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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності  

на 2021 рік  у І кварталі 
 

 

 

 

ЗМІСТ: 

 

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

[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 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 



Уманським місцевим центром постійно проводиться моніторинг 

доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом: 

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД; 

- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під 

юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного 

сполучення. 

Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу” суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, 

учасників бойових дій, були визначені місця компактного перебування даних 

осіб та створені мобільні та дистанційні пункти консультування. 

Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, 

які проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися 

можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

безпосередньо у Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних 

та дистанційних пунктів консультування для розширення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Загалом, протягом  І кварталу 2021 року було проконсультовано 198 

осіб в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 100 

осіб — в мобільних, 98 особи — в дистанційних пунктах консультування). У 

зв’язку з відсутністю звернень громадян для надання адресної правової 

допомоги не було здійснено виїзди для надання адресної правової допомоги 

для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

 

СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ 

Як показує статистика велика кількість 

порушень закону вчиняється у стані 

алкогольного сп’яніння, з метою попередження 

вчинення адміністративних правопорушень 

засудженими, які перебувають на обліку в 

Христинівському РС філії  ДУ «Центр 

пробації» у Черкаській області в період 

новорічно-різдвяних свят. 

06 січня головний спеціаліст відділу 

«Христинівське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД провела 

лекції для засуджених на тему: 

«Адміністративна відповідальність за 

розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях» та «Запобігання вчиненню 

домашнього насилля».  



Відповідно до частини 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах 

громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших 

заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких 

продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним 

органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що 

ображає людську гідність і громадську мораль, тягне за собою попередження або накладення 

штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Серед присутніх розповсюджено  тематичні буклети системи безоплатної правової 

допомоги та повідомлено, що прийом громадян відділ «Христинівське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання  БВПД здійснює за адресою: м. Христинівка, вул. В. 

Чорновола, 27/6, з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. Телефон для 

звернень громадян: тел./факс (04745) 6-02-37. Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-

213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах 

України). Електронна пошта: khrystynivske@legalaid.ck.ua. 

 
Діяльності демократичної 

правової держави полягає в 

забезпеченні прав і свобод 

людини і громадянина. 

Досягнення цієї мети нерозривно 

пов'язане з обов'язком держави 

створювати систему захисту 

прав і свобод, а також 

встановлювати чіткі юридичні 

процедури такого захисту. 

 Про це 22 січня в рамках 

круглого столу говорили в.о. 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Алла Лавренюк  та начальник 

Жашківського РС з питань пробації Максим Піддубняк.  

Алла Лаверенюк розповіла  про способи захисту прав і свобод та щодо основних 

завдань бюро правової допомоги, порядку отримання безоплатної первинної і вторинної 

правової допомоги, і можливості доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України.

   Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: 

1) надання правової інформації; 

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 

4) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування 

земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для 

сільського населення - власників земельних ділянок; 

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у 

створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.    

  Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

1) захист; 

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 



Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. 

Благовісна, 1, каб.  № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: 

zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і 

мобільних телефонів). 

 
Безоплатна вторинна 

правова допомога – вид 

державної гарантії, що 

полягає у створенні 

рівних можливостей для 

доступу осіб до 

правосуддя, і включає 

такі види правових 

послуг, як:– надання 

допомоги в забезпеченні 

доступу особи до 

вторинної правової 

допомоги та медіації. 

21 січня у 

відбулася робоча зустріч 

начальника відділу  «Маньківське бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  Ірини Миронюк та начальника 

Маньківського районного сектору філії Центру пробації в Черкаській області  Анни 

Шевченко на тему: «Право на безоплатну правову допомогу». 

Під час зустрічі обговорено результати співпраці з Маньківським районним сектором 

філії Центру пробації в Черкаській області за 2020 рік, а також розглянуто шляхи покращання 

порядку та механізму надання правової допомоги клієнтам пробації. 

Протягом 2020 року в дистанційному пункті доступу до безоплатної допомоги у 

приміщенні Маньківського районного сектору з питань пробації 15 суб’єктів пробації 

отримали  безоплатну первинну правову допомогу,  проведено 12 правопросвітницьких 

заходів, з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян. 

За підсумками обговорення підписано Графік роботи дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі Маньківського районного сектору філії  Центру 

пробації в Черкаській області на 2021 рік. 

 Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
        Сьогодні актуальною виступає проблема 

зростання правопорушень серед молоді. 

Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з 

процесами деморалізації суспільства, бездомності, 

безробіття, з стрімким розвитком наркоманії, 

токсикоманії, з розпадом сім’ї, з розповсюдженням 

інших соціально негативних явищ. Тож основним 

завданням державних структур, громадських 

організацій, школи і сім'ї є профілактика 

правопорушень, спрямованих на нейтралізацію 

причин та умов правопорушень і злочинності. 

2 лютого заступником начальника відділу 

mailto:mankivske@legalaid.ck.ua


«Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ Аллою Лавренюк спільно з 

начальником Жашківського районного сектору філії центру пробації  в Черкаській області 

капітаном внутрішньої служби Максимом Піддубняком з метою реабілітації правопорушника 

та повернення його в громаду, в філії цетру пробації організовано та проведено лекцію на 

тему: «Профілактика та запобігання вчинення повторних злочинів неповнолітніми особами». 

Алла Лаваренюк  додатково розповіла про програму відновного правосуддя. Її суть 

полягає в тому, що всі особи, причетні до злочину, мають змогу зустрітися і спільно 

обговорити його причини й наслідки та визначити дії, які допоможуть усунути (виправити) 

завдану злочином шкоду. Завдяки такій зустрічі підліток має усвідомити вплив своєї 

протиправної поведінки та взяти відповідальність за її наслідки, виявивши це через 

виправлення заподіяної шкоди.    

 Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. 

Благовісна, 1, каб.  № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: 

zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і 

мобільних телефонів).   

 
Домашнє насилля - це не лише побої, як 

прийнято вважати. Домашнє насильство 

тлумачать, як будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування по відношенню до людини, якщо 

вони порушують її конституційні права і 

свободи, наносять моральну шкоду або шкоду 

фізичному чи психічному здоров`ю. 

02 лютого з метою підвищення правової 

обізнаності осіб засуджених до умовно-

дострокового відбування покарання та 

реалізації графіку роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги для суб’єктів пробації в Уманському 

міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Ройтенко Яною, проведено бесіду на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству».  

Під час бесіди клієнтам пробації роз`яснено Закон України «Про запобігання та протидію 

домашнього насильства», який визначає поняття домашнього насильства – діяння фізичного, 

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

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

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

перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

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

особа, а також погрози вчинення таких діянь.  

Фахівцем центру надано рекомендації у разі першої допомоги жертвам домашнього 

насилля та номер телефону національної "гарячої лінії" за яким можна звернутися за допомогою 

щодо попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації - 0 800 

500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного). 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної правової допомоги 

щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці робочої зустрічі присутні отримали 

юридичні консультації щодо зняття з реєстрації місця проживання та щодо порядку розірвання 

договору оренди землі. 

 



Якщо раніше домашнім насильством 

вважались інциденти у подружжі, то тепер 

розширюється коло осіб. До нього тепер 

відносять колишнього чоловіка/дружину, 

громадянські шлюби (спільне проживання 

без реєстрації). Розширене коло осіб, яких 

визнають кривдниками: прийомні батьки, 

особи, які спільно проживають чи проживали 

в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й 

інші родичі – дядько, тітка, племінниці, 

двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідусі та 

бабусі 

1 березня з метою підвищення 

правової обізнаності осіб засуджених до 

умовно-дострокового відбування покарання та реалізації графіку роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги для суб’єктів пробації в Уманському 

міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головним спеціалістом 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Ройтенко Яною, проведено бесіду на тему: 

«Домашнє насильство: кого і за що карає закон?»  

Свобода від насильства є ключовою складовою безпеки. Не потрібно замовчувати, 

якщо ви стали свідком або жертвою домашнього насильства. Б'є — це не значить, що любить. 

Б'є — це кримінальна відповідальність. А цифрові інструменти — це ще одна додаткова 

можливість захистити себе. Дізнайтеся більше в освітньому серіалі. 

Умисне невиконання обмежувальних заходів, або умисне невиконання обмежувальних 

приписів, або умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої 

такі заходи застосовані судом, - караються арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до двох років (ст. 390-1КК України). 

Також, відповідно до статті 126-1 Кримінального кодексу України, домашнє 

насильство карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 

годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, 

або позбавленням волі на строк до двох років. 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної правової 

допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці робочої зустрічі присутні 

отримали юридичні консультації щодо зняття з реєстрації місця проживання та щодо порядку 

розірвання договору оренди землі. 

 

Якщо зануритися у питання 

дискримінації чоловіків, то 

з’ясовується, що вона прямо 

випливає із гендерних заморочок 

стосовно жінок. Тобто якщо жінку 

обмежують у професійно-

публічній сфері, відводячи їй 

місце здебільшого у сфері 

приватній, то, відповідно, і 

чоловічі прагнення освоїтися у 

приватній сфері стикаються із 

нерозумінням і часом навіть 

дискримінацією. Діти, догляд, 

хатні справи «закріплені» за 

жінкою за замовченням, і чоловік 

у цю картину традиційного 



розподілу праці якось геть не вписується. 

2 березня з метою підвищення правової обізнаності осіб засуджених до умовно-

дострокового відбування покарання та реалізації графіку роботи дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги для суб’єктів пробації в Уманському 

міськрайонному відділі «Центр пробації» в Черкаській області, головними спеціалістами 

Уманського місцевого центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією та Ройтенко Яною, 

проведено бесіду на тему: «Чи потерпають чоловіки від гендерної нерівності?»  

Ґендерна нерівність спостерігається також при розгляді рівня заробітної плати в 

межах однієї професійної групи, і це прямий наслідок відмінностей у сфері зайнятості 

(гендерний розрив в оплаті праці). Жінки також значно менше можуть контролювати свій 

робочий час. Врешті, подвійна зайнятість і тепер є основною рисою жіночої праці — 

працююча жінка бере значно активнішу роль у веденні господарства та вихованні дітей. 

Наявність дітей відносно незначно впливає на час, який людина витрачає на роботу, 

однак, в кожній четвертій родині з дітьми, чоловік працює повний робочий день, в той час як 

жінка працює неповний робочий день. 

В 43 % сімей гроші заробляє тільки одна людина — в більшості випадків це чоловік. 

1/3 пар (31 %) віддали б перевагу моделі життя, коли чоловік працює повний робочий 

день, а жінка неповний, хоча за такою моделлю зараз живуть тільки 20 % пар. 

Значна частина пар (16 %) проголошують, що хотіли, б щоб обидва партнери 

працювали неповний робочий день, хоча реально так живуть тільки 2 % пар. 

На відміну від існуючої ситуації, чоловіки та жінки бажають, щоб було більше 

рівності щодо участі обох у праці, за яку сплачують; більшість чоловіків та жінок вважають, 

що не тільки чоловіки, але й жінки мають працювати. 

Присутнім повідомлено, що в Україні діє система надання безоплатної правової 

допомоги щодо захисту прав усіх верств населення. Наприкінці робочої зустрічі присутні 

отримали юридичні консультації щодо зняття з реєстрації місця проживання та щодо порядку 

розірвання договору оренди землі. 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ 

Зазвичай люди, які зазнають 

домашнього насильства, не розуміють, 

що зіткнулись із ним. Крім того, у 

суспільстві існує думка, що 

насильством слід вважати лише фізичні 

прояви агресії. Однак це звичайно ж не 

так. 

Про поняття домашнього 

насильства, його  різновиди та методи 

боротьби з ним, 05 січня  начальник 

відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Ірина Миронюк та 

заступник начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька 

говорили під час бесіди зі співробітниками Рогівської сільської ради на тему: «Запобігання 

вчиненню домашнього насилля». 

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству", домашнє насильство – дії, характерні для фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються між родичами або подружжям 

чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах 

чи у шлюбі між собою. 

Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні свободи. Насильством слід 

вважати змушення до вживання алкоголю чи наркотиків. Погрози вбити чи навмисно 



створити ситуацію, яка може загрожувати життю та безпеці, примусове переміщення в межах 

держави або за кордон, позбавлення їжі, сну чи відпочинку – це також є проявами 

домашнього насильства. 

Психологічне насильство може проявлятись у тому, що людина принижує та 

маніпулює жертвою, зневажає та ігнорує її бажання, думки, почуття. До цього виду насилля 

також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника, погрози. Якщо особу 

ігнорують чи дискримінують через її переконання, віросповідання, національну, расову 

належність чи походження, шантажують – все це є одним із проявів психологічного 

насильства. 

Коли людину обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати її 

кошти так, як вона вважає за потрібне, це можна вважати економічним насильством. До 

нього також слід віднести пошкодження майна, перешкоджання в доступі до житла, майна, 

обмеження в можливості працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та 

шантажування. 

Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву 

недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до 

дитини, який є членом цієї сім'ї. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт. Маньківка, тел. (04748) 6 – 36 – 03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua,0-

800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

На сьогодні насильство в сім’ї є досить актуальною проблемою. На 

превеликий жаль, необхідно визнати те, що сім’я – осередок суспільства, не 

завжди в змозі виконувати свої головні функції без підтримки держави, зокрема 

– забезпечення належного добробуту та виховання дітей. Досить довго 

проблема насильства в сім’ї вважалася переважно нормою «всі так живуть» і 

залишалася поза сферою правового регулювання. Проте, ні, не всі так живуть, і 

кожному громадянину держави варто знати, що з цим можна боротися і так 

жити не варто! 

 
Домашнє насильство - діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, 

що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між 

колишнім чи теперішнім подружжям, або 

між іншими особами, які спільно 

проживають (проживали) однією сім’єю, але 

не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) 

особа, яка вчинила домашнє насильство, у 

тому самому місці, що й постраждала особа, 

а також погрози вчинення таких діянь (стаття 

1 Закону України "Про запобігання та 

протидію домашньому насильству"). 
Про це та інші питання, 05 січня головним спеціалістом Уманського МЦ з надання 

БВПД Ройтенко Яною спільно з працівниками Центральної бібліотеки для дорослих 

проведено семінар на тему: «Запобігання вчинення домашнього насилля». 

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" у своїх нормах 

чітко визначає перелік суб`єктів, які наділені відповідними повноваженнями для захисту 

mailto:mankivske@legalaid.ck.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/paran2#n2


осіб, які постраждали від домашнього насильства. 

До повноважень уповноважених підрозділів органів Національної поліції України у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству належать: 

 виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них; 

 прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, у 

тому числі розгляд повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, вжиття 

заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням 

результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, спільно з Національною поліцією України; 

 інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, 

якими вони можуть скористатися; 

 винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників; 

 взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 

профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством та інше. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням контактних 

даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

 

 
Саме тому, 6 січня з метою 

підвищення правової свідомості у 

суспільстві, працівником відділу 

«Монастирищенське бюро правової 

допомоги» проведено вуличне 

інформування на тему: «Запобігання та 

протидія вчинення домашнього 

насилля». 

Працівниками бюро надано 

роз’яснення, що відповідно до 

законодавства, а саме Закону України 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» від 07.12.2017 

року: «Протидія домашньому 

насильству – це система заходів, що 

здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та 

особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані на 

припинення домашнього насильства, надання допомоги та захисту постраждалій особі, 

відшкодування їй завданої шкоди, а також на належне розслідування випадків домашнього 

насильства, притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки». 

Під час проведення вуличного інформування працівниками бюро розповсюджено 

тематичні буклети системи БПД «Протидія домашньому насильству: терміновий заборонний 

та обмежувальний припис» із зазначенням контактних даних, також роз’яснено про перелік 

категорій громадян втому числі і громадяни України - власники земельних ділянок, котрі 

проживають у сільській місцевості, мають право на призначення їм адвоката за рахунок 

держави для захисту порушених прав та інтересів, а також роз’яснено можливість доступу до 

он-лайн сервісів Міністерства юстиції України.  

 



Домашнє насилля — це не лише побої! 

Часто люди під домашнім насиллям 

вважають лише побої. Раніше тільки за такі 

прояви "любові" можна було покарати 

домашнього кривдника. Тепер домашнє 

насильство тлумачать як будь-які умисні дії 

фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування по відношенню до 

людини, якщо вони порушують її 

конституційні права і свободи, наносять 

моральну шкоду або шкоду фізичному чи 

психічному здоров`ю. 

Працівники відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» 06 січня  провели 

«вуличну» акцію «Запобігання вчинення 

домашнього насилля». 

Метою проведення акції  є привернення 

уваги громадськості до актуальної для 

українського суспільства проблеми 

подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, 

жорстокого поводження з дітьми, протидії 

торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. 

Кодексом про адміністративні правопорушення України статтею 173-2 

передбачено  відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, 

психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило 

тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, 

іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 

внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю 

потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, 

стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів 

Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його 

винесення, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. Ті самі 

дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 

одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою 

накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або 

адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. 

Громадян ознайомлено з основними завданнями бюро правової допомоги, з видами 

правової допомоги та  переліком кола осіб, 

які мають право на гарантовану державою 

безоплатну вторинну правову допомогу, 

порядком її надання. Надано адресу та 

контактні дані Бюро. 

 

Якщо раніше домашнім насильством 

вважались інциденти у подружжі, то тепер 

розширюється коло осіб. До нього тепер 

відносять колишнього чоловіка/дружину, 

громадянські шлюби (спільне проживання 



без реєстрації). 

06 січня начальником відділу «Тальнівське бюро правової допомоги» Маліванчуком 

Віталієм   з метою підвищення правової свідомості у суспільстві проведено інформування та 

консультування жителів Тальнівського району в приміщенні Тальнівського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  на тему: «Запобігання вчинення домашнього 

насильства»   

Розширене коло осіб, яких визнають кривдниками: прийомні батьки, особи, які 

спільно проживають чи проживали в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й інші родичі 

– дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідусі та бабусі.  

Наприкінці заходу присутніх поінформовано про можливості отримання безоплатної 

правової допомоги (первинної та вторинної). Працівник бюро зазначив перелік категорій 

громадян втому числі і громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у 

сільській місцевості мають право на призначення їм адвоката за рахунок держави для захисту 

порушених прав та інтересів. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Тальнівське бюро правової допомоги» за адресою: м. Тальне, вул. 

Соборна, 122 тел. 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних 

телефонів). https://www.legalaid.gov.ua/ 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ 

До яких видів відповідальності, хто 

та коли може притягнути посадових осіб 

підприємств у разі порушень трудового 

законодавства та оплати праці? Про це 05 

лютого начальник відділу «Маньківське 

бюро правової допомоги» Ірина Миронюк 

та заступник начальника відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги» 

Анна Яроцька говорили під час семінару 

для осіб, що перебувають на обліку в 

Маньківській районній філії Черкаського 

ОЦЗ на теми: «Відповідальність за 

порушення трудового законодавства»,  

«Легалізація зайнятості та заробітної 

плати». 

Станом на сьогоднішній день законодавством України передбачено чотири види 

відповідальності за порушення трудового законодавства: дисциплінарна, адміністративна, 

матеріальна та кримінальна. Такі види відповідальності застосовуються незалежно один від 

одного. 

До адміністративної та кримінальної відповідальності притягуються посадові особи 

на підставі результатів перевірки управління Держпраці. 

Посадову особу, винну у порушенні трудового законодавства або оплати праці може 

бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності: догана або звільнення ( відповідно до 

статтей 41 та 147 КЗпП). 

Матеріальну відповідальність поділяється на :1) матеріальну відповідальність завдану 

працівникам або члена їх сімей внаслідок вини роботодавця або його посадових осіб. даний 

вид шкоди відшкодовується роботодавцем самостійно після проведення перевірки та /або 

підготовки потерпілою стороною претензії. В випадку наявності спору з підприємством з 

цього питання необхідно звернутись з позовом до суду. 2) матеріальну відповідальність 

робітників і службовців за шкоду, заподіяну майну підприємства внаслідок порушення цими 

особами вимог законодавства про охорону праці та наявності в їх діях вини.  

До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізичних 

https://www.legalaid.gov.ua/


осіб - підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 

КпАП.  

Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових 

осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про 

накладання адміністративного штрафу, який виписує інспектор з управління Держпраці під 

час перевірки роботодавця. 

Наголошувалося, до адміністративної відповідальності притягується винна особа за 

вчинення таких порушень трудового законодавства як: порушення встановлених термінів 

виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, фактичний допуск працівника до роботи 

без оформлення трудового договору (контракту), порушення чи невиконання колективного 

договору, прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу 

громадян без паспортів або з недійсними паспортами тощо. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 

 

Як відомо, порушення, допущені у сфері 

трудового законодавства, можуть дорого 

обійтися роботодавцям. Зараз діє карантин, і. 

органи Держпраці не мають права проводити 

планові перевірки (крім перевірок суб’єктів 

господарювання з високим ступенем ризику). 

04 лютого головним спеціалістом 

Уманського МЦ з надання БВПД Сіньковською 

Вікторією спільно з працівниками Бібліотеки 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини проведено 

круглий стіл на тему: «Відповідальність за 

порушення трудового законодавства». 

До адміністративної відповідальності притягуються посадові особи підприємства, а 

також роботодавці-підприємці. За фактом учинення адмінправопорушення складається 

протокол (ст. 254 КУпАП). На підставі цього протоколу виноситься постанова про 

притягнення до адмінвідповідальності органами, уповноваженими на це КУпАП. Згідно зі ст. 

221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, що стосуються трудового 

законодавства, передбачені ч. 1–4, 7 ст. 41 КУпАП, уповноважено розглядати суди. Cтроки 

притягнення до адмінвідповідальності передбачено ст. 38 КУпАП. Так, у справах, які 

підвідомчі судам, цей строк становить 3 місяці із дня вчинення правопорушення (а за 

триваючими правопорушеннями – з моменту виявлення правопорушення). Визначення 

терміна «триваючі» у КУпАП немає. Зазвичай до таких відносяться правопорушення, які 

можуть бути виявлені тільки в ході перевірки. Якщо ж суб’єкт господарювання виправить 

допущене порушення самостійно, то порушення втрачає статус триваючого. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням контактних 

даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

 

Однією з найважливіших соціально-

економічних проблем сучасного етапу 

розвитку України є безробіття. Безробіття – 

це суспільна ситуація в країні, спричинена 

економічними, політичними або соціальними 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.28.0?page=2#st41
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.28.0?page=2#st41
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чинниками, за яких значна частина працездатного населення не може реалізувати свій 

трудовий і творчий потенціал через обмежену кількість вакантних робочих місць або через 

свою неконкурентоспроможність на ринку праці. За інформацією Державної служби 

зайнятості близько 500 тис. українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на 

цю ж дату 2020 року. 

З метою  привернення  уваги  суспільства до проблеми безробіття 18 березня головним 

спеціалістом відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ Іриною Черей 

проведено «вуличну» акцію. 

4 лютого у Верховній Раді прийнято Закон «Про внесення змін до статті 47-1 Закону 

України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на 

період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню 

особливо небезпечних інфекційних хвороб». 

 Ірина Черей зазначила, що Законом внесено зміни до ст. 47-1 Закону України «Про 

зайнятість населення», згідно з якими її дія поширюється на надання допомоги по 

частковому безробіттю у всіх випадках запровадження Кабінетом Міністрів України 

карантину для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб 

відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Законом 

Кабінету Міністрів надано право визначати порядок надання допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення 

коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.     

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. 

Благовісна, 1, каб.  № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: 

zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і 

мобільних телефонів). 

На час карантину кількість 

зареєстрованих в органах Державної 

служби зайнятості зросла на 27% – наразі 

офіційних безробітних налічується вже 

401 тисяча осіб. Що ж стосується 

неофіційного безробіття – то кількість 

тих, хто втратив роботу, але з різних 

причин не став на облік до Центрів 

зайнятості, оцінюється до 3 млн осіб. 

Переважна більшість осіб, які 

перебувають на обліку в 

Христинівському РС філії ДУ «Центр 

пробації» у Черкаській області являються 

безробітними, які вже тривалий час не 

можуть працевлаштуватися.  

З метою активізації засуджених для пошуку роботи і в той час же зменшення 

безробіття, 17 березня працівники відділу "Христинівське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД провели лекцію для засуджених на тему: «Запобігання 

безробіття в Україні», кожному із присутніх роз’яснено їх право на матеріальне забезпечення 

на випадок безробіття та соціальні послуги, які гарантуються Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», відповідно до 

ч. 1 6 ст. якого, право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні 



послуги мають застраховані особи. 

Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової 

військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у 

працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку 

відповідних осіб як безробітних. 

Члени особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками, 

громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі 

соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право 

на забезпечення за цим Законом за умови сплати страхових внесків, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України. 

Працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості за сприянням у 

працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, 

перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги, 

пов’язані з працевлаштуванням профілактичні заходи відповідно до статті 7-1 цього Закону. 

Серед присутніх розповсюджено тематичні буклети системи безоплатної правової 

допомоги та повідомлено, що прийом громадян відділ «Христинівське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД здійснює за адресою: м. Христинівка, вул. В. 

Чорновола, 27/6, з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. Телефон для 

звернень громадян: тел./факс (04745) 6-02-37. Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-

213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах 

України). Електронна пошта: khrystynivske@legalaid.ck.ua. 

 

Що ж стосується неофіційного безробіття – то кількість тих, хто втратив роботу, але з 

різних причин не став на 

біржу праці, оцінюється 

до 3 млн осіб. 

19 березня 

головними спеціалістами 

Уманського МЦ з надання 

БВПД Ройтенко Яною та 

Сіньковською Вікторією 

спільно з працівниками та 

відвідувачами Уманської 

районної філії 

Черкаського ОЦЗ 

проведено круглий стіл на 

тему: «Запобігання 

безробіття в Україні». 

Право громадянина 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується встановлено Конституцією України. 

Згідно з чинним законодавством до зайнятого населення належать громадяни, що 

проживають на території України на законних підставах:  

а) працюючі по найму на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від 

форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном, у фізичних 

осіб;  

б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, 

осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени 



кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у виробництві, а також члени 

особистих селянських господарств, діяльність яких здійснюється відповідно до Закону 

України "Про особисте селянське господарство"; 

в) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах державної 

влади, управління та громадських об’єднаннях; 

г) які проходять службу в Збройних Силах України, Службі безпеки України, 

Державній прикордонній службі України, військах внутрішньої та конвойної охорони і 

Цивільної оборони України, органах внутрішніх справ України, інших військових 

формуваннях, створених відповідно до законодавства України, Державній службі 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, альтернативну (невійськову) службу;  

д) які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з 

відривом від виробництва; навчаються в денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних 

закладах; 

ж) працюючі громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в Україні і 

виконують функції, не пов’язані із забезпеченням діяльності посольств і місій.  

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням контактних 

даних, роз'яснено можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

 

ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ 

                        

 

 



 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ 

ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

Сьогодні виникає багато запитань про 

те, які пільги надаються 

дітям учасникам АТО. У законодавство 

часто вносяться зміни, що стосуються 

цієї теми. Незважаючи на це, вже 

сьогодні можна підвести точні 

підсумки і сформулювати алгоритм 

дій, необхідний учасникам бойових 

дій для оформлення допомоги від 

держави.  

Про це, 13 січня головними спеціалістами Уманського місцевого центру з надання 

БВПД Сіньковською Вікторією та Ройтенко Яною спільно зі студентами Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено спільний онлайн-



семінар на тему: «Пільги для дітей учасників АТО» за допомогою платформи Zoom. 

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника 

навчального закладу. Для її отримання  потрібно подати заяву на ім’я керівника відповідного 

професійно-технічного або вищого навчального закладу, складену в довільній формі. В заяві 

вони мають конкретно зазначити, на які саме види державної цільової підтримки 

претендують. 

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів, які 

підтверджують право на одержання державної цільової підтримки: 

 посвідчення учасника бойових дій; 

 для дітей УБД – свідоцтво про народження дитини та посвідчення учасника бойових 

дій (батька або матері); 

 для осіб загиблих – посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до 

досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому 

повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну); 

 для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, – довідка про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи. 

На завершення усі бажаючі отримали консультації та роз’яснення з правових питань. 

 

Дитина має бути наділена всіма 

зазначеними в Декларації прав дитини 

правами (міжнародний документ від 

20.11.1959 р.), основні з яких право: на 

життя, на охорону здоров’я, на освіту, на 

свободу совісті та релігійних переконань та 

безліч інших. Ці права мають визнаватися за 

усіма дітьми без жодних винятків і без 

розрізнення чи дискримінації за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, 

політичних або інших переконань, 

національного чи соціального походження, 

майнового стану, народження або іншими обставинами, що стосуються самої дитини чи її 

сім’ї. 

Кожна дитина має право вільно висловлювати свої думки відповідно до ст. 13 

«Конвенції про права дитини» (міжнародний документ від 20.11.1989р.)  це право включає 

свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від 

кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою 

інших засобів на вибір дитини. Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, 

проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і необхідні наприклад 

для поваги прав і репутації інших осіб. 

Не варто забувати, що будь які прояви неповаги, булінгу, домашнього насильства або 

прояви дискримінації деструктивно впливають на морально-духовне здоров’я населення та 

дитячого здоров’я в цілому. Адже діти-це наше майбутнє.  

Саме тому, 18 лютого в Монастирищенському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів «Ліцей Ерудит» 

працівники відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» спільно з начальником 

відділу соціальної роботи Центру соціальних служб Монастирищенської міської ради та 

працівником Монастирищенської публічної бібліотеки проведено лекцію-семінар для учнів 

10-В класу на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству, торгівлі людьми, 

булінгу та дискримінації». 

Під час проведення заходу спікери разом з учнями активно розбирали та 

обговорювали моделі ситуацій випадків прояву низки негативних явищ серед учасників 

освітнього процесу та в повсякденному житті підлітків поза школою, як: домашнє 



насильство, булінг в його прояві відкритого кібербулінгу, торгівлі дітьми та дискримінації, 

методи попередження та протидії таких явищ. 

По закінченню проведення заходу працівниками відділу розповсюджено серед 

школярів буклети системи БПД з зазначеними адресою бюро та графіком прийому громадян, 

зокрема, тематичні буклети «Твої права твій захист-правові орієнтири для кожної дитини» та 

«Протидія домашньому насильству». 

 
   Кібербулінг – це 

булінг із застосуванням 

цифрових технологій. 

Він може відбуватися в 

соціальних мережах, 

платформах обміну 

повідомленнями 

(месенджерах), ігрових 

платформах та 

мобільних телефонах. 

Це неодноразова 

поведінка, спрямована 

на залякування, 

провокування гніву чи 

приниження тих, проти 

кого він спрямований. Тож в рамках співпраці 22 лютого головний спеціаліст відділу 

«Жашківське бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Ірина Черей  

провела лекцію для учнів Жашківської ЗОСШ № 2. Ірина Черей наголосила учням, що 

коли булінг трапляється в Інтернет, може здаватися, що на вас нападають усюди, навіть у 

власному домі. Може здаватися, що виходу немає. Наслідки можуть тривати довгий час і 

впливати на людину різними способами: Подібні уроки закликають дітей бути уважними 

один до одного, зважати на почуття оточуючих та приходити на допомогу тим, хто цього 

потребує. А у разі виникнення загрозливих ситуацій з боку однолітків чи інших осіб, відразу 

повідомляти про це дорослим та поліцейським. Учні вели активний діалог, висловлювали 

свої думки, задавали питання та наводили приклади. 

Ірина Черей  розповіла, що Міністерство цифрової трансформації у співпраці з 

ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, 

Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції України 

випустило чат-бот "Кіберпес". У чат-боті можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і 

вчителям у разі кібербулінгу.  

Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно 

видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.

  У чат-боті "Кіберпес" можна знайти інформацію про те:  

- що таке «кібербулінг» та як він проявляється;       

- як визначити контент, що містить кібербулінг;       

- що робити, якщо вас кібербулять, тощо. 

Серед учнів поширені інформаційні буклети «П`ять корисних правил протидії 

кібербулінгу» та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову 

допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.   

Також потрібно звертатися за порадою щодо дій кривдника до батьків, вчителів, 

довіреної особи або зателефонувати на національну дитячу "гарячу" лінію (у будні: з 12.00 по 

16.00 за номером 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних) та 116 

111 (безкоштовно з мобільних).        

https://t.me/kiberpes_bot
https://viber.com/kiberpes


 Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу діти можуть, звернувшись до 

відділу «Жашківське бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. Благовісна, 1, 

каб.  № 111, тел. (04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: 

zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і 

мобільних телефонів). 

 

 

    «Якщо ми 

називаємо щось 

правом людини, 

ми маємо на увазі, 

що вона 

обґрунтовано 

претендує на свій 

захист з боку 

суспільства у своїй 

можливості 

володіти цим 

правом, силою 

закону, або через 

освіту і 

формування 

суспільної думки», - Джон Стюарт Мілл.  

Кожна дитина, незалежно від віку, є повноцінним членом суспільства. Особливості 

реалізації її прав обумовлено тим фактом, що фізична та розумова незрілість дитини 

потребує спеціальної охорони та піклування, зокрема і належного правового захисту. 

  Тож для підвищення обізнаності дітей щодо належного захисту своїх прав  22 лютого 

в рамках співпраці заступник начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Алла Лавренюк провела лекцію для учнів старших класів Жашківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 на тему: «Твої права- твій захисник».  

Алла Лавренюк зазначила, що кожна дитина має право: 

- На повагу до своєї честі та гідності; 

- На захист від насильства; 

- Спілкуватися з обома батьками, якщо батьки розлучені; 

- На повагу до свого приватного життя; 

- Врахування думки при вирішенні питань, що стосуються твого життя. 

Якщо дитині виповнилося 14 років, вона має право: 

- самостійно звертатись до суду за захистом своїх пав; 

- подавати позов про позбавлення батьківських прав батьків; 

- одержати інформацію щодо свого усиновлення; 

- самостійно визначити своє місце проживання з одним із батьків; 

- брати участь в укладенні доовору про припинення прав на аліменти; 

- самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами та інше; 

        Також Алла Лавренюк наголосила, що згідно із Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу», на безоплатну правову допомогу мають право діти, у тому числі діти-



сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту. 

Які види послуг можуть надаватися дітям? 

1)    захист, якщо неповнолітня особа порушила закон і потребує адвоката, то вона може 

розраховувати на безоплатного захисника, якого гарантує держава. 

2)    представництво інтересів в судах, органах місцевого самоврядування та перед 

іншими особами: держава надає дітям безоплатного представника, якщо потрібно відстояти 

своє право на спадщину, відновити втрачені документи чи відстояти порушені соціальні 

гарантії та ін. 

3)    складення документів процесуального характеру, у центрах безоплатної правової 

допомоги малечі можуть допомогти із написанням позовів, заяв, скарг та інших юридичних 

документів. 

        Якщо права дитини порушено, то захистом її інтересів займаються батьки. Саме 

батьки є законними представниками своїх дітей і без спеціальних довіреностей виступають 

на захист їхніх прав у судах.  

Кожна дитина 

також має право сама 

зателефонувати на 

гарячу лінію системи 

безоплатної правової 

допомоги або 

безпосередньо 

звернутися до центрів 

безоплатної правової 

допомоги за 

юридичною 

консультацією.  

Реалізувати своє право на БПД  діти можуть, звернувшись до відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» за адресою: м. Жашків, вул. Благовісна, 1, каб.  № 111, тел. 

(04747)6-01-06 або 068-253-10-34, електронна адреса: zhashkivske@legalaid.ck.uа або 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).   

 

 

 

 

Діти з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб 

(ВПО) – це діти, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки. 

Законодавством 

України передбачено 

для них ряд пільг. 

22 лютого 

фахівцями Уманського 

МЦ з надання БВПД 

прийнято участь в 

проведенні круглого 

столу з роботодавцями 

та працівниками 

соціальної сфери  в 



режимі ZOOM конференції, який організований працівниками факультету соціальної  та 

психологічної освіти УДПУ ім. П Тичини на тему: «Пільги, які має дитина з числа 

внутрішньо переміщених осіб» 

Опіка держави над дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб розпочинається 

практично із їхнього народження. Так, 16 січня 2020 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», яким зокрема 

внесено зміни до законів України «Про дитяче харчування», «Про дошкільну освіту», «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та передбачено гарантію 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа ВПО, які виховуються і навчаються в 

освітніх закладах, а також забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей 

другого року життя даної категорії осіб. 

Крім зазначених вище, діти з числа ВПО мають право на: 

– влаштування у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; 

– безкоштовний відпочинок, тобто за рахунок держави, місцевих бюджетів, коштів 

підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків 

юридичних та фізичних осіб, інших джерел, незаборонених законодавством (стаття 24 Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»). 

Якщо у Вас виникають питання правового характеру, звертайтесь до Уманського МЦ з 

надання БВПД, що знаходиться за адресою м. Умань, вул. Небесної Сотні, 4, оф.224, тел.: 

(04744) 3-25 33, електронна пошта центру: uman.cherkasy@legalaid.ck.ua. 

 

ІНШІ ЗАХОДИ 

 

 
Коли 

«відкривається» 

ринок землі в 

Україні? Чи 

потрібно 

скасовувати 

мораторій на 

продаж земель 

сільськогосподарсь

кого призначення? 

Скільки землі 

зможе мати у 

власності одна 

особа? Про це та 

багато іншого, 26 

січня говорили 

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

начальника відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Анна Яроцька під час семінару 

для жителів с. Молодецьке Уманського району на тему: «Відкриття ринку землі».  

Наголошувалось, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно 

позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, оскільки закріплене воно в 

Конституції та Цивільному кодексі України. 

Накладенням заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення 

грубо порушується право розпорядження власником належним йому майном.  

Рішенням Європейського суду з прав людини в справі «Зеленчук і Цицюра проти 

України», зазначено, «мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в 
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України порушує право власності громадян на майно, гарантоване статтею 1 Протоколу №1 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». 

Так, під час семінару роз’яснено, що 31.03.2020 Верховною Радою України прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення». Вказаний закон набирає чинності 01.07.2021. 

До 01 січня 2024 року придбати землі сільськогосподарського призначення мають 

право виключно фізичні особи, і не більше 100 га на одного. 

З 01 січня 2024 року це право також надається юридичним особам, але 

встановлюється обмеження в концентрації до 10 тис. га. Так, «загальна площа земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не 

може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

які можуть перебувати у власності всіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти 

тисяч гектарів». 

Встановлюється обов'язковий безготівковий розрахунок за цивільно-правовими 

угодами, пов'язаними зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 

 
На сьогоднішній день, через недостатній 

рівень правової обізнаності громадян, часто 

виникають проблеми з захистом своїх 

персональних даних. Велика кількість 

випадків шахрайства загострює проблему 

правового захисту прав фізичних осіб, через 

високу активність користувачів соціальних 

мереж у формуванні баз персональних даних.  
 Крім того, що існує проблема 

шахрайства з використанням персональних 

даних, непоодинокими є випадки порушення 

прав осіб, які є клієнтами банків, зі сторони 

цих фінансових установ. Про це 18 лютого начальник відділу «Маньківське бюро правової 

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

допомоги» Яроцька Анна, говорили під час семінару для підопічних відділення денного 

перебування комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг Маньківської 

селищної ради» в смт Маньківка  на теми: «Шахрайство з використанням персональних 

даних» та «Захист прав споживачів фінансових послуг». 

 Персональними даними є будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути 

ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефони, 

паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні переконання, 

стан здоров’я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування 

тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, 

зокрема членами сім’ї, а також відомості про події, що відбувалися або відбуваються у 

побутовому, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи (за 

винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану із 

здійсненням функцій держави або органу місцевого самоврядування) тощо. Це перелік не 

являється вичерпним.  

Насамперед увага присутніх зверталася на платіжну безпеку та надавалися поради 

яким чином максимально можна себе убезпечити від посягання кібер-шахраїв. Так, слід 
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надійно зберігати та не розголошувати PIN-код банківської карти; не потрібно розголошувати 

всі реквізити платіжної картки (тримати в секреті три цифри на звороті картки, коди 

(одноразові паролі) банків та мобільних операторів), та контролювати рух коштів на рахунку 

(підключити SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою; встановити 

індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою; за можливості 

використовувати віртуальну картку для розрахунків в мережі Інтернет.). 

При користуванні послугами онлайн-магазинів, слід перевірити надійність сайту. Це 

можна зробити за допомогою сервісу Кіберполіції «STOP FRAUD» та сервісу  «Black 

List» Асоціації  «ЄМА». 

Разом з тим, не слід використовувати номер телефону, який прив’язаний до 

банківського рахунку, в соцмережах, оголошеннях та для контактів з контрагентами. 

Захистити телефонний номер, який прив’язаний до банківського рахунку можна, 

встановивши PIN-код на SIM-картку зі складним 8-значним паролем та пароль блокування 

екрана телефону. 

Якщо фінансова установа порушує права споживача, необхідно звернутися 

безпосередньо до цієї установи. Крім того, можна за телефонувати на «Гарячу лінію» банку. 

Ще одним дієвим способом захисту порушених прав є направлення письмової скарги на 

керівництво установи. У разі не вирішення питання клієнт фінансової установи має право 

звернутися до Національного банку України.  
Найзручніші та найбезпечніші канали – онлайн-форма на веб-сайті, електронна пошта 

nbu@bank.gov.ua  та  контакт - центр 0 800 505 240. У зверненні важливо розповісти суть питання, 

вказати установу, якої стосується звернення, своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та 

електронну пошту. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

 
Спадкування — перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 

(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст.1216 Цивільного кодексу України). Спадкування 

земельної ділянки 

здійснюється за законом або 

заповітом. Спадкоємцем за 

заповітом є особа, 

визначена у заповіті. У разі 

відсутності заповіту, 

визнання його недійсним, 

неприйняття спадщини або 

відмови від її прийняття 

спадкоємцями за заповітом, 

а також у разі неохоплення 

заповітом усієї спадщини, 

здійснюється спадкування 

за законом. 

25 лютого 

заступником начальника 

відділу Правопросвітництва 

Гаркавенко Аркадієм та 

головним спеціалістом 

Ройтенко Яною Уманського 

МЦ з надання БВПД в приміщенні Пугачівського старостату Дмитрушківської сільської ради 

Уманського району здійснено виїздне консультування громадян та проведено правопросвітницьку 

бесіду на тему: «Спадкування земельної ділянки за відсутності кадастрового номера». 

Відповідно до ст. 1297 Цивільного кодексу України спадкоємець, який прийняв спадщину, 
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у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених 

пунктах — до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого 

самоврядування за видачою йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. 

Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, нотаріус отримує інформацію 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до 

нього. Видача свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусом здійснюється 

також за умови отримання витягу з Державного земельного кадастру, у тому числі шляхом 

безпосереднього доступу до нього. 

Базуючись на вказаних приписах, нотаріуси відмовляють у видачі свідоцтва про право 

на спадщину на земельні ділянки, які: 
1. були набуті у власність спадкодавцем до 2013 року, 

2. права на які посвідчені Державними актами на право власності на землю, 

3. не зареєстровані у Державному земельному кадастрі 

4. не мають кадастрового номера. 

Свідоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб 

може бути видане уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого 

самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними 

за законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом представлення на підставі 

сертифіката на право на земельну частку (пай) чи договорів купівлі-продажу, дарування, міни, чи 

свідоцтва про право на спадщину, чи рішення суду про визнання права на земельну частку (пай). 

Наприкінці заходу розповсюджено буклети системи БПД, серед яких: «Укладання та 

внесення змін до договору оренди землі» та «Земельний податок для фізичних осіб», також 

розміщено на інформаційному стенді Полянецької сільської ради плакати системи БПД. 

 
В Україні особи з 

інвалідністю володіють 

усією повнотою 

соціальноекономічних, 

політичних, особистих 

прав і свобод, закріплених 

Конституцією та іншими 

законами України. 

Дискримінація за ознакою 

інвалідності заборонена 

законом. 

26 лютого 

головними спеціалістами 

Уманського МЦ з надання 

БВПД Ройтенко Яною та 

Сіньковською Вікторією 

спільно з працівниками та 

відвідувачами Уманської 

районної філії 

Черкаського ОЦЗ проведено круглий стіл на тему: «Особливості праці осіб з інвалідністю». 

Згідно з ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні» з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з 

урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на 

підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою 

трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Підприємства, установи і організації за 

рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за 

рахунок власних коштів у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для 

працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і 

додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням 



обмежених можливостей осіб з інвалідністю. Відмова в укладенні трудового договору або в 

просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з 

інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком 

випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або 

продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню 

здоров’я осіб з інвалідністю. 

Також розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням контактних 

даних, роз'яснено 

можливість доступу до 

он-лайн сервісів 

Міністерства юстиції 

України. 

 

Кібербулінг - це 

один із 

різновидів булінгу (цьку

вання), що передбачає 

жорстокі дії з метою 

дошкулити, нашкодити, 

принизити людину з 

використанням сучасних 

електронних технологій: 

Інтернету (електронної 

пошти, форумів, чатів, 

ICQ) та інших засобів 

електронної техніки – 

мобільних телефонів чи інших ґаджетів. 

Для підвищення обізнаності дітей щодо належного захисту своїх прав 23 лютого в 

приміщенні Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Уманської міської ради 

Черкаської області фахівцями Уманського МЦ з надання БВПД прийнято участь в проведенні 

правопросвітницької лекції для школярів на тему: «Кібербулінг в освітньому середовищі». 

Норми Порядку реагування на випадки булінгу (цькування), затверджений наказом 

Міністерством освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646, поширюється у тому 

числі на випадки прояву кібербулінгу. 

Так, у закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або 

підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу. 

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із 

застосуванням засобів електронної комунікації. 

Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу 

(цькування): 

1. невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний 

орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших 

законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 

(цькування); 

2. за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для 

надання екстреної медичної допомоги; 

3. повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу 

(цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття 

заходів для усунення таких причин; 
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4. повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою 

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та 

методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних 

послуг; 

5. скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) 

не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 

Якщо у Вас виникають питання правового характеру, звертайтесь до Уманського МЦ з 

надання БВПД, що знаходиться за адресою м. Умань, вул. Небесної Сотні, 4, оф.224, тел.: 

(04744) 3-25 33, електронна пошта центру: uman.cherkasy@legalaid.ck.ua. 

 

Чи підлягає 

особливому 

правовому 

регулюванню 

правовий 

статус 

учасників 

антитерорист

ичної 

операції та 

операції 

об’єднаних 

сил? Для 

роз’яснення 

особливостей 

правового статусу таких осіб 11 лютого, начальником та заступником начальника відділу 

«Маньківське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з членами громадської 

організації «Маньківська районна спілка ветеранів АТО» на тему: «Якими пільгами 

користуються учасники АТО та члени їх сімей?» 
 Присутнім повідомлено про їх особливий соціальний статус та надано інформацію 

про повний перелік пільг, гарантованих державою учасникам бойових дій. 

Так, учасникам бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надаються такі пільги: безплатне одержання 

ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за 

рецептами лікарів; першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів); безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або 

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок 

надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-

курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; 75-процентна знижка 

плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним 

законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у 

житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на 

сім’ю); 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, 

електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб 

в межах середніх норм споживання. 

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 

21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому 

приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. 

 Присутнім повідомлено, що для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, 

надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний 

розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на 

знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю). 
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Осіб, які взяли участь у бесіді, ознайомлено з роботою бюро правової допомоги. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

звернувшись до відділу «Маньківське бюро правової допомоги» за адресою: вул. Соборна, 

14, смт Маньківка, тел. (04748) 6-36-03, електронна адреса: mankivske@legalaid.ck.ua, 0-800-

213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

Завдяки Програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують не повну 

вартість житлово-комунальних послуг, а лише частину платежу, яка залежить від розміру 

середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу. 

11 лютого працівники відділу «Христинівське бюро правової допомоги» Уманського 

МЦ з надання БВПД для працівників Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Христинівської міської ради провели круглий стіл на тему: «Зміни в 

законодавстві, щодо порядку призначення житлових субсидій». 

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807), з 1 січня 2021 р. 

заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх 

поштою або в електронній 

формі (через офіційний 

веб-сайт Мінсоцполітики, 

інтегровані з ним 

інформаційні системи 

органів виконавчої влади 

та органів місцевого 

самоврядування або 

Єдиний державний веб-

портал електронних 

послуг). 

Заяви з 

необхідними документами 

також приймаються 

уповноваженими 

посадовими особами 

виконавчого органу 

сільської, селищної, 

міської ради відповідної 

територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які 

передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному 

підрозділу з питань соціального захисту населення. 

Серед присутніх розповсюджено  тематичні буклети системи безоплатної правової 

допомоги та повідомлено, що прийом громадян відділ «Христинівське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання  БВПД здійснює у звичайному режимі за адресою: м. 

Христинівка, вул. В. Чорновола, 27/6, з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 

хв. Телефон для звернень громадян: тел./факс (04745) 6-02-37. Всеукраїнська гаряча 

телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних 

телефонів в межах України). Електронна пошта: khrystynivske@legalaid.ck.ua. 
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          Наші діти - це наша 

старість. Правильне 

виховання - це наша щаслива 

старість, погане виховання - 

це наше майбутнє горе, це 

наші сльози, це наша провина 

перед іншими людьми. 

Виховуючи дітей, нинішні 

батьки виховують майбутню 

історію нашої країни, а 

значить і історію світу (Антон 

Семенович Макаренко). 

 Вкотре в рамках 

співпраці 10 березня відбувся 

спільний робочий виїзд заступника начальника відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД Алли Лавренюк, директора  Центру соціальних 

служб Жашківської міської ради Ірини Коваль та Інспектора СЮП ВП Уманського  РУП 

ГУНП в Черкаській області лейтенанта  поліції Бакал Тетяни. З метою профілактики 

порушення прав дитини та належного виконання батьківських обов`язків, відвідано сім'ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.        

З батьками обговорювалися питання профілактики шкідливих звичок, належне 

виконання батьківських обов'язків та покращення житлово-побутових умов. Батьки 

зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї 

сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Піклуватися про здоров'я дитини, її 

фізичний, духовний та моральний розвиток. Забезпечити здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти, готувати її до самостійного життя та зобов'язані поважати дитину. Передача 

дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського 

піклування щодо неї. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини та  

фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які 

принижують людську гідність дитини. 

 Під час проведення заходу розповсюджено буклети та інформаційні матеріали, надана 

інформація щодо доступу до сайтів Міністерства юстиції України. Також ознайомлено з 

видами правової допомоги, які надає бюро, порядком звернення та надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на таку допомогу та  про 

можливість дітей самостійно  звертатися за  безкоштовною правовою допомогою. 

 

 

 

23 березня 

директором Уманського 

МЦ з надання БВПД 

Віктором Квасюком 

прийнято участь у 

круглому столі з 

роботодавцями та 

працівниками соціальної 

сфери, що відбувся у 

режимі Zoom-

конференції. Учасники 

обговорили питання 

щодо гендерної рівності 



жінок та чоловіків та запобігання та протидію домашньому насильству. 

В зв'язку з тим, що у 2018 році набрав чинності Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», також було внесено зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу».  

А саме, розширено коло осіб, які також мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, і це є особи, які постраждали від домашнього насильства.  

Директором центру повідомлено, що для того, щоб звернутися до Центру чи Бюро 

правової допомоги особі, яка постраждала від домашнього насильства слід надати один із 

підтверджуючих документів, це може бути: 

- Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань; 

-Талон повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо домашнього 

насильства, виданий органом поліції; 

-Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, щодо вчинення 

домашнього насильства; 

-Постанова про накладення адмін. стягнення за вчинення правопорушення, яке 

пов'язано із домашнім насильством; 

- Копія, заяви до суду, або рішення суду про видачу або продовження обмежувального 

припису;  

- Копія, винесеного працівником термінового заборонного припису, 

Даний перелік не є вичерпним і можуть надаватися інші підтверджуючі документи. 

Після прийняття звернення від особи, Центр або Бюро правової допомоги може 

призначити адвоката, для надання допомоги у складанні процесуальних документів, а також 

для представництва особи в суді. 

Крім того, Центром та Бюро правової допомоги регулярно проводиться інформаційно - 

роз'яснювальна робота в засобах масової інформації, на місцевому телебаченні, в соціальних 

мережах Фейсбук щодо попередження та протидії усім видам насильства. 

Працівники системи Правової допомоги та адвокати, які співпрацюють з системою 

Безоплатної правової допомоги проходять тренінги, навчання з цієї тематики.  

Поряд з цим, поінформовано про порядок отримання безоплатної правової допомоги та 

категорії осіб, які згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають 

право на таку допомогу. 

Отримати безоплатну правову допомогу можна за адресою вул. Небесної Сотні, 4, 2 

поверх, каб 224. тел. 3-25-33 (біля вічного вогню, бувший кооперативний коледж). 

 

 

На сьогодні питання 

дискримінації постає досить гостро у 

зв’язку зі значною диференціацією 

суспільства. Дискримінація є 

найбільш поширеним порушенням 

прав людини, наслідком якого стає 

зневага до людей, які належать до 

певної групи, нетолерантне 

ставлення до людини як до найвищої 

соціальної цінності та деякі інші 

порушення 

З метою інформування 

підопічних осіб Центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

«Пролісок» 25 березня головними 

спеціалістами Уманського місцевого 

центру з надання БВПД Сіньковською Вікторією та Ройтенко Яною проведено 



правопросвітницьку лекцію на тему: «Протидія та запобігання дискримінації за расовою 

ознакою». 

Декларація Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації від 20 листопада 1963 р.  Генеральної Асамблеї урочисто підтверджує 

необхідність якнайшвидшої ліквідації расової дискримінації в усьому світі, в усіх її формах і 

проявах, і забезпечення розуміння та поважання гідності людини. 

Крім цього, Конвенція заборонила такі форми расової дискримінації, як расову 

сегрегацію (відокремлення «кольорового» населення від «білого» та апартеїд (форма 

дискримінації, що полягає у територіальній ізоляції групи населення). Міжнародне 

співробітництво здійснює ще одну форму боротьби з расовою дискримінацією, а саме 

визнання певних проявів расової дискримінації злочинами. В рамках ООН приймається ряд 

конвенцій, які визначають які форми дискримінації є злочинами. Це Конвенція про 409 

попередження злочину геноциду і покарання за нього від 09.12.1948 року, Конвенція про 

припинення злочину апартеїду і покарання за нього від 30.11.1973 року та інші. Таким чином, 

держави, що ратифікували ці конвенції, зобов’язані карати осіб, що вчиняють відповідні 

злочини. Повна ліквідація дискримінації в будь-якій сфері передбачає узгодження норм 

внутрішньодержавного національного законодавства з нормами міжнародного права, а також 

створення дієвих механізмів задля застосування відповідних норм на практиці. 

По закінченню заходу працівником центру розповсюджено буклети системи БПД та 

наголошено про можливість отримання безоплатної правової допомоги в Уманському 

місцевому центрі з надання БВПД, що розташований за адресою: м. Умань, вул. Небесної 

Сотні, 4 оф. 224. 
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[1.2.]. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 
Уманський місцевий центр дбає про постійний професійний розвиток 

працівників. Спеціалісти центру беруть участь у перегляді навчальних онлайн-

вебінарів мережі правових клубів PRAVOKATOR. 

Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з її надавачами 

постійно проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що 

залучені до надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання 

такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик 

адвокатської діяльності, який щомісячно направлявся до РЦ.  
 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01січня по 31 березня 2021 року Уманським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1108 звернень клієнтів (з них 

нових клієнтів – 446), 1016 особам було надано правову консультацію, 92 із 

них написали письмову заяву про надання БВПД.  0 клієнтів було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

92 рішення про надання БВПД та надано 57 дорученння адвокатам та 48 

довіреностей штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів).  По 0 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації 

та консультацій 

207 176 31 

2 Відділ Христинівське 

бюро правової допомоги 

218 207 11 



3 Відділ Жашківське бюро 

правової допомоги 

174 165 9 

4 Відділ Монастирищенське 

бюро правової допомоги 

101 91 10 

5 Відділ Маньківське бюро 

правової допомоги 

330 300 30 

6 Відділ Тальнівське бюро 

правової допомоги 

78 77 1 

7 Відділ Катеринопільське 

бюро правової допомоги 

0 0 0 

 Разом по МЦ: 1108 1016 92 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 49 (4,42 %), спадкового 112 (10,11%), сімейного 132 

(11,91%), земельного 121 (10,92 %), договірного 4 (0,36%), медичного 2 

(0,18%), іншого питання 76 (6,86 %), трудового 41 (3,7 %), житлового 79 

(7,13%),  адміністративного права 108 (9,75 %), кримінальне право 18 (1,62 %), 

кримінальний процес 38 (3,43%), цивільного права 149 (13,45%), цивільний 

процес 99 (8,94 %), адіміністративного правопорушення 30 (2,71%), 

податкового 12 (1,08%), пенсійного 38 (3,43%). 

 

  



Соц.забезпечення

4%
Спадкове

10%

Сімейне

12%

Земельне

11%

Договірне

0%
Медичне

0%
Інші питання

7%
Трудове

4%
Житлове

7%

Адмін.право

10%

Пенсійне

3%

Податкове

1%

Кримінальне

2%

Кримінальний процес

3%

Цивільне

13%

Цив.Процес

9%

Адмін.правопорушення

3%

1.Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 
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До 18 років

1%

18-35 років

19%

35-60 років
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Понад 60 років
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2.Кругова діаграма по розподілу клієнтів за віком
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Ветерани
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Чоловіки

39%

Жінки

61%

4.Кругова діаграма по розподілу клієнтів за статтю

Чоловіки Жінки

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було: 

1. здійснено 19 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 43 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 198 осіб, в тому числі 100 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 98 осіб до дистанційного пункту доступу до БПД; 

3. дев’ятьом органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД надано методичну допомогу; 

4. проведено 139 правопросвітницьких заходів; 

5. розміщено у ЗМІ 46 інформаційних матеріала з питань надання 

БВПД; 

6. надано 68 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьк 

их 

заходів 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформа

ційних 

матеріа

лів , 

розміще

них у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 

19/100 43/98 9 139 68 46 

2 Христинівське 

бюро правової 

допомоги 

2/4 5/14 2 26 3 10 

3 Монастирище

нське бюро 

правової 

допомоги 

2/30 2/27 2 16 0 3 

4 Маньківське 

бюро правової 

допомоги 

6/15 10/31 3 27 0 12 

5 Жашківське 

бюро правової 

допомоги 

4/19 2/6 0 31 25 4 

6 Тальнівське 

бюро правової 

допомоги 

1/8 3/20 0 11 0 1 

 


