
                  

       

Додаток 8

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання річного плану діяльності

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги

на 2021 рік у ІІ 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



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

територіальних громад

1.1 Проведення право просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема
щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ,

що проводяться Урядом України

Упродовж кварталу Черкаським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (далі — Черкаський місцевий центр) включно із відділом  “Чигиринське бюро правової
допомоги” (далі -Чигиринське бюро) 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,  булінгу, дискримінації  та злочинності,  та інших порушень прав людини
зокрема:

07 квітня 2021 року проведено захід для працівників Придніпровського РВ філії ДУ “Центр
Пробації”  в  Черкаській  області  на  тему:  “Відновне  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є

підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення”. 
        07 квітня 2021 року круглий стіл з працівниками
Чигиринського  районного  сектору  філії  ДУ  “Центр
пробації”  в  Черкаській  області  головною  темою
заходу була: “Відновне правосуддя для неповнолітніх,
які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення”. 

08  квітня 2021  року  в  рамках  співпраці  із
Черкаським  міським  центром  соціальних  служб
здійснено надання  адресної  правової  допомоги,  а

саме соціально-профілактичний виїзд до сімей,
які  зазнали  дискримінації  та  домашнього
насильства.

14 квітня 2021 року проведено захід для
осіб,  які  перебувають  під  супроводом  у  КЗ
“Центр соціальних служб” Чигиринської міської
ради на  тему:  “Запобігання  та  протидія
домашньому насиллю”.

22 квітня 2021 року  в рамках співпраці із
Черкаським міським центром соціальних служб
здійснено надання адресної правової допомоги,
а саме соціально-профілактичний виїзд до сімей,
які зазнали  домашнього насильства.

                   Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:



22  квітня  2021  року  захід  для  трудового
колективу  Черкаського  міського  центру  соціальних
служб  на  тему:  “Захист  прав  споживачів  кредитних
послуг та інших осіб від незаконних дій фінансових та
колекторських кампаній”.

23 квітня 2021 року проведено захід для осіб,
які  перебувають  на  обліку  в  Чигиринському
районному  секторі  філії  ДУ  «Центр  пробації»  в
Черкаській області на тему: “Захист прав споживачів
кредитних  послуг  та  інших  осіб  від  незаконних  дій
фінансових та колекторських компаній”. 

23 квітня 2021 року  захід для осіб, які перебувають на обліку в Черкаському міському центрі
зайнятості,  як  безробітні  на  тему: “Захист  прав  споживачів  кредитних  послуг  та  інших осіб  від
незаконних дій фінансових та колекторських кампаній”.

27  квітня 2021 року  круглий стіл з трудовим
колективом Черкаської обласної бібліотеки для дітей
на тему: “Захист прав інтелектуальної власності”. 
       07 травня 2021 року  проведено правопросвітній
захід  для  осіб,  які  перебувають  у  Черкаському
міському  центрі  зайнятості   на  тему:  “Права  та
обов’язки трудових мігрантів”. 

19 травня 2021 року  проведено круглий стіл
з трудовим колективом КЗ “Центр соціальних служб”

Чигиринської міської ради на тему:  “Запобігання
та протидія домашньому насиллю”.

 25 травня 2021 року  захід для осіб, які
перебувають  на  обліку  в  Чигиринському
районному секторі філії  ДУ “Центр пробації”  в
Черкаській  області  на  тему:  “Адміністративне
затримання: що треба знати”. 

02 червня 2021 року  проведено виховну
годину  для  учнів  7  класу Чигиринського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
Чигиринської міської ради Черкаської області на
тему: “Захист права дітей в Україні”. 

         03 червня 2021 року  головним спеціалістом
відділу  “Чигиринське  бюро  правової  допомоги”
Оксаною  Кривошеєю  спільно  з  працівниками  КЗ
“Центр  соціальних  служб”  Чигиринської  міської
ради  були  проведені  виховні  години  для  учнів
5  класу Чигиринського  навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ступенів № 3 на тему: “Захист права
дітей в Україні”.



22  червня 2021  року проведено
правопросвітницький  захід  для  суб’єктів  пробації
Соснівського РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській
області на тему: “Протидія та запобігання домашньому
насильству”. 

Загалом,  під  час  проведення  правопросвітніх
заходів, лекцій, семінарів та виховних годин громадянам
роздаються друковані матеріали, які містять інформацію
щодо  правових  послуг,  які  надають  центр  та  бюро
правової  допомоги,  випадків  відмов  у  наданні
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  з  інших
питань.

Протягом  звітного  періоду  в  рамках  реалізації  проекту  “Програми  “Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство” працівниками  Черкаського місцевого центру та
Чигиринського бюро здійснено мобільні виїзди та проведені правопросвітницькі заходи, зокрема:

20 квітня 2021 року здійснено виїзд до Суботівського старостинського округу Чигиринської
міської ради та проведено лекцію на тему: “Земельна реформа в Україні”. 

21 квітня 2021 року  проведено правопросвітницький захід для учасників бойових дій на базі
Громадської  організації  “Українська  Гельсінська
спілка  з  прав  людини”  на  тему:  “Порядок
безоплатної  приватизації  земельних  ділянок
громадянами”.

12  травня  2021  року здійснено  виїзд  до
Медведівської  сільської  територіальної  громади  з
метою  ознайомлення  землевласників  та
землекористувачів,  працівників  ОМС  з  питання
земельного податкуок для фізичних осіб. 

21  травня  2021  року захід  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в  Територіальному  центрі

надання соціальних послуг міста Черкаси на тему: “Запобігання та протидія домашньому насиллю”.
Того  ж  дня, відбувся виїзд  до  Мельниківського  старостинського  округу  Медведівської

сільської  територіальної  громади. Для  його  жителів було  проведено  лекцію на  тему:  “Порядок
приватизації земельної ділянки».

25 травня 2021 року проведено правопросвітницький захід для власників землі та власників
інших майнових прав на землю на базі Громадської організації “Українська Гельсінська спілка з
прав людини” на тему:  “Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами”. 

15  червня  2021  року здійснено  виїзд  до
Леськівської  сільської ради  з метою  проведення
правопросвітнього  заходу  для жителів  села  на
тему:  “Правовий  режим  нерозподілених  та
невитребуваних земельних часток (паїв)”.

24 червня 2021 року проведено захід на базі
Руськополянської  сільської  ради   на  тему:
“Добросусідство  та  способи  захисту  земельної
ділянки”.



1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою

удосконалення надання ними БПД

Із метою посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад,
Черкаський місцевий центр співпрацює з органами місцевого самоврядування шляхом визначення
першочергових  правових  потреб  територіальних  громад,  проведення  робочих  зустрічей  з
посадовими  особами  ОМС,   під  час  яких  обговорюються  проблемні  питання  та  окреслюються
напрямки подальшої співпраці. Зокрема: 

08  квітня  2021  року  проведено  круглий
стіл  з  представниками  Громадської  організації
“Ветерани АТО міста Чигирин та Чигиринського
району”  в  ході  якого  обговорено  зміни  в
законодавстві у сфері земельних правовідносин та
основні  аспекти безоплатної  приватизації
земельних ділянок учасниками бойових дій. 

13 квітня 2021 року в  рамках співпраці  з
органами місцевого самоврядування керівництвом
Черкаського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги
здійснено  виїзд  до  села  Хацьки Черкаського
району,  в ході  якого  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.

12 травня 2021 року  відбулося засідання круглого
столу  з  керівництвом  Медведівської  сільської
територіальної громади щодо взаємодії  з метою вільного
доступу  жителів  громади  до  безоплатної  вторинної
правової допомоги.

16  червня  2021  року відбулася  робоча  зустріч  із
представниками Галаганівського  старостинського  округу
Чигиринської  територіальної  громади  щодо  змін  в
законодавстві  з  питань,  що  пов’язані  з  проведенням

земельної реформи в Україні.
23 червня 2021 року проведено круглий стіл з працівниками та юристами  Центру надання

адміністративних  послуг Чигиринської  міської  ради  на  тему:  “Особливості  земельних
правовідносин в Україні”.

Загалом,  протягом  звітного  періоду
здійснено  12  виїздів  мобільних  пунктів та
забезпечено  роботу  24  дистанційних  пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги.

У процесі співпраці з ОМС особлива увага
приділяється  правопросвітницькій  діяльності.
Працівники  Черкаського  місцевого  центру  та
Чигиринського бюро 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 землі та інших майнових прав на землю  та
способів  захисту,  надання  методичної  допомоги  посадовим  особам  ОМС  щодо  вирішення
земельних питань. 

Крім того, Черкаським місцевим центром активно реалізується проект “Волонтер БПД” Так,
станом на звітний період Черкаським місцевим центром залучено до співпраці 6 волонтерів  з якими
підписано договори про волонтерську діяльність. Волонтери надають базову інформацію з правових
питань у своїх громадах та поширюють інформацію про послуги, які надає система БПД, а також
перенаправляють до Черкаського місцевого центру або Чигиринського бюро осіб  для отримання
детальних консультацій або правового супроводу у суді.

1.3 Механізм перенаправлення

З  метою  організації  спільних  заходів,  спрямованих  на  підвищення  рівня  правової
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, у формі проведення семінарів, круглих столів,
зустрічей  та  інших  заходів
підписано  Меморандуми  про
співпрацю, зокрема:

28  квітня  2021  року
відбулось підписання Меморандуму
із Степанківською сільською радою.

01  червня  2021  року
підписано  Меморандум  із  ПЗВО
“Східноєвропейський  університет
імені Рауфа Аблязова”.

23  червня  2021  року
відбулось  урочисте  підписання
Меморандуму  з Черкаським
державним  технологічним
університетом. 

Сторони   обговорили  шляхи  співпраці  та  проведення  спільних  заходів  з  метою  обміну
досвідом у правовій сфері. 



1.4. Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення

інформаційних матеріалів для клієнтів

За  звітний  період  у  цьому  напрямку  працівники
центру  долучилися  та  провели  низку  заходів  з  метою
поширення правових знань серед жителів громади та певних
цільових груп, а також з метою вирішення правових потреб
громади, зокрема: 

06 квітня 2021 року проведено правопросвітницький
захід  для  учасників  бойових  дій  на  базі  Громадської
організації  “Ветерани війни “Захисники України” на тему:
“Особливості земельних правовідносин в Україні”.

15  квітня  2021  року здійснено  виїзд  до
Тіньківського  старостинського округу  Чигиринської
міської  ради.  Для  землевласників  та  працівників
Тіньківського  старостинського  округу  було
проведено  лекцію  на  тему:  “Земельна  реформа  в
Україні”. 

16  квітня  2021  року   здійснено запис
відеоконсультування на тему:  ”Порядок спадкування
земельного паю” та пощирено на офіційній сторінці

у Фейсбук.
13 травня 2021 року на  базі

Степанківської  сільської  ради  проведено
правопросвітницький  захід  на  тему:  “Огляд
судової  практики  в  сфері  оренди  земельної
ділянки”.

17 травня 2021 року  захід для осіб, які
перебувають на обліку в Територіальному центрі
надання  соціальних  послуг  міста  Черкаси  на
тему: “Працевлаштування осіб з інвалідністю”.

25 травня 2021 року адвокатом Черкаського місцевого центру Гавриловим Д.О. здійснено
запис  відеоконсультування  на  тему:
“Адміністративне затримання: що треба знати”.

03 червня 2021 року фахівцями Черкаського
місцевого  центру за  підтримки  Черкаського
міського  центру  зайнятості  організовано  та
проведено правовий кінозал для студентів ІІ курсу
ПЗВО  “Східноєвропейський  університет  імені
Рауфа  Аблязова”.   До  уваги  була  представлена
стрічка  «Мавританець»,  яка  знята  за  реальною
історією. Після перегляду було обговорено основні
моменти  відеоматеріалу,  зокрема,  як  люди  честі
кидають виклик корумпованій системі.



19 травня 2021 року на  базі  Леськівської
сільської ради  проведено правопросвітницький захід
для власників землі та інших майнових прав на землю
на  тему:  “Особливості  земельних  правовідносин  в
Україні”.

03 червня 2021 року спільно з працівниками КЗ
“Центр соціальних служб” Чигиринської міської ради
було  проведено  виховну  годину  для  учнів  6  класів
Чигиринського  навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ
ступенів № 3 на тему: “Булінг “Мій світ без насильства”.  Під час заходу було охарактеризовано,

різні  види  булінгу,  зокрема  зупинились  на
особливостях  психологічного  кібербулінгу,  а  також
обговорили питання, що стосуються відповідальності
за вчинення булінгу.

6  червня  2021  року здійснено  виїзд  до
Галаганівського старостинського округу Чигиринської
територіальної  громади  з  метою  проведення  лекції
заходу  для  жителів  округу на  тему:  “Порядок  та
процедура  виправлення  помилок  у  державному акті
на землю”. 

08  червня  2021  року  проведено
правопросвітницький  захід  для  власників  землі  та

власників  інших  майнових  прав  на  землю,   працівників  Худоліївського  старостинського  округу
Медведівської сільської  територіальної громади  на
тему:  “Добросусідство  та  способи  захисту
земельної ділянки”.

11  червня  2021  року захід  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в  Черкаському  міському
центрі зайнятості, як безробітні на тему: “Право на
безоплатну правову допомогу”.

15  червня  2021  року на  базі  Леськівської
сільської  ради  проведено  лекцію  для  присутніх
заходу на тему:  “Правовий режим нерозподілених
та невитребуваних земельних часток (паїв)”.

18  червня  2021 року  проведено  правопросвітницький  захід  для  працівників  та  клієнтів
Чигиринського районного відділу ДРАЦС ЦМУ МЮ м. Київ на
тему: “Права донорів в Україні”. 

25  червня  2021 року  проведено  круглий  стіл  з
працівниками  управління  соціального  захисту  населення
Черкаської  районної  державної  адміністрації  на  тему:  “Права
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту”.

30 червня 2021 року з нагоди відзначення Дня Конституції
України  спільно  із  керівництвом  та  викладацьким  складом
Східноєвропейського  університету  ім.  Рауфа  Аблязова,  для
студентів  навчального  закладу,  організовано  просвітницький
захід  на  тему “Захист  конституційних  прав  і  свобод  людини і
громадянина”.



Впродовж  ІІ  кварталу  2021  року  працівниками
Черкаського  місцевого  центру  та  Чигиринського  бюро
здійснювалися  вуличні  інформування  серед  жителів  міста
Черкаси та Чигирин  з метою  висвітлення конституційних прав
людини та громадянина. А саме:

06 травня 2021 року  проведено вуличне
інформування  для  жителів  та  гостей  міста
Чигирина на тему: “Права та обов’язки трудових
мігрантів”. 

08  червня 2021  року  з  нагоди  10-річчя
прийняття  Закону  України  “Про  безоплатну
правову  допомогу”  та  створення
Координаційного  центру  з  надання  правової
допомоги  проведено  вуличне  інформування  для
жителів  та  гостей  міста  Чигирина  на  тему:
“Право на безоплатну правову допомогу”. 

17  червня  2021  року проведено  інформування  для  жителів  та  гостей  міста  Черкаси,  які
звернулися до ТОВ “Черкаський обласний центр служби крові ЧЕРКАСИ — ПЛАЗМА” на тему:
“Права донорів в Україні”.

За ІІ квартал 2021 року працівниками центру розроблено методичні рекомендації для ОМС на
тему:  “Безоплатна  правова  допомога  на  захисті  твоїх  прав”  та  “Цивільний  шлюб:  правове
регулювання майнових правовідносин”.

1.5 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів

(виїзних прийомів громадян)

Протягом звітного періоду Черкаським місцевим центром  та Чигиринським бюро здійснено
12 виїздів  мобільних пунктів консультування та  забезпечено діяльність  24 дистанційних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги на базі:

07 квітня 2021 року Чигиринського  районного  сектору  філії  ДУ  “Центр  пробації”  в
Черкаській області;

07 квітня 2021 року Служби у справах дітей Черкаської міської ради; 
07 квітня 2021 року Придніпровського РВ філії ДУ “Центр Пробації” в Черкаській області;
08 квітня 2021 року Черкаського міського центру соціальних служб та здійснено соціально-

профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього
насильства;

14 квітня 2021 року Територіального  центру
надання соціальних послуг..

21 квітня 2021 року Служби  у  справах  дітей
Черкаської міської ради; 

22 квітня 2021 року Черкаського міського центру
соціальних служб та здійснено соціально-профілактичний
виїзд до сімей, які зазнали домашнього насильства;

23 квітня 2021 року Чигиринського  районного
сектору філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області;



23  квітня  2021  року Черкаського  міського  центру
зайнятості;

07  травня  2021  року Черкаського  міського  центру
зайнятості;

13  травня 2021  року Чигиринського РВ  філії  ДУ “Центр
пробації”;

14 травня 2021 року Територіального  центру  надання
соціальних послуг;

19 травня 2021 року Служби  у  справах  дітей  Черкаської
міської ради; 

21 травня 2021 року Територіального центру надання соціальних послуг;
02 червня 2021 року Служби у справах дітей Черкаської міської ради;
03 червня 2021 року Черкаського міського центру зайнятості;
07 червня 2021 року Служба у справах дітей Чигиринської РДА;
08 червня 2021 року Чигиринського РВ філії ДУ “Центр пробації”;
10  червня  2021  року Чигиринського  відділу  обслуговування  громадян  №  11  Головного

управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;
11 червня 2021 року Черкаського міського центру зайнятості;
16 червня 2021 року Служби у справах дітей Черкаської міської ради;
17 червня 2021 року БО “Сто відсотків життя”;

22  червня  2021  року Соснівський РВ  філії  ДУ  “Центр
пробації”;

22 червня 2021 року Чигиринського РВ філії  ДУ “Центр
пробації”;

А також,  відповідно   до  покладених  завдань   Черкаський
місцевий центр забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких,
похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем
їх перебування  з метою надання адресної безоплатної правової
допомоги.

Так,  06  та  19  квітня  2021  року працівником  центру
здійснено надання адресної правової допомоги жителькам міста

Черкаси та надано доступ до первинної та вторинної правової допомоги.

1.6 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД

Для  адвокатів  системи  безоплатної  правової  допомоги,  які  співпрацюють  із  Черкаським
місцевим  центром  проводяться  інформаційні  семінари  та  робочі  зустрічі  з  метою  обговорення
складних актуальних питань та обміну досвідом. Також практикується  проведення інформаційних
семінарів для працівників Черкаського місцевого центру.

Варто  зауважити,  що  працівники  Черкаського  місцевого  центру  та  Чигиринського  бюро
надають  консультації  та  правову  інформацію  усім  хто  звертається  до  центру  та  бюро.  Також
забезпечено  можливість  кожному  хто  потребує  правової  допомоги  звернутися  за  її  отриманням
дистанційно  -  найпоширенішими  є  звернення  за  допомогою  телефонних  засобів  зв’язку,
електронної пошти та в месенджері на Facebook-сторінці Центру.



Загалом на фахівців центру покладається дуже
важливе завдання, зокрема надання консультацій та
роз’яснень  з  правових  питань,  які  виникають  у
відвідувачів.  Таким  чином,  щоб  якісно  надати
допомогу,  працівники  детально  з’ясовують
обставини  справи,  ознайомлюються  із
документами, які особа може пред’явити, вивчають
нормативно-правові  акти  та  актуальну  судову
практику.

А  також,  важливим  етапом  вирішення
проблеми  з  якою  звертаються  клієнти,  є  вжиття
заходів  досудового  врегулювання  спору.  Тому,

спеціалісти приділяють особливу увагу даному етапу, адже завдяки цим заходам, про які клієнти
навіть не замислюються, вони можуть заощадити не лише кошти, які понесуть за можливий судовий
збір, експертизи та інші витрати, пов’язані з розглядом справи, а й час, який є безцінним.

Варто відмітити, що лише протягом ІІ кварталу 2021 року до центру та бюро звернулися 867
осіб,  з  яких  177 вже  отримали  безоплатну  вторинну  правову  допомогу.  Найпоширенішими
питаннями з  якими звертаються,  -   щодо зняття  арештів  з  рахунків,  оскарження дій  військових
частин щодо невиплати компенсації за невикористані дні додаткової відпустки учасникам бойових
дій; щодо невиплати грошової допомоги до 5-го травня у належних розмірах; стягнення аліментів;
перерахунку пенсії;  підтвердження трудового стажу та встановлення фактів що мають юридичне
значення.

Крім того, у травні 2021 року центр зафіксував рекордну кількість осіб, які отримали правову
допомогу,  вона  становить  35  осіб  протягом  одного  робочого  дня.  У  середньому  ж  щодня  за
правовою допомогою до центру звертається 15 - 20 відвідувачів.

Таким чином, незважаючи на всю складність останніх років у зв’язку з пандемією, фахівці
центру  та  бюро  й  надалі  продовжують  надавати  якісну  безоплатну  правову  допомогу  жителям
Черкащини та Чигиринщини, адже розуміють, що це іноді єдина можливість захистити свої права
для тисяч жителів даної місцевості.

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

2.1 Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи
правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів

Пріоритетом  Черкаського  місцевого  центру  є  забезпечення  якості  надання  БПД, як  його
працівниками так і адвокатами, які залучаються для надання БВПД.

На виконання плану роботи на ІІ квартал 2021 року працівниками відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами вивчалися потреби у навчанні
та узагальнювались побажання працівників. За результатами роботи проведено внутрішні навчання
для працівників центру та проведено особисті зустрічі з адвокатами.

Дієвою для умов сьогодення являється і дистанційна форма навчання. Так юристи Черкаського
місцевого центру  постійно  беруть  участь  у  дистанційних  курсах,  семінарах  та  лекціях,
організованих за ініціативи правового клубу «PRAVOKATOR». 



Такі  дистанційні  семінари  дають  змогу  без  відриву  від  робочих  місць  підвищити  свій
професійний  рівень,  розширити  законодавчу  базу  знань  на  теми,  що  являються  актуальними
сьогодні та потребують роз’яснення та поглибленого вивчення. 

2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
“WikiLegalAid”

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій “WikiLegalAid” — це додатковий
інструмент,  що  дає  змогу  спростити  процес  вирішення  правових  питань  клієнтів,  підвищити
правову свідомість та освідченість населення.

Фахівці Черкаського  місцевого  центру  беруть  безпосередню  участь  у  наповненні  даної
правової  платформи  та  перевірці  актуальності  чинному законодавству  правових  консультацій,
розміщених на платформі. 

Зокрема, протягом ІІ кварталу 2021 року було відредаговано наступні правові консультації:
30.04.2021 відредаговано консультацію на тему “Державна реєстрація народження підкинутої, 

знайденої дитини” та “Виконання рішень стосовно іноземців та осіб без громадянства”;
31.05.2021 відредаговано консультацію на тему: “Визнання особи, яка зловживає азартними 

іграми, обмежено дієздатною”.

[1.3] Децентралізація системи БПД

3.1   Моніторинг діяльностіі центрів БПД  

Відповідно  до  наказу  Черкаського  місцевого  центру  від  12  квітня  2021  року  № 5/о  “Про
проведення  моніторингу  діяльності  відділу  “Чигиринське  бюро  правової  допомоги”  робочою
групою 16 квітня 2021 року проведено моніторинг діяльності відділу «Чигиринське бюро правової
допомоги» Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Під час моніторингу перевірено та проаналізовано дотримання вимог Закону України «Про
безоплатну  правову  допомогу»,  Порядку  надання  безоплатної  правової  допомоги  працівниками
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Ко-
ординаційного центру з надання правової допомоги від 28.01.2019   № 2, Методичних рекомендацій
щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених наказом Координаційного центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги від 19.07.2019 № 60.

В ході моніторингу не виявлено значних порушень надання Чигиринським бюро первинної та
вторинної правової допомоги. Спеціаліст бюро отримала рекомендації та роз’яснення щодо покра-
щення та  удосконалення роботи даного бюро.

3.  2   Управління людськими ресурсами  

Заступником  директора  досліджувалася  потреба  у  проведенні  внутрішніх  навчань  для
працівників Черкаського місцевого центру та Чигиринського бюро.

Узагальнюючи  побажання  та  типові  питання  працівників,  було  сформовано  графік
внутрішнього навчання  на ІІ квартал 2021 року.



Згідно затвердженого графіку для працівників центру навчання переведено у формі лекції та у
формі  он-лайн конференції здійснено навчання працівників бюро з питання алгоритму дій у разі
виникнення можливих надзвичайних ситуацій (загроз техногенного та  природного характеру) та
підготовки до дій у разі необхідності укриття у фонді захисних споруд.


