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04 січня 2021 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 системи
безоплатної  правової  допомоги,  а  також  проінформувала  окремо  на  тему  "Як  отримати
соціальний  захист  у  час  карантину".  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.

01 лютого 2021 року  в приміщенні  Корсунь-Шевченківського   районного  сектору
філії  «Центру пробації»  в Черкаській  області   для суб’єктів  пробації  в рамках виконання
плану  спільних  дій,  за  сприяння   відділу   «Корсунь-Шевченківське   бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру   з  надання    безоплатної  вторинної  правової
допомоги 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 системи
безоплатної правової допомоги, а також проінформувала окремо на тему  "Соціальні послуги
та  соціальні  гарантії  прав  засуджених",   «Порядок  призначення  пенсії  особам  з
інвалідністю». Наголошено про можливість отримувати безоплатні консультації  правового
характеру     за  визначеним  графіком в  приміщенні  Корсунь-Шевченківського  районного
сектору  філії «Центр пробації» в Черкаській області або за потреби в приміщенні Корсунь-
Шевченківського бюро правової допомоги.

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги



Які послуги надаються  через єМалятко? Хто може отримати послугу єМалятко, які
строки отримання послуги та  як швидко зареєструвати факт народження дитини онлайн?
Саме про ці та інші питання комплексу послуг єМалятко говорили за круглим столом, який
відбувся  01 березня 2021 року головний спеціаліст  відділу «Корсунь-Шевченківське бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  правової
допомоги  Оксана  Курчатова  та  провідний  спеціаліст   Корсунь-Шевченківського  відділу
ДРАЦС ЦМУ Міністерства юстиції України м.Київ Олена Поліщук.

 Також питаннями заходу було узгодження планів проведення спільних заходів двох
установ з  питань  розширення  доступу  до безоплатної   правової  допомоги жителям міста
Корсунь-Шевченківський .  Щоб спростити  доступу громадян до адміністративних  послуг
впровадили  новий сервіс  –  прийняття  документів,  необхідних  для  проведення  державної
реєстрації народження дитини та видачу свідоцтва про народження дитини безпосередньо у
пологовому будинку. За словами Олени Поліщук: «Таке нововведення подобається молодим
батькам та значно спрощує клопоти молодих батьків у перші дні з немовлям. Замість того,
щоб  витрачати час на поїздку до відділу ДРАЦС, можна більше уваги приділити малюку.
Дедалі більше батьків обирають саме «єМалятко», аби отримати свідоцтво про народження
та інші послуги, пов’язані з народженням дитини, адже це зручно та швидко. Разом з тим у
молодих  батьків  іноді  виникає  багато  питань  правового  характеру,  які  потребують
кваліфікованого  роз’яснення  юриста.»

05 січня 2021 року головним спеціалістом відділу Лисянське бюро правової допомоги
Оксаною  Яровою  було   проведено  робочу  зустріч  з  головним  державним  ревізором  –
інспектором  відділу  адміністрування  податків  Звенигородського  управління  ГУ  ДПС  в
Черкаській області  Наталією Онищенко на тему: “ Отримання  соціального захисту у час
карантину”, було обговорено низку питань стосовно даної теми.

02 лютого 2021 року  у  Городищенській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів №2
Городищенської районної ради Черкаської області головним спеціалістом Городищенського
БПД Смілянського місцевого центру з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою проведено лекцію на тему «попередження булінгу», для учнів 6-го Б
класу  за  участю  директора  Городищенської  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ступенів  №2
Cуздалевої  Яни,  та  учителя  Городищенської  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ступенів  №2
Коваль Надії.

Під  час  лекції  було  відзначено,  що  булінг  (цькування),  тобто  діяння  учасників
освітнього  процесу,  які  полягають  у  психологічному,  фізичному,  економічному,
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що



вчиняються  стосовно  малолітньої  чи  неповнолітньої  особи  або  такою  особою  стосовно
інших учасників освітнього процесу,  внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Дуже часто підлітки не знають, як захистити свої права, що для цього слід зробити, з
ким порадитися, до кого звернутися за допомогою, не мають достатнього життєвого досвіду
для самостійного вирішення проблеми. 02 березня 2021 року  головний спеціаліст відділу
«Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів виховну годину для учнів 6-
го класу Кам’янської загальноосвітньої  спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів № 2 на тему:
«Права дітей». 

Під  час  виховної  години  увага  дітей  зверталась  на  те,  що  хоча  вони  не  досягли
повноліття  для  того,  щоб  стати  повноправними  членами  суспільства,  вони  також  мають
основоположні права, це право на життя, любов і турботу, виховання у сім'ї та спілкування з
батьками, здобуття якісної доступної освіти, повноцінне харчування, відпочинок і дозвілля,
медичну допомогу, вільне вираження своїх думок та рівність у своїх правах та можливостях.
По закінченню заходу розповсюджені інформаційні матеріали «Твої права - твій захист».

06 січня 2021 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:  «Надання  соціальної  допомоги  в  період
каратнину».

03  лютого  2021  року начальник   відділу  «Лисянське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД  Василь  Ямковий  провів  робочу зустріч з   спеціалістом
з питань реєстрації та зняття з реєстрації громадян Лисянської ОТГ Тетяною Кошман про



допомогу  внутрішньо переміщеним особам, які в свою чергу відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які мають право на: єдність
родини;  сприяння  органами  державної  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які
втратили  зв’язок  внаслідок  внутрішнього  переміщення;  інформацію  про  долю  та
місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів.

З метою виявлення правових потреб жителів  громади начальник  “Лисянське  бюро
правової допомоги” Смілянського МЦ з надання БВПД Василь Ямковий  03 березня 2021
року провів  робочу зустріч з сільським головою  села  Бужанки  (Територіальна  Громада)
Валентиною  Стадник  та    працівниками  сільської  ради . В ході заходу обговорили основні
правові проблеми, з якими жителі звертаються до сільської ради  та шляхи їх вирішення.
Начальник  бюро запропонував  доводити до відома жителів, які ще не поінформовані, про
можливість отримання безоплатної правової допомоги у представників системи БПД. 

Василь Ямковий  роз’яснив  про  перевагу  систем Безоплатної правової допомоги  і
особливу увагу звернув  на її доступність. Також надав  інформаційні буклети та листівки, в
яких зазначено адресу бюро, контактні телефони, графік роботи та послуги, що надаються.

За  результатами  проведеної  робочої  зустрічі  підписано  між  Лисянським  бюро
правової допомоги  та  Бужанською Територіальною Громадою  Меморандум про спільну
діяльність щодо надання Безоплатної  Правової Допомоги.

12 січня 2021 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
в Нечаївській сільській раді Шполянського району Черкаської області.

  В  ході  заходу  обговорили  тему,  а  саме:  «Як  оформити  право  на  успадковану
земельну ділянку неповнолітній особі та видати державний акт в цьому випадку?»



04  лютого  2021  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.

04  березня  2021  року  головний   спеціаліст  відділу  “Лисянське  бюро  правової
допомоги” Смілянського МЦ з надання БВПД  Оксана Ярова  відвідала  КОЗ “Лисянський
навчально – виховний комплекс   загальноосвітньої  школи I - III ступення  №1- гімназія-
дошкільний   навчальний  заклад  ”  Лисянської  селищної  ради   Черкаської області  провела
лекцію на  тему:  «Права  дітей»  для  учнів 5- Б класу  та  учителя  інформатики  Альони
Остапенко.

Під  час  лекції  діти  детально  ознайомилися  з  переліком  прав  дітей,  передбачених
Конвенцією про  права  дитини  та  історичним розвитком цих  прав.  Окрему увагу  під  час
лекції було приділено праву на повагу до людської гідності дитини, на захист від фізичного
та психологічного насильства, зокрема і серед самих дітей. Діти з цікавістю долучилися до
обговорення  можливих  способів  реалізації  та  захисту  своїх  прав,  а  також  питань
відповідальності неповнолітніх.

 Наприкінці  лекції   спеціаліст  проінформувала    дітей  про можливість  отримання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також розповсюдила  інформаційні
матеріали  з   зазначенням   адреси   та  контактних  даних   Лисянського  бюро  правової
допомоги.

13 січня 2021 року  начальником  відділу “Лисянське   бюро  правової  допомоги”
Василем Ямковим було проведено в  селі  Будищах Лисянської  ОТГ лекції  на тему:  “Про
впровадження   Державного Аграрного Реєстру” за участю в.о.  старости Юрія Райченка  ,
мешканців та власників земельних паїв. 

Зустріч  пройшла  в  дружні  атмосфері,  присутніх  на  лекції  було  7  осіб.  Після
прослуховування  лекції   всі  учасники  взяли  активну  участь  в  обговорені  впровадження
Державного Аграрного Реєстру, також надано відповіді на питання по приватизації землі та
інші.
 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.



Працівники  відділу “Лисянське бюро правової допомоги” Василь Ямковий та Оксана
Ярова  05 лютого 2021 року  провели засідання круглого столу з   працівниками  Центру
надання  соціальних  послуг  Лисянського  ОТГ   Тетяною  Синицькою,  Оленою
Гусятинською,Тетяною  Білоус,  Лілією  Сатарою  та  Оксаною  Короп  тема  заходу  :
“Запобігання  дискримінації ”. На засіданні розглядалося питання ,що таке дискримінація,
куди можна звернутися, якщо таке сталося.

В  Україні  триває  земельна  реформа.  У  землевласників,  орендарів  та  потенційних
покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато запитань.
Коли почне працювати ринок землі? Хто зможе купувати землю, а  кому заборонено? Чи
зможуть купувати землю іноземці? Яку землю заборонено продавати? Ці та інші питання
нині найбільше хвилюють власників земельних ділянок, тому голова Звенигородської ради
ветеранів Мартиненко Алла й запросила  начальника відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Ольгу  Винарську  на  засідання  членів
громадської  організації,  що  відбулося  05  березня  2021  року,  з  метою  обговорення  та
роз’яснення важливих аспектів земельної реформи.

   Фахівець бюро повідомила, що відповідно до законодавства, запровадження ринку
землі  в  Україні  передбачається  у  два  етапи.  На  першому скасовується  дія  мораторію на
продаж землі сільськогосподарського призначення для громадян України (з 1 липня 2021 р.),
другий  етап  починається  з  1  січня  2024  року,  коли  право  на  купівлю  землі  отримають
юридичні  особи.  З  переходом на другий етап буде змінено  не  тільки суб’єктів-учасників
ринку землі, а й граничний розмір концентрації землі в «одних руках». Так, площа землі, що
придбана однією особою з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року не може становити більше
100 га, а з 2024 року не більше 10 тис. га.   

14 січня 2021 року  головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД Оленою Сокол спільно з
заступником  начальника  Смілянського  міськрайонного  відділу  філії  державної  установи



«Центр пробації» в Черкаській області  Юрієм Шамраєм було проведено п’яте  заняття із
суб’єктом  пробації  з  циклу  занять   пробаційної  програми  «Зміна  прокримінального
мислення» на тему: «Як працює наше мислення».  В ході  роботи  клієнта ознайомлено зі
складовими,  необхідними  для  успішного  керування  своїм  життям,  які  сприятимуть
усвідомленню  власних  цінностей  у  різних  сферах  життя  та  побудові  просоціальних
орієнтирів-цінностей.  Після  заняття  обговорили  питання  «Види  послуг,  які  можуть
потребувати суб’єкти пробації» метою якого є ознайомлення з організаціями, які необхідні
для вирішення проблем та потреб клієнта. Також було розглянуто та проінформовано про
види послуг, яких найчастіше потребує суб’єкт пробації.

09  лютого  2021  року  у  комунальному  некомерційному  підприємстві
"Городищенський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги"  Городищенської  міської
ради,  проведено  інформаційно-роз’яснювальний  захід  на  тему  «Права  та  обов’язки
пацієнтів»  за  участю  юрисконсульта  Педченко  Владислава,  головного  бухгалтера  Балаш
Наталії,   працівників  КНП  "Городищенський  ЦПМСД"  Городищенської  міської  ради,  та
головного  спеціаліста  Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколи Барабаша.

З метою підвищення рівня правової поінформованості громадян 09 березня 2021 року
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів вуличне
інформування на тему: «Протидія та запобігання дискримінації за гендерною ознакою».  

Під  час  заходу  громадян  поінформовано,  що  гендерна  рівність  забезпечується
Конституцією України, відповідно до якої рівність прав жінки та чоловіка забезпечується
наданням рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти та професійної підготовки, у
праці та винагороді за неї, спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров’я жінок.
Дискримінація за ознакою статі забороняється.  Ст. 6 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та
можливостей  жінок  і  чоловіків»  не  вважаються  дискримінацією  за  ознакою  статі:
спеціальний  захист  жінок  під  час  вагітності,  пологів  та  грудного  вигодовування  дитини;
обов’язкова  строкова  військова  служба  для  чоловіків,  передбачена  законом;  різниця  в
пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; особливі вимоги щодо охорони
праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я. По закінченню
заходу розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги.



15 січня 2021 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
в Кавунівській сільській раді Шполянського району Черкаської області.

В ході заходу обговорили тему, а саме: «Як змінити цільове призначення земельної
ділянки?». 

Цільове  призначення  земельної  ділянки  -  це  межі  та  спосіб  її  використання,  які
визначаються  землевпорядною  документацію,  рішеннями  органів  державної  влади  чи
органів місцевого самоврядування, та законодавством. Зазвичай, коли мова йде про цільове
призначення  земельної  ділянки,  мається  на  увазі  її  основне  цільове  призначення,  тобто
категорія землі.

Начальником  відділу  “Лисянське  бюро  правової  допомоги”  Василем  Ямковим  10
лютого  2021  року  проведена   робоча   зустріч  з  працівниками   ДНЗ  “Лисянського
професійного   аграрного    ліцею”   Василем  Бабенко,   Віктором  Гудзенком  ,  Анатолієм
Скрипником  та   Миколою Іващенком  на  навчальному  полігоні   на  тему:  ”Державний
аграрний реєстр “.  Під час  зустрічі  працівників  проінформували 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 рівня правової поінформованості громадян 10 березня 2021 року
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів семінар
для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в  Кам’янському  РС  філії  ДУ  «Центр  пробації»  в
Черкаській області на тему: "Протидія та запобігання дискримінації за гендерною ознакою". 

Під час заходу поінформовано присутніх про те, що гендерна рівність забезпечується
Конституцією України, відповідно до якої рівність прав жінки та чоловіка забезпечується



наданням рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти та професійної підготовки, у
праці та винагороді за неї, спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров’я жінок.
Дискримінація  за  ознакою статі  забороняється.  Особа,  яка  вважає,  що стосовно  неї  було
застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань,
має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та суду.

19  січня  2021  року  головним  спеціалістом  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро
правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Курчатовою Оксаною,
спільно  з  головним  спеціалістом   відділу  житлово-комунального  господарства,
містобудування,  архітектури,  інфраструктури,  енергетики  та  захисту  довкілля  Корсунь-
Шевченківської  РДА Тараненко Валентиною було проведено круглий стіл,  щодо надання
правової  допомоги  особам,  які  звертаються  з  питанням  ведення  Аграрного  реєстру.
Проведено спільний прийом громадян. На кінець заходу присутні обговорили ряд поточних
питань,  що стосуються  порядку 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.

11  лютого  2021  року  головний  спеціаліст  «Звенигородського  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Лілія  Дзюба  у  співпраці  із  заступником
начальника  відділу  надання  соціальних  послуг  Звенигородського  районного  центру
зайнятості  Андрієм  Федоренком  провели  захід  для  клієнтів  Звенигородського
міськрайонного сектору філії ДУ «Центр пробації»  спрямований на запобіганню безробіття
на тему: «Офіційне працевлаштування».    

   Під час проведення заходу суб’єктам пробації наголошено, що головною і основною
перевагою  легальної  зайнятості  є  набуття  страхового  стажу,  який  забезпечує  соціальні
виплати,  а  у  майбутньому  вплине  на  забезпечену  старість.  Також  фахівець  бюро
поінформувала  про  особливості  укладення  трудових  відносин  та  роз’яснила  відмінності
трудового договору та цивільно-правової угоди, зокрема, що їх розмежування на практиці
має велике значення. Ускладнює ситуацію схожість понять «трудовий договір» та «трудова
угода», які насправді по-різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють різні
один від одного правові наслідки. 

   У  заході  взяли  участь  9  суб’єктів  пробації,  яким  також  було  доведено,  що  за
правовою допомогою вони можуть звернутися до відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги» за адресою: провул. Віктора Погорілого,1, м. Звенигородка.



11 березня 2021 року  головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем у
громадській  приймальні  Городищенського  відділу  обслуговування  громадян  Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, проведено інформаційний захід
на тему «Умови і порядок перерахування пенсії» за участю спеціалістів Городищенського
відділу  обслуговування  громадян  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Черкаській області.

Під час заходу, присутніх було повідомлено, що найактуальніші питання стосуються
перерахування  пенсії  за  віком,  за  страховим  стажем  роботи,  по  інвалідності  внаслідок
загального захворювання (у тому числі  по інвалідності  з  дитинства),  у  зв`язку з  втратою
годувальника, перерахування пенсії з використанням показника середньої заробітної плати
за відповідний рік тощо.

Відзначено, що заява про перерахунок пенсії,  подається, разом із додатками до неї,
пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за
місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

20 січня 2021 року головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського МЦ
Миколою  Барабашем  здійснено  виїзне  консультування  на  тему  «Земельна  реформа  в
Україні» та обговорення нагальних питань зі старостою села Дирдин Городищенської ОТГ
Миколою Петренком, землевпорядником Мариною Луценко, працівниками сільської ради та
жителями села Дирдин.

Під  час  заходу  учасники  відзначали,  що  метою  земельної  реформи  в  Україні  -  є
забезпечення  реалізації  конституційних  прав  громадян  на  вільне  розпоряджання  своєю
власністю;  формування  спроможних  територіальних  громад  шляхом  передачі  в  їх
розпорядження  сільськогосподарських  земель  державної  власності  як  основного  засобу
виробництва  та  економічного  розвитку  територій;  прозоре  та  ефективне  управління
земельними  ресурсами.  А  реалізація  земельної  реформи  здійснюється  шляхом  -
запровадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, та прозорого і
ефективного управління земельними ресурсами.

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  лютого 2021 року  начальником  відділу “Лисянське бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ   Василем  Ямковий було проведено робочу зустрічна тему:  “Порядок
оформлення  субсидій  ”  в Управлінні   соціального  захисту  населення Звенигородської
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 Оксани Дячук  та  Галини  Швидкої проводилося
обговорення   прав  громадян в отриманні субсидій, які категорії  громадян підпадають  та
розглянуто ряд зацікавлених питань.

12 березня 2021 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 «Соціальний захист пенсіонерів в  Україні».

Громадян поінформовано,  що соціальний захист пенсіонерів,  ветеранів  та інвалідів
регулюється  законами  України  "Про  пенсійне  забезпечення",  "Про  загальнообов'язкове
пенсійне  страхування",  "Про  недержавне  пенсійне  забезпечення",  "Про  статус  ветеранів
війни,  гарантії  їх  соціального  захисту",  "Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в
Україні",  "Про  основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян
похилого віку в Україні"  та іншими правовими актами.  Загальнодержавними і  місцевими
органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  відповідними
організаційними комітетами здійснюються організаційні, соціальні та виховні заходи, щодо
створення  належних  умов  для  проживання  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів.  А  також
заходи, спрямовані на покращення пенсійного забезпечення, серед яких: 

встановлення розміру пенсії, якщо вона є основним джерелом існування, на рівні, не
нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого законом;

підвищення  рівнів  пенсійного  забезпечення  працівників  сфери  освіти  охорони
здоров'я, культури та працівників інших бюджетних організацій, а також аграрного сектору;

підвищення розмірів пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи;

удосконалення  законів  про  пенсійне  забезпечення  з  урахуванням  практики  їх
застосування;

посилення  контролю  за  додержанням  органами  виконавчої  влади  вимог  чинних
законів у сфері пенсійного забезпечення тощо.



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.

21  січня  2021  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:  «Право  на
безоплатну  правову  допомогу».  Право  на  безоплатну  правову  допомогу  гарантована
Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову
допомогу,  а  також  можливість  для  певної  категорії  осіб  отримати  безоплатну  вторинну
правову допомогу, передбачених ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». В ході вуличного
інформування були поширені  інформаційні  матеріали  щодо права на безоплатну правову
допомогу  з контактами  бюро правової допомоги.

15  лютого  2021  року   у  приміщенні  відділення  «Ощадбанку»  в  місті  Городище,
проведено зустріч-обговоренння  на  тему «Захист прав споживачів  фінансових послуг» за
участю керуючого відділенням «Ощадбанку» в місті Городище Олега Войцешка, працівників
відділення «Ощадбанку» в місті Городище, та головного спеціаліста Городищенського БПД
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколи
Барабаша.

22 лютого   Кабінет  Міністрів  України  схвалив  постанову   № 127 “Про додаткові
заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році ”, яка передбачає проведення індексації
пенсій з 1 березня. 

 Саме про ці  нововведення ,  які  стосуються  підтримки соціального захисту людей
пенсійного віку 16 березня 2021 року головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське
бюро правової допомоги» Оксана Курчатова  розповіла під час  вуличного інформування на
тему  "Соціальний  захист  пенсіонерів  в  Україні"  для  жителів  та  гостей  міста  Корсунь-
Шевченківський.  Пенсії  індексуються  із  застосуванням  коефіцієнта  збільшення  середньої



заробітної  плати  в  Україні,  з  якої  сплачено  страхові  внески,  та  який  враховується  для
обчислення  пенсій.  Крім того,  в  одержувачів  пенсій,  призначених  згідно  Закону  України
“Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування”,  які  мають  повний  страховий
стаж, розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2200 гривень. Перерахунок проводиться
автоматично та не потребує особистих звернень пенсіонерів. Виплату перерахованих пенсій
буде  забезпечено  у  березні  2021  року  у  визначену  кожному  пенсіонеру  дату  виплати.
Пенсійний  Фонд  України  розпочав  автоматичний  перерахунок  пенсій  для  осіб,  які
отримують  пенсії,  призначені  згідно  із  Законами  України  «Про  загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» (з числа військовослужбовців строкової служби), «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 Громадяни дізналися про  посилення   їх  соціального захисту,  пільги та соціальні
гарантії , на які мають право пенсіонери,  а  також  поінформовані  про інші правові питання,
зокрема, спадкування,  договірного права.

22 cічня 2021 року  головним спеціалістом  Лисянського бюро правової допомоги
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної   правової  допомоги
Оксаною  Яровою   проведено  інформування  працівників   Лисянського   відділення
УКРПОШТА  та громадян, які були в відділенні  про систему надання  безоплатної правової
допомоги та право на безоплатну правову допомогу.

Результатом цього заходу  стало, в першу чергу, збільшення кількості потенційних
клієнтів бюро безоплатної вторинної правової допомоги, які її потребують. 

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають
під юрисдикцією України.

Начальник  відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з надання
БВПД  Василь   Ямковий  16 лютого  2021  року   провів   робочу  зустріч  з    керівником
Лисянського   відділення   Приватбанку   Оксаною   Осташевською,  під  час  якої  пройшло
обговорення  теми: “ Захист прав споживачів фінансових послуг“. 

Розглядалися  питання  фінансових  послуг, які права мають клієти банку, які зміни в
Законодавстві  були прийняті для захисту споживачів фінансових послуг. Так з 19 січня 2020
року  набрав  чинності  Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  захисту  прав  споживачів  фінансових  послуг»,  що  прийнятий  Верховною

Радою України 20 вересня 2019 року №
122-ІХ.



17 березня 2021 року  головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського
МЦ Миколою Барабашем в рамках реалізації проекту «Прискорення приватних інвестицій у
сільське  господарство»  здійснено  виїзне  консультування  на  тему  «Впровадження
Державного аграрного реєстру: перспективи та можливості для аграріїв», а також обговорено
нагальні питання зі старостою Цвітківського старостинського округу Валерієм Полуєвим, а
також жителями Цвітківського старостинського округу.

Практично кожна людина у своєму житті  рано чи пізно зіштовхується  з  певними
труднощами  і  ситуаціями,  які  вимагають  правового  вирішення.  Нахаль  не  всі  громадяни
знають,  яким чином вони можуть  реалізувати  або  ж захистити  надані  їм  права,  до  кого
звернутися, навіть щоб отримати інформацію, не кажучи вже про правову допомогу.З метою
інформування осіб,  які  перебувають на  обліку Звенигородському міськрайонному секторі
філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській  області 22  січня  2021   року
головний спеціаліст Звенигородського бюро правової допомоги Лілія Дзюба провела бесіду
на тему: «Надання безоплатної вторинної правової допомоги».

Начальник  відділу “Лисянське бюро правової допомоги”   Смілянського  МЦ Василь
Ямковий 17 лютого 2021 року в Лисянському  відділі  обслуговування громадян  Головного
Управління  Пенсійного  Фонду  України   в  Черкаській  області  (сервісний  центр)  провів
робочу  зустріч  з  працівниками   відділу   - головним  спеціалістом  Олександром  Пузирем ,
головним    спеціалістом Галиною   Швидкою   та  присутніми   на  прийомі  і  громадянами
на    тему  : “Пенсійне  забезпечення”. Пенсія – одноразова або  регулярна  грошова  виплата
призначається  у  встановленому  державою  порядку,  як  захід  матеріального  забезпечення
певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування.   

 Під  час  зустрічі  проводилося  обговорення  питання призначення  пенсії, її розмір,
від  чого  залежить нарахування , які категорії мають прави вихода на пенсію по пільгах.



18 березня заступником начальника Шполянського бюро правової допомоги Каріною
Асланян  було  проведено  інформування  людей  похилого  віку  в  Шполянському  відділі
обслуговування  громадян  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Черкаській
області на тему: "Соціальний захист пенсіонерів в Україні".
Під час заходу обговорили проблемні питання громадян та зазначили ,що до видів пенсійних
виплат відносять: 
- пенсія за віком; 
- пенсія у зв'язку з інвалідністю внаслідок загального захворювання; 
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
Соціальний  захист  населення  є  одним  з  важливіших  напрямків  державної  політики.
Запровадження  та  дотримання  високих  соціальних  норм  і  стандартів  гарантує  належний
рівень якості життя всім категоріям населення.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають
бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та інших громадян похилого віку
визначає Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні».  Цей закон спрямований на формування в суспільстві
гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття.

                                                  

25 cічня 2021 року начальником Лисянського бюро правової допомоги Смілянського
місцевого  центру   Василем  Ямковим  було  проведено  прийом  громадян   у  кімнаті  для
прийому громадян управління соціального захисту населення Лисянської  РДА тему: “ Права
людей  похилого  віку”,  за  час  прийому  було  надано   консультації   Любов  Олійник   із
спадкового права, питань оформлення субсидії - Людмилі Глущенко та  консультування по
оформленню документів на земельну ділянку  2 особам. Зустріч пройшла в дружні атмосфері
з розглядом всіх зацікавлених питань.

18  лютого  2021  року головним
спеціалістом  Городищенського  БПД
Смілянського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  Миколою  Барабашем  у  Городищенському  відділі  обслуговування
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, проведено
інформаційно-роз’яснювальний захід на тему «Бюджет Пенсійного фонду України на 2021



рік,  та  підвищення  виплат  пенсіонерам»  за  участю  головного  спеціаліста  відділу
обслуговування громадян №9 Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській
області Любові Войцешко, та пенсіонерів клієнтів відділу.

19  березня головний  спеціаліст  відділу   правопросвітництва  та  надання  правової
допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Олена  Сокол    спільно  з
працівниками  відділу  обслуговування  громадян  №  7  (Сервісний  центр)  Головного
управління ПФУ Ураїни та начальником відділу обслуговування громадян № 7 (Сервісний
центр) Головного управління ПФУ Ураїни Олександром Ціперком дуло проведено «круглий
стіл» на тему :    "Cоціальний      захист пенсіонерів в України”.   Метою обговорення  було,
окреслення актуальних питань , які  стосуються       людей   пенсійного віку . Так  22 лютого
Кабінет  Міністрів  України  схвалив  постанову  № 127 “Про додаткові  заходи соціального
захисту пенсіонерів у 2021 році ”, яка передбачає проведення індексації пенсій з 1 березня.
Пенсії індексуються із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в
Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій. Крім
того, в одержувачів пенсій,  призначених згідно Закону України “Про загальнообов’язкове
державне  пенсійне  страхування”,  які  мають  повний  страховий  стаж,  розмір  пенсійної
виплати не може бути нижче 2200 гривень.  Перерахунок проводиться  автоматично та не
потребує особистих звернень пенсіонерів. Виплату перерахованих пенсій буде забезпечено у
березні 2021 року у визначену кожному пенсіонеру дату виплати. Пенсійний Фонд України
розпочав автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно
із  Законами  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»,  «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (з числа
військовослужбовців  строкової  служби),  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»..

                        

З  метою розширення  доступу  населення  до безоплатної
правової допомоги у межах програми «Прискорення приватних
інвестицій  у  сільське  господарство» 26  січня   2021  року
начальник  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Кривошия  Олег,  спільно  з  кадастровим
реєстратором Стеблівської селищної ради Русланом Зінченком, провів прийом громадян із
практики  використання  змін  до  земельного  законодавства.  Нормативними  документами
передбачена можливість для громадян України набути право власності на земельні ділянки



на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності, так відвідувачі
були  поінформовані  про  те  куди  необхідно  звертатися,  яке  клопотання  подати  та  які
документи до нього додати, процедуру отримання відомостей з державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, процедуру присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку, та
порядок використання Державного Аграрного реєстру. Громадян також поінформували про
можливість  скористатися  послугами  бюро правової  допомоги,  звернувшись  особисто  або
зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД. Під час заходу було розповсюджено
друковані матеріали системи БПД.

19 лютого 2021 року  начальником  відділу “Лисянське бюро правової допомоги”
Смілянського МЦ Василем  Ямковим та головним  спеціалістом  Оксаною Яровою  спільно з
директором   Лисянської  районної   філії  Черкаського  обласного  центру  зайнятості
Володимиром   Висотенком,  заступником  директора   -  начальником   відділу  надання
соціальних  послуг  центру  зайнятості  Світланою  Магурою,  провідним  фахівцем  з  питань
зайнятості  відділу  надання  соціальних  послуг  Лисянської   філії  Черкаського  центру
зайнятості  Наталією  Бецковською  та  клієнтами  центру  зайнятості    провели  засідання
круглого столу на тему: “Легалізація праці громадян”. Метою обговорення було,  окреслення
актуальних  проблем  у  сфері  працевлаштування  громадян  та  легалізації  праці  .  Багато
роботодавців  не укладають трудові договори з найманими працівниками з метою мінімізації
витрат та отримання максимального прибутку.  Виплачуючи   заробітну плату  неофіційно в
«конвертах» роботодавець позбавляє свого працівника на основну та додаткову відпустки, на
оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством  норми тривалості робочого
часу,  на  допомогу  по  безробіттю,  на  гарантії  за  колективним  договором,  на  соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення.
Досі нагальною проблемою для вимушених переселенців з тимчасово окупованої території
Криму залишаються питання отримання або відновлення необхідних їм документів, в тому
числі йдеться мова й про свідоцтво про розірвання шлюбу.

24 березня на базі Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого
центру з надання БВПД, проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом Шполянського
районного  відділу  РАЦС  на  тему:  «Реєстрація  та  розірвання  шлюбу  між  внутрішньо
переміщеними особами».
Під час заходу було вияснено,що внутрішньо переміщені особи не втрачають свій статус
громадян України,  а  обсяг  їх  прав  нічим не обмежується.  Відповідно,  укладати  шлюб та
розлучатися вони можуть на тих же підставах, що й інші українські громадяни.
Згідно з наявними процедурами, якщо обоє або один з подружжя вирішили розірвати шлюб,
необхідно звернутись із відповідною заявою до будь якого з органів державної реєстрації
актів  цивільного  стану.  Після  чого,  такий  орган  складає  актовий  запис  про  розірвання
шлюбу, який засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу.
Якщо  розірвати  шлюб  переселенцям  необхідно  за  взаємною  згодою,  то  за  наявності
неповнолітніх  дітей вони подають спільну заяву до суду,  а  якщо дітей у них немає – до
РАЦСу за місцем перебування згідно з відомостями, які вказані в довідці про взяття на облік.
Якщо має місце розлучення в односторонньому порядку – подається позовна заява до суду.



Під  час  проведення  заходу  були  розповсюджені  спеціально  підготовлені  буклети  з
інформацією про " Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам".

27 січня 2021 року головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського МЦ
Миколою  Барабашем  в  рамках  реалізації  проекту  «Прискорення  приватних  інвестицій  у
сільське  господарство»  здійснено  виїзне  консультування  на  тему  «Впровадження
Державного  аграрного  реєстру:  перспективи  та  можливості  для  аграріїв»  та  обговорено
нагальні питання зі старостою села Хлистунівка Городищенської ОТГ Віктором Сенкевичем,
працівниками старостинства та жителями села Хлистунівка.

«Як відстояти  свої права  військовому , якому  не виплатили  грошову компенсацію
за невикористані  дні   додаткової  відпустки  та на день  звільнення з  військової служби»
стало  головною темою право  просвітницької  лекції   для  учасника  бойових  дій  на  Сході
України Олександра Ставишенка,  яку  22 лютого 2021 року  надала  головний спеціаліст
відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги  Оксана Курчатова   . Відповідно до вимог
ст..162-2 Закону №504/96–ВР особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту» , надається
додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.
Ця додаткова відпустка  є пільгою, гарантованою державою.

25  березня головним  спеціалістом  відділу  «Кам’янське  бюро  правової  допомоги»
Зайцевим Дмитром організовано підписання Меморандуму про співпрацю між Смілянським
місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  Кам’янською
районною філією Черкаського обласного центру зайнятості. Метою даного заходу являється
орієнтація  роботи  на  організацію  спільних  заходів  спрямованих  на  підвищення  рівня
правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, а також розширення доступу
до безоплатної  правової  допомоги.  В результаті  зустрічі  обговорено подальшу співпрацю
між організаціями.



28 січня 2021 року  начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Ольга  Винарська   провела  круглий  стіл  з  працівниками  Служби  в  справах  дітей
Звенигородської  міської  ради  Ольгою  Козульою  та  Юлією  Павловою  на  тему:  «Облік
внутрішньо переміщених дітей». Під час заходу було зосереджено увагу на тому, що факт
внутрішнього  переміщення  підтверджується  довідкою  про  взяття  на  облік  внутрішньо
переміщеної  особи,  що діє  безстроково,  крім випадків,  передбачених  статтею 12  Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

23 лютого 2021 року  начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД  Ольга Винарська прийняла участь в засіданні круглого
столу у Звенигородському районному відділі  державної  реєстрації  актів  цивільного стану
Центрального  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м.Київ)  де  спільно  з
працівниками відділу Наталією Чепігою та Оленою Караван обговорили порядок отримання
послуги "єМалятко" для внутрішньо переміщених осіб. Під час обговорення було з’ясовано,
що  необхідно  для  отримання  послуги  відкрити  соціальний  рахунок  в  Ощадбанку.  Якщо
особа уже маєте картку, на яку отримуєте інші види допомоги, – дізнайтеся номер рахунку у
форматі  IBAN. Виплата  усіх  видів  соціальної  допомоги внутрішньо переміщеним особам
здійснюється лише через Ощадбанк. З метою отримання послуги потрібно звернутися   до
адміністратора  «єМалятко»  в  установі,  де  надається  послуга:  батьки-переселенці  можуть
зареєструвати  народження  малюка  у  будь-якому  ЦНАП  чи  відділі  ДРАЦС  на  території
України.

Законодавством  України  передбачено  систему  пільг  для  учасників  бойових  дій  та
осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок.
26 березня в  приміщенні  Лисянської  селищної  ради,  начальник відділу “Лисянське бюро
правової  допомоги”  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Василь  Ямковий
зустрівся Маргаритою Антощенко фахівцем по земельних питаннях та юристом Вікторією
Терновою працівниками селищної ради (ОТГ) стосовно обговорення питання “Про надання
земельної  ділянки  для  учасників  АТО”.  Порядок  безоплатного  отримання  у  власність
земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, регулюється частиною 6 статті
118, статтями 121, 122 Земельного кодексу України.
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
– для ведення садівництва – не більше 0,12 га;



–  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  бу¬динку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не
більше 0,10 га;
– для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;
– для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 га.
Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із
земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Районні
державні адміністрації  на їхній території  передають земельні  ділянки із земель державної
власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для
всіх потреб та за межами населених пунктів для: ведення водного господарства; будівництва
об’єктів,  пов’язаних  з  обслуговуванням  жителів  територіальної  громади  району  (шкіл,
закладів  культури,  лікарень,  підприємств  торгівлі  тощо),  з  урахуванням  вимог  частини
сьомої  цієї  статті;  індивідуального  дачного  будівництва.  Центральний  орган  виконавчої
влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи
передають  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у
власність або у користування для всіх потреб.
Для  отримання  права  власності  на  земельну  ділянку,  учасники  АТО  подають  до  органу
виконавчої  влади  або  місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  ділянки  наступні
документи:
–  клопотання  довільної  форми  (в  такому  клопотанні  обов’язково  зазначаються  бажані
розміри земельної ділянки та її цільове призначення);
– додаток: графічні матеріали, в яких зазначається бажане місце розташування ділянки;
– паспорт громадянина України;
– документ, що підтверджує участь особи в АТО (посвідчення, довідка, наказ тощо).

                                                   

29  січня  2021  року   головним  спеціалістом  відділу
«Кам’янське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Зайцевим Дмитром проведено інформаційно правопросвітницький
захід  на  тему:  «Встановлення  факту  внутрішнього  переміщення  особи  та  отримання
відповідної довідки» для осіб, що засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Під час зустрічі обговорено, що внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це 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.
Для  отримання  довідки  ВПО  особа  повинна  звернутися  із  заявою  до:  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних,  районних  у  місті  Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення)
рад  за  місцем  проживання;  працівників  житлово-експлуатаційних  організацій  або
уповноважених  осіб,  визначених  виконавчими  органами  сільських  і  селищних  рад,  за
погодженням з уповноваженим органом. Заява подається внутрішньо переміщеною особою



(в тому числі неповнолітніми дітьми - 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14
років),  недієздатними  особами  або особами,  дієздатність  яких  обмежено  через  законного
представника.

Люди  поважного  віку  часто  мало  обізнані  щодо  механізмів  захисту  своїх  прав  і
процедур звернення до суду. 

24 лютого 2021 року  заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової
допомоги»   Каріною  Асланян  проведено  робочу  зустріч  з  працівниками  КП
«Територіального центру соціального обслуговування».
В  ході  зустрічі  учасників  поінформовано  про  механізм  надання  безоплатної  правової
допомоги, суб’єктів права на таку допомогу, можливість захисту прав та законних інтересів у
суді, а також, забезпечення доступу до послуг адвоката за кошти державного бюджету.

Під час заходу було досягнуто згоди щодо подальшої взаємодії та співпраці, а саме:
організації та участі у спільних правопросвітніх заходах, з обговорення проблемних питань
щодо реалізації та захисту прав людей похилого віку, інформування жителів Шполянського
району  про  безоплатну  правову  допомогу.Для  детальнішого  ознайомлення  з  діяльністю
Бюро надано брошури «Бюро правової допомоги» та «Що таке безоплатна вторинна правова
допомога та як її отримати?».

29  березня 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  зустріч  з
Мар ' янівською сільською радою .

В  ході  заходу  обговорили  тему,  а  саме:  «Чи  можна  достроково  розірвати  договір
оренди землі?». 

Під час заходу фахівець бюро проінформувала присутніх про те,  що відповідно до
статті 31 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що договір оренди землі може
бути  розірваний за  згодою сторін.  На вимогу однієї  із  сторін  договір  оренди може бути
достроково  розірваний  за  рішенням  суду  в  порядку,  встановленому  законом.  В
односторонньому порядку розірвання договору оренди землі можливе лише в тому випадку,
якщо  це  прямо  передбачено  в  договорі  оренди  землі.Однією  з  підстав  дострокового
розірвання договору оренди земельної ділянки є заборгованість з орендної плати. Разом з
тим,  доводи  про  наявність  заборгованості  з  орендної  плати  мають  підтверджуватись
належними  доказами.Ще  однією  можливістю  для  розірвання  договору  оренди  землі  є
визнання його в судовому порядку недійсним. Основною підставою такого позову є те, що у
договорі оренди земельної  ділянки відсутні  істотні  умови,  передбачені  ч.  1 ст.  15 Закону



України «Про оренду землі».Крім того, згідно статті 32 Закону України «Про оренду землі»
на  вимогу  однієї  із  сторін  договір  оренди  землі  може  бути  достроково  розірваний  за
рішенням  суду  в  разі  невиконання  сторонами  обов’язків,  передбачених  статтями  24  і  25
цього Закону. А також, у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке
істотно перешкоджає цільовому використанню земельної ділянки.

                                                          

25  лютого  2021  року  головним  спеціалістом  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцевим Дмитром проведено робочу зустріч з заступником військового комісара
Кам’янського районного територіального центру комплектування та соціальної  підтримки
майором Гетьман Миколою.

Під час зустрічі обговорено права та пільги для учасників бойових дій відповідно до
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Також спеціалістом бюро
ознайомлено  зі  змістом  основних  положень  ЗУ  «Про  безоплатну  правову  допомогу».
Роз`яснено, які правові послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога,
хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, який порядок звернення за
її наданням.

30  березня начальник  відділу  «Звенигородське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського МЦ з надання БВПД Ольга Винарська провела семінар, для адміністраторів
Центрів надання адміністративних послуг Звенигородської, Шевченківської, Водяницької та
Селещенської  територіальних  громад,  на  тему:  «Земельна  реформа  в  Україні».  Під  час
семінару зосереджено увагу, на тому, що ринок землі та продовження земельної реформи –
ключове питання для наведення ладу у сфері земельних відносин у 2021 році.

Етапи реалізації відкриття ринку землі:
Перший етап: 01 липня 2021 року:
з 1 липня 2021 року купувати землі сільськогосподарського призначення в Україні

зможуть тільки фізичні особи – громадяни України і не більше 100 гектарів на одну людину;
землі  сільськогосподарського  призначення  державної  та  комунальної  власності

продаватися не будуть;
продати землю іноземцям можна буде тільки після схвалення на референдумі.
Другий етап: 01 січня 2024 року:

право купувати сільськогосподарську землю отримають юридичні особи, власниками яких є
громадяни  України.  У  випадку  якщо  вони  створені  і  зареєстровані  за  законодавством
України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні



громади,  територіальні  громади  та  держава.  Важливо:  максимальний  розмір  земельної
ділянки, встановлений законодавством - 10 тис. га. 
Що  стосується  ціни:  її  межа  законом  не  встановлена.  Однак  до  01.01.2030  року  ціна
земельної ділянки не може бути менше її нормативної грошової оцінки (оцінку проводитиме
Держгеокадастр).

26  лютого  2021  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 в Сигнаївській сільській раді Шполянського району Черкаської області. В ході заходу
обговорили тему, а саме: «Чи буде користуватися пільгою по земельному податку фізична
особа, якій призначено пенсію не за віком після досягнення нєю пенсійного віку?» 

Під  час  обговорення  актуального  питання  було  відзначено:  відповідно  до  п.281.1
ст.281 Податкового Кодексу від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і
другої  групи;  пенсіонери  (за  віком);  ветерани  війни  та  особи,  на  яких  поширюється  дія
Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; фізичні особи,
визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тобто,  фізичні  особи,  які  вийшли  на  пенсію  не  за  віком  після  досягнення  ними
пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки,
що  належать  їм  на  правах  приватної  власності.Для  отримання  пільги  щодо  сплати
земельного податку фізична особа має подати до інспекції за місцезнаходженням земельної
ділянки заяву про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу
(паспорт, пенсійне посвідчення тощо).

У більшості  людей складається враження,  що земельна реформа – це лише питання
ринку землі, і ніхто не хоче заглиблюватися в це питання. 31 березня у приміщенні Центру
надання  адміністративних  послуг  відділу  Городищенської  міської  ради  головним
спеціалістом Городищенського БПД Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Барабашем  Миколою проведено  лекцію на  тему  «Земельна
реформа в Україні».

Під  час  заходу,  землевласників  було повідомлено,  що  земельна  реформа — процес
створення  організаційно-правових,  економічних,  наукових  та  інших  соціальних  засад  для
здійснення  різних  форм господарювання,  в  результаті  якої  формується  земельний  устрій
країни прийнятний для ефективної господарської діяльності на землі. 



Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну
та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям з
метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі,
формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель. 

Відзначено,  що  земельна  реформа -  передбачає:  наповнення  державного  земельного
кадастру  вичерпними та  достовірними відомостями про  земельні  ділянки,  запровадження
нової  уніфікованої  методики  нормативної  грошової  оцінки  земель  в  межах  територій
територіальних громад, дерегуляція процедури погодження документації із землеустрою та
оцінки  земель,  запровадження  механізму  консолідації  земель  сільськогосподарського
призначення, забезпечення функціонування національного геопорталу геопросторових даних
шляхом розроблення і затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури
геопросторових  даних,  їх  оприлюднення,  припинення  корупційних  механізмів  тіньової
оренди земель державних та комунальних підприємств, збільшення розміру надходжень до
бюджету від використання земель.

В кінці заходу було роз’яснено, про систему безоплатної правової допомоги, порядок
отримання  первинної  та  вторинної  безоплатної  правової  допомоги,  та  розповсюджені
друковані матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією.

 

На  початку  кожного  місяця  начальником  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги та роботи з її  надавачами Смілянського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  складається  та  надіслається  хроніка
успішних справ адвокатів по захисту прав суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу.

Слід  зазначити,  що  в  період  з  01.01.2021  по  31.03.2021 року  відділом  організації
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано
понад 21 актів по цивільним та адміністративним справам, за дорученнями, які були видані у
2017-2021 р.р. та частково здійснені виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.

В період за І квартал 2021 року начальником відділу організації надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  її  надавачами  Мамоновою  Н.М.  було  внесено
відомості  про  адвокатів  та  дані  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги до контрактів по цивільним та адміністративним справам на
2021 рік. В цей період було проведено розмови з адвокатами про подальшу співпрацю по

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями
 та розвиток людського потенціалу

 правничої спільноти та партнерських мереж БПД



цивільним  і  адміністративним  справам  та  у  подальшому  підписання  вище  вказаних
контрактів на 2021 рік.

12  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 Гречухою В.В. Метою проведення робочої зустрічі,
обговорення  проблемних  питань  пов’язаних  із  вчасним  звітуванням  адвокатом  за  для
отримання винагороди за виконану роботу.

В  період  з  01  по  05  лютого  2021  року  начальником  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Мамоновою Н.М. було
підписано контракти з адвокатами,  які співпрацюють зі  Смілянським місцевим центром з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  по  цивільним  та  адміністративним
справам на 2021 рік.

10  лютого  2021  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  Атопкіним  С.В.  Метою  проведення  робочої
зустрічі, обговорення проблемних питань пов’язаних із вчасним звітуванням адвокатів за для
отримання винагороди за виконану роботу.

10  березня  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 Сухомудренком Б.В. Метою проведення робочої
зустрічі,  обговорення проблемних питань пов’язаних із вчасним звітуванням адвокатом за
для отримання винагороди за виконану роботу.

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.

        

 

За  І квартал  2021 року Смілянським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги було систематично проведено “Skype” наради з працівниками

[1.3.] Децентралізація системи БПД.
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бюро правової допомоги. На нарадах були обговорені основні питання організації  роботи
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД,  а  також  проводилися   навчання  успішних  справ  та
судових практик в  вирішенні  тих чи інших спорів.  З  метою якісного виконання завдань,
покладених на бюро правової допомоги Центром протягом звітного періоду проведено ряд
заходів щодо моніторингу діяльності відповідних відділів. В ході моніторингів працівники
бюро  правової  допомоги  отримали  рекомендації  щодо  удосконалення  напрямків  роботи.
Також Центром створено  мережу дистанційних  пунктів  доступу  до безоплатної  правової
допомоги  на  базі  партнерів,  які  забезпечили  належні  умови  для  прийому  громадян
працівниками Центру.

За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано _1809_ звернень клієнтів,  _1809_ особам було надано правову консультацію,
__55__  із них написали письмову заяву про надання БВПД

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Діаграма 1. Порівняння до попереднього звітного 
періоду та 

аналогічного періоду минулого року.
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№
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

195 195 21

2 Кам’янське Бюро 174 174 1

3 Городищенське Бюро 147 147 9

4 Шполянське Бюро 193 193 5

5 Звенигородське Бюро 342 342 13

6 Корсуньське Бюро 330 330 5

7 Лисянське Бюро 428 428 1

…. Разом по МЦ 1809 1809 55

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _48_ рішень
про  надання  БВПД  та  надано  _30_ доручень  адвокатам  та  _18_ наказів  штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _7_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного права _232_ (13%),  з питань виконання судових рішень _134_ (7,4%),земельного
_206_ (11,4%), сімейного _273_ (15%) соціального забезпечення _91_ (5%), з інших питань
_186_ (10%)спадкового  _231_ (13%),адміністративного  _179_ (10%),  договірного  _3_
(0,1%), житлового  _198_ (11%), трудового  _73_ (4%), не правових питань  _0_ (0%), та з
медичного  права _3_ (0,1%).

Таблиця 1. Інформація щодо кількості 
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів



      Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком.

              Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за 
статтю

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



Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  І  квартал  2021  року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) _24_ (50%), (ветеранам війни _6_ (13%) ,
інвалідам _15_ (31%), внутрішньо переміщеним особам _2_ (4%) та особи, які мають статус
свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях _1_ (2%)

  

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 2021 рік
було:
       • здійснено  _33_ виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  _27_
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 _363_ осіб,
в тому числі  _174_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та _189_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
       • надано методичну допомогу  _21_ органам місцевого самоврядування та установам -
провайдерам  БПД  (громадським  організаціям,  волонтерським  рухам,  юридичним  особам
приватного  права),  з  якими  налагоджено  співпрацю  щодо  надання  безоплатної  правової
допомоги;
       • проведено _215_ правопросвітницьких заходів;
       • розміщено у ЗМІ _72_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
       • надано _16_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано 
БВПД, за категорією осіб



№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб,
що

отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким

надано
методичну
допомогу 

Кількість проведених
право-

просвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів,

яким надано
доступ до

електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних

матеріалів,
розміщених у

ЗМІ

1 Разом  по  МЦ,
в тому числі:

33/174 27/287 21 215 16 72

2 Кам’янське
Бюро 

3/16 2/25 0 30 7 29

3 Городищенське
Бюро 

6/29 5/24 0 37 0 9

4 Шполянське
Бюро 

6/15 3/16 0 28 0 2

5 Звенигородське
Бюро

4/28 2/15 1 32 0 12

6 Корсунське
Бюро

6/26 2/22 0 25 9 8

7 Лисянське
Бюро

5/39 7/49 3 41 0 5


	[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями
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