».  

27 квітня 2021 року розширено коло партнерів Золотоніського МЦ  - 

підписано меморандум про співпрацю з  Комунальною установою «Центр 

надання соціальних послуг Новодмитріської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області». 

На виконання положень Меморандуму про співпрацю, а також з метою 

вирішення юридичних питань та забезпечення рівного доступу громадян до 

правосуддя, 11 травня 2021 року фахівцем місцевого центру Тетяною 

Жалобною за участі директора ЦНСП Олександра Нагаєвського здійснено виїзд 

до Ценру соціально-психологічної допомоги  «Ти не один/не одна» в с. 

Домантове.  

Центр соціально-психологічної 

допомоги «Ти не один/не одна» 

Новодмитрівської ОТГ - єдиний на 

Черкащині заклад, який надає соціально-

психологічну підтримку та тимчасове 

житло жертвам домашнього насильства та 

особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. А відтепер його 

мешканці мають змогу отримувати ще й  

безоплатну правову допомогу.  

17 червня 2021 року в Золотоніській об’єднаній територіальній громаді 

відбувся масштабний захід у форматі 

діалогу приурочений до Всесвітнього 

Дня біженців, де серед більш ніж 50 

учасників були присутні представники 

ромської національної меншини, місцевої 

влади, безоплатної правової допомоги, 

центральних органів виконавчої влади, 

громадських організацій та радниця 

Агенства ООН у справах біженців. 



 

  У ІІ кварталі 2021 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проводилась відповідна 

інформаційно-роз’яснювальна робота та комунікативні заходи з найбільш 

актуальних питань для засуджених осіб. 

28 травня 2021 року з метою 

підвищення правової поінформованості в 

Драбівському районному секторі з 

питань пробації заступник начальника 

Драбівського бюро правової допомоги 

Сергій Михлик провів лекцію для  

засуджених щодо адміністративного 

затримання та його основних аспектів. 

 Фахівець бюро зазначив, що 

адміністративне затримання особи 

допускається 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. 

08 червня 2021 року відбулася інформаційна зустріч “Право на 

безоплатну правову допомогу” із 

суб'єктами пробації, яка була 

приурочена 10-й річниці прийняття 

Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу” та створення 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги.  

 Учасникам заходу повідомлено, 

що відповідно до ст. 59 Конституції 

України кожен має право на професійну 

правничу допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у 

виборі захисника своїх прав. 

 

 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.   



 

11 травня 2021 року фахівцем 

місцевого центру Тетяною Жалобною 

здійснено виїзд до Ценру соціально-

психологічної допомоги «Ти не один 

(а)» в с. Домантове.  

Центр соціально-психологічної 

допомоги «Ти не один (а)» 

Новодмитрівської ОТГ - єдиний на 

Черкащині заклад, який надає соціально-

психологічну підтримку та тимчасове 

житло жертвам домашнього насильства 

та особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. А відтепер його мешканці мають змогу отримувати ще й  

безоплатну правову допомогу.  

Під час круглого столу «Право на безоплатну правову допомогу» 

адміністрацію та підопічних центру ознайомлено з системою безоплатної 

правової допомоги в Україні та порядком її отримання. 

 

На виконання Меморандуму про співпрацю між Золотоніським місцевим 

центром з надання БВПД та Гельмязівським психоневрологічним інтернатом, 31 

травня 2021 року фахівцем місцевого центру Тетяною Жалобною за участі 

адвоката системи БПД Юрія Побиванця в режимі Skype-зв'язку проведено 

інформаційну зустріч з мешканцями Гельмязівського психоневрологічного 

інтернату.  

 
Під час заходу підопічних проінформовано про право на безоплатну 

правову допомогу та надано індивідуальні консультації щодо порядку 

спадкування та поновлення цивільної дієздатності.  

01 червня 2021 року  з нагоди свята – Дня захисту дітей на базі Центру 

надання соціально-психологічної допомоги "Ти не один(а)", що в с. Домантове,  

відбулися розважально-пізнавальні заходи для дітей із категорійних родин, які 

надзвичайно потребують нашої уваги  та підтримки.  

https://www.pfu.gov.ua/dn/209790-zustrich-v-rezhymi-skype-zv-yazku-z-meshkantsyamy-s-yelyzavetivka/
https://www.facebook.com/groups/2816290578635100/
https://www.facebook.com/groups/2816290578635100/


 

Заради дитячих посмішок об'єдналися небайдужі волонтери 

( Золотоніський місцевий центр з надання БВПД, ГО «Мені не байдуже», Центр 

надання соціально-психологічної допомоги "Ти не один(а)", КУ «Центр надання 

соціальних послуг Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області»). 

 З маленької ініціативи - вийшло гарне та захоплююче свято для діток із 

подарунками та солодощами.  

 

 
Родзинкою заходу стали фарби «Холлі». Всі були просто в захваті від 

проведеного свята.  

 

 Правова допомога ВПО  та учасникам АТО — один із пріоритетів 

роботи Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

  Вже досить значна кількість учасників АТО скористалися своїм правом на 

безоплатну приватизацію та отримали у власність земельні ділянки с/г 

призначення. 

Найбільш актуальним питанням 

перед відкриттям ринку землі постало 

питання наявної оренди та можливості 

чи неможливості її продовження. 

01 квітня 2021 року фахівець 

Золотоніського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Тетяна Жалобна 

провела круглий стіл «Земельна 

реформа в України» з головою та 

членами громадської організації 

«Золотоніська спілка учасників АТО та 

волонтерів», під час якого повідомила  нюанси пов’язанні з відкриттям ринку 

землі в Україні. 

19 квітня 2021 року з метою підвищення фінансової грамотності громадян 

керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги  Інною Копійкою 

https://www.facebook.com/groups/2816290578635100/
https://www.facebook.com/groups/2816290578635100/
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1588-pravova-dopomoha-uchasnykam-ato-odyn-iz-priorytetiv-roboty-tsentriv-z-nadannia-bvpd
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/1588-pravova-dopomoha-uchasnykam-ato-odyn-iz-priorytetiv-roboty-tsentriv-z-nadannia-bvpd


 

проведено круглий стіл «Захист прав споживачів кредитних послуг від 

незаконних дій фінансових та колекторських кампаній»  для 

військовослужбовців (учасників АТО/ООС) та трудового колективу 

Чорнобаївського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки. 

 Фахівець бюро зазначила, що 19 

березня 2021 року прийнято Закон 

України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

захисту споживачів при врегулюванні 

простроченої заборгованості”, метою 

якого є регулювання правовідносин, які 

виникають при врегулюванні 

простроченої заборгованості, задля 

захисту прав споживачів-боржників і 

обмеження доступу на ринок 

потенційно недобросовісних колекторів.  

 

15 червня 2021 року головним 

спеціалістом Чорнобаївського бюро 

правової допомоги Сергієм Мицем на 

базі Чорнобаївського бюро правової 

допомоги для осіб, з числа внутрішньо 

переміщених осіб, які неодноразово 

були донорами крові, проведено 

інформаційну бесіду щодо прав 

донорів в Україні. 

       Під час заходу присутнім 

повідомлено, що  наразі, коли наша 

держава, як і увесь світ зіштовхнулись із пандемією коронавірусу Covid-19, 

необхідність у крові та її компонентів, як ніколи є нагальною 

     Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також 

надає йому пільги.  

 

17 червня 2021 року 

напередодні Всесвітнього Дня 

біженців в Золотоніській ОТГ відбувся 

захід у форматі діалогу, де серед більш 

ніж 50 учасників були присутні 

представники ромської національної 

меншини, місцевої влади, безоплатної 

правової допомоги, центральних 

органів виконавчої влади, громадських 



 

організацій та радниця Агенства ООН у справах біженців. 

 В свою чергу, директор 

Золотоніського місцевого центру з 

надання БВПД Сергій Брус ознайомив 

присутніх з основними правами біженців 

та осіб, які потребують додаткового 

захисту. А також, зазначив, що 

відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», особи, 

на яких поширюється дія Закону 

України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту",  та внутрішньо 

переміщені особи мають право на всі види правових послуг. А саме, захист; 

здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів 

процесуального характеру. 
 

 Протягом звітного періоду фахівцями Центру та бюро правової 

допомоги проводилась відповідна правоосвітня робота для учнів 

навчальних закладів. 

Одним із обмежувальних заходів адміністративного примусу, який 

застосовується всупереч волі та 

бажанню порушника і, який полягає у 

тимчасовому обмеженні свободи 

пересування і місцезнаходження є 

адміністративне затримання. 

 Коли застосовується 

адміністративне затримання? На який 

строк? Хто саме має право затримувати 

людину?  24 травня 2021 року на ці та 

інші питання відповіла фахівець 

Золотоніського місцевого центру з 

надання БВПД Тетяна Жалобна, під час виховної години для учнів ДНЗ 

«Золотоніський професійний ліцей».  

02 червня 2021 року з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги Інною Копійкою для 

учнів 1-11 класів Іркліївської гімназії проведено правовий урок на тему: «Захист 

прав дітей в Україні».  

 Під час заходу учням наголошено, що  кожен член суспільства має права. 

Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, 

деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її 

фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17


 

включаючи належний правовий захист. Україна у 1991 році приєдналася до 

Конвенції про права дитини, яка була прийнята 20 листопада 1989 року і таким 

чином взяла на себе зобов’язання впроваджувати на національному рівні 

забезпечення та захист прав дитини. 

 

 

 02 червня 2021 року з метою інформування та підвищення обізнаності 

найменших громадян, керівник Драбівського бюро правової допомоги Сергій 

Михлик провів лекцію для учнів Драбівського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка-гімназія щодо захисту 

прав дітей в Україні. 

 Права дитини за законодавством 

України визначені низкою нормативно-

правових актів, які спрямовані на 

забезпечення, реалізацію та захист прав 

дитини у нашому суспільстві.  

 Конституція України визначає, що 

сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою. 

Діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її 

експлуатація переслідуються за законом. 

 

 

 

 З метою інформування населення та поширення інформаційних 

роздаткових матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні 

інформування жителів Золотоніського району (21.05.2021 р.), смт. Чорнобай 

(12.05.2021 р.),  смт. Драбів (21.04.2021 р.), м. Канева ( 21.05.2021, 22.05.2021 р.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних 

заходів в управліннях праці та соціального захисту населення, Державної 

служби зайнятості, лікувальних закладах, будинках для літніх людей 

здійснено наступне: 

24 червня 2021 року працівником відділу «Канівське бюро правової 

допомоги» Іриною Тананою в 

приміщенні управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Канівської міської ради за участі 

трудового колективу проведено круглий 

стіл на тему: «Права біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту». 

          В ході спiлкування обговорили, 

які права та гарантії мають біженці в 

Україні. Згадали про те, що основна 

проблема у сучасній Україні даної 

категорії осіб полягає у дотриманні законодавства про права біженців.  

 

14 червня 2021 року з метою підвищення обізнаності громадян про 

важливість та необхідність регулярного 

донорства крові, а також про 

гарантовані державою права та пільги 

донорів, фахівець Золотоніського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяна 

Жалобна провела семінар “Права 

донорів в України” для осіб, які 

перебувають на обліку у Золотоніській 

міськрайонній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості. 

 25 червня 2021 року  з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня біженців, 

керівник Драбівського бюро правової 

допомоги Сергій Михлик провів 

лекцію «Права біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту», для 

осіб, які перебувають на обліку в 

Драбівській районній філії Черкаського 

обласного центру зайнятості.  

 



 

02 квітня 2021 року з метою 

популяризації системи надання 

безоплатної правової допомоги фахівцем 

Чорнобаївського Бюро правової 

допомоги Сергієм Мицем проведено 

інформаційну зустріч «Право на 

безоплатну правову допомогу» з 

трудовим  колективом КНП 

«Чорнобаївська багатопрофільна лікарня 

Чорнобаївської селищної ради». 

 

 

 23 квітня 2021 року фахівець 

Золотоніського місцевого центру з 

надання БВПД Тетяна Жалобна провела 

лекцію «Захист прав споживачів 

фінансових послуг та інших осіб від 

незаконних дій фінансових кампаній» 

для працівників  Золотоніського міського 

центру соціальної допомоги, які 

обслуговують одиноких людей похилого 

віку Золотоніської ОТГ. 

 

 Відповідно до квартального плану роботи 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”. 

 

 Розміщено 60 інформаційнийних матеріалів 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, сторінках партнерів у мережі Facebook та 

інформаційних порталах Kaniv.net, Kanos. 

 Протягом звітного періоду працівниками Центру здійснено 1 виступ в 

ефірі Чорнобаївського районного радіомовлення “Чорнобаївська хвиля”. 
 

  

 



 

 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, 

бібліотек, міграційних служб, центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та 

молоді тощо.  

 За ІІ квартал 2021 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу 

надано правову допомогу 143 особам.  

  

 31 травня 2021 року фахівцем 

місцевого центру Тетяною Жалобною 

за участі адвоката системи БПД Юрія 

Побиванця в режимі Skype-зв'язку 

проведено інформаційну зустріч з 

мешканцями Гельмязівського 

психоневрологічного інтернату.  

Під час заходу підопічних 

проінформовано про право на 

безоплатну правову допомогу та 

надано індивідуальні консультації 

щодо порядку спадкування та поновлення цивільної дієздатності.  

   

 За звітній період працівниками Центру та бюро правової допомоги  

здійснено  14 виїздів мобільних консультаційних пунктів та надано безоплатну 

правову допомогу 115 особам. 

  

 

 

https://www.pfu.gov.ua/dn/209790-zustrich-v-rezhymi-skype-zv-yazku-z-meshkantsyamy-s-yelyzavetivka/
https://www.pfu.gov.ua/dn/209790-zustrich-v-rezhymi-skype-zv-yazku-z-meshkantsyamy-s-yelyzavetivka/


 

 

 [1.2]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

     

 [1.3]  Децентралізація системи БПД 
 

 14 червня 2021 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. 
 

 14 травня 2021 року  проведено внутрішнє онлайн навчання з фахівцями 

бюро правової допомоги на тему: «Підготовка письмових консультацій та 

внесення відомостей у комплексну інформаційно-аналітичну систему (КІАС)». 

  
 

  

 [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 


