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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання річного плану діяльності

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

на 2021 рік у ІІ кварталі



[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги

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

           Підвищення правової обізнаності осіб, які перебувають на обліку в установах пробації,
є важливим чинником запобігання випадків повторного скоєння злочинів та правопорушень.
У зв’язку з цим,  01 квітня  2021 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та
надання правової допомоги Смілянського місцевого  центру з надання БВПД Олена Сокол,
провела  консультування  та  інформування  з  правових  питань  для  суб’єктів  пробації  у
Смілянському  міськрайонному  відділі  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Черкаській області.

Особи,  які  перебувають  на  обліку  в  “Центрі  пробації”,  отримали  роз’яснення
основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», дізналися про види
правових послуг, які можна отримати у Центрі БВПД.

Також засуджених було ознайомлено із правовими наслідками, які чекають на них у
разі скоєння повторних злочинів або адміністративних правопорушень.

Після  консультування  відбулось  обговорення  з  працівниками  Смілянського
міськрайонного відділу  філії  Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області
про подальшу співпрацю та планування правопросвітницьких заходів.

06  травня  2021  року начальник  відділу  «Лисянське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД Василь  Ямковий  спільно  з  завідувачем  Лисянського
районного сектору управління Державної міграційної служби Любов Котенко та провідним
спеціалістом  Лисянського  районного  сектору  Управління  Державної  міграційної  служби
Оксаною  Складанною  провели  засідання  круглого  столу  на  тему:  «Права  та  обов’язки
трудових мігрантів».

01  червня  2021  року головний  спеціаліт  відділу  правопросвітництва  та  надання
безоплатної  правової  допомоги  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Олена  Сокол відвідала  Залевківський НВК,  для  вихованців



були підготовлені ігри на свіжому повітрі, тематичні подарунки та солодощі. Малята охоче
брали  участь  в  іграх,  розповіли  про  улюблені  мультфільми та  дуже  раділи  подарованим
паспортам дитини та значкам БВПД.

Щороку 01 червня по всьому світу відзначається Міжнародний день захисту дітей, а
встановлене  це  свято  було  ще  в  листопаді  1949-го,  ухвалою  Ради  Міжнародної
демократичної федерації жінок. Цей день покликаний привернути увагу світової спільноти
до проблем охорони здоров’я дітей, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дитини на
освіту, дозвілля й захист від фізичного та психологічного насилля і багатьох інших.

Працівник  місцевого  центру  подякувала  вихователям НВК за  їх  вагомий внесок  у
життя малят, за тепло та турботу, яку дарують дітям кожного дня та побажала сил, натхнення
і міцного здоров’я.

Для  чого  потрібно  робити  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі?  Який
порядок встановлення меж земельної  ділянки? Які  види робіт потрібно провести при цій
процедурі?  На  підставі  якої  документації  здійснюється   встановлення  меж  земельних
ділянок?

Саме ці питання стали темою семінарського заняття, яке провела головний спеціаліст
відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з
надання БВПД Курчатова Оксана з державними реєстраторами Селищенської сільської ради
Черкаської  області  Кравець  Ніною та  Чередніченко  Ольгою на  тему  «Встановлення  меж
земельної ділянки», яке відбулося 02 квітня 2021 року в приміщенні Селищенської сільської
ради.  Дане семінарське заняття  проводиться в рамках програми «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство»   

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні суперечки в межах населених
пунктів  відносно  меж  земельних  ділянок,  які  знаходяться  у  власності  й  користуванні
громадян,  і  дотримання  громадянами правил добросусідства.  Такими органами місцевого
самоврядування, до повноважень яких належить вирішення земельних суперечок, визначені
виконавчі  органи сільських,  селищних,  міських рад.  На занятті  розглянуто деякі  питання
запровадження  земельної реформи в Україні, а також порядок подання заяви для реєстрації
земельної  ділянки  в  Державному  земельному  кадастрі,  порядку  виправлення  помилок,
допущених  у  відомостях  Державного  земельного  кадастру,  реєстрації  права  власності  чи
оренди  на  земельну  ділянку  в  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно.  

Відвідувачів сільської ради поінформували про можливість скористатися послугами
бюро, звернувшись особисто або зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД.
Під час заходу було розповсюджено друковані матеріали системи БПД.



Трудова  міграція  серед  громадян  України  набула  чималих  масштабів.  Крім
позитивних  аспектів,  як  от інвестування  заробітчанами коштів  в  українську економіку та
набуття ними за кордоном нового фаху й досвіду, це явище асоціюється з низкою ризиків,
пов’язаних, зокрема, із соціальним захистом та пенсійним забезпеченням тих, хто працює за
межами батьківщини. То які ж права гарантує держава трудовим мігрантам і які обов’язки на
них покладає  стало темою вуличного інформування для жителів  і  гостей  міста  Корсунь-
Шевченківський, яке  07 травня 2021 року провела головний спеціаліст відділу «Корсунь-
Шевченківське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Курчатова.

02  червня  2021  року начальник  відділу  «Лисянське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Василь  Ямковий  спільно  із  старшим  інспектором
Лисянського РС ДУ «Центр пробації» в Черкаській  області  майором внутрішньої  служби
Олійник  Наталією організував  та  провів  лекцію для неповнолітніх  суб’єктів  пробації,  які
були засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на тему: «Захист прав дітей
в Україні».

Права  дитини  за  законодавством  України  визначені  низкою  нормативно-правових
актів,  які  спрямовані  на  забезпечення,  реалізацію  та  захист  прав  дитини  у  нашому
суспільстві. 

Конституція  України  визначає,  що  сім’я,  дитинство,  материнство  і  батьківство
охороняються державою. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від
того,  народжені  вони  у  шлюбі  чи  поза  ним.  Будь-яке  насильство  над  дитиною  та  її
експлуатація переслідуються за законом.

Основним законом у нашій державі, який захищає права та інтереси дитини є Закон
України «Про охорону дитинства», який визначає, що дитина – це особа віком до 18 років
(повноліття),  якщо  згідно  з  законом,  застосовуваним  до  неї,  вона  не  набуває  прав
повнолітньої раніше.

Одним із основоположних прав дітей є право на освіту, яке передбачає, що кожен має
право  на  освіту,  метою  якої  є  всебічний  розвиток  людини  як  особистості  та  найвищої
цінності  суспільства,  її  талантів,  інтелектуальних,  творчих  і  фізичних  здібностей,
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації ,компетентності, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї
діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного,  творчого,  культурного  потенціалу  Українського  народу,  підвищення
освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського
вибору.

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» розширено
доступ  до  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  для  дітей.  Діти  отримали  право  на
безоплатну вторинну правову допомогу,  що полягає  в отриманні  захисту,  представництва
інтересів  у  судах,  інших  державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування,  перед
іншими  особами;  складення  документів  процесуального  характеру.  Її  надають  фахівці
місцевих  центрів  та  бюро  правової  допомоги,  а  також  адвокати,  які  співпрацюють  із
системою БПД.



05 квітня 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
з  працівниками  Лозуватського  старостинського  округу  Шполянської  ОТГ  в  Черкаській
області.

Під  час  заходу  обговорили  тему,  а  саме:  «Порядок  безоплатної   приватизації
земельної ділянки».

Приватизація як спосіб набуття права власності є передачею об'єктів права державної
власності у приватну власність громадян, вона належить до ринкових правових інструментів
і  пов'язана  з  переходом  господарства  нашої  країни  від  планової  економічної  системи  до
ринкових засад господарювання. Адже функціонування господарства на ринкових засадах
без приватизації землі не може бути успішним та ефективним. Тому в ст. 118 Земельного
кодексу  визначено  порядок  безоплатної  приватизації  земельних  ділянок  громадянами,  а
також усі категорії земель земельного фонду України. 

Також жителів села поінформували  про можливість отримання безоплатної правової
допомоги та ознайомлено з категоріями громадян, які  мають право на призначення адвоката
за рахунок держави, а також наголошено на праві на безоплатну вторинну правову допомогу
жителів сільської місцевості, які мають у власності земельні ділянки.

Присутні  отримали інформаційні  матеріали,  що містять  інформацію про роботу та
контактну інформацію Шполянського бюро правової допомоги.

Що є  земельним  податком?  На  кого  покладається  обов'язок  сплати  та  що  саме  є
об'єктом оподаткування ?

Саме ці питання стали темою семінарського заняття, яке провела головний спеціаліст
відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з
надання  БВПД  Курчатова  Оксана  спільно  з  старостою  Деренковецького  стростинського
округу  Набутівської  сільської  ради  Черкаської  області  Нечипоренко  Людмилою  та
працівниками старостату на тему: «Земельний податок для фізичних осіб», яке відбулося 

11  травня  2021  року в  приміщенні  Деренковецького  старостинського  округу  с.
Деренковець.  Дане  семінарське  заняття  проводиться  в  рамках  програми  «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство». Під час заняття розглянуто ставки податку
на земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено, зокрема ставки податку на
присадибні та садові ділянки. 

На  занятті  розглянуто  питання  звільнення  від  сплати  земельного  податку  певних
категорій осіб – інвалідів першої та другої груп, фізичних осіб, які виховують трьох і більше



дітей віком до 18 років, пенсіонери, ветеранів війни, фізичних особи, які є постраждалими
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  розглянули  терміни  сплати  земельного  податку,  а
також  правову  відповідальність  та  звільнення  від  неї.  Фізичні  особи  звільняються  від
відповідальності,  передбаченої  Податковим Кодексом  за несвоєчасну сплату податкового
зобов’язання,  у  разі  якщо  контролюючий  орган  не  надіслав  чи  не  вручив  податкове
повідомлення у встановлений строк. Відвідувачів старостату сільської ради поінформували
про можливість скористатися послугами бюро, звернувшись особисто або зателефонувавши
на  безкоштовний  номер  системи  БПД.  Під  час  заходу  було  розповсюджено  друковані
матеріали системи БПД.

03  червня  2021  року у  Городищенському  закладі  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  №3 Городищенської  міської  ради  головним спеціалістом Городищенського  БПД
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою проведено лекцію на тему «Захист прав дітей в Україні», для учнів 7-го
А класу.

Під  час  лекцій  було  відзначено,  що  права  дитини  -  система  можливостей,  які
необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог
середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається
«кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до
даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).

Конвенція ООН про права дитини містить повний перелік прав дитини,  а саме: на
життя, на ім’я, на набуття громадянства, на піклування з боку батьків, на збереження своєї
індивідуальності, право бути заслуханою у ході будь-якого розгляду, що стосується дитини;
право  на  свободу  совісті  та  релігії;  право  на  особисте  та  сімейне  життя;  недоторканість
житла;  таємницю  кореспонденції;  право  користуватися  найдосконалішими  послугами
системи охорони здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, необхідний
для її розвитку; на освіту; на відпочинок; на особливий захист: від викрадень та продажу, від
фізичних форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, участі у військових діях;
право на вжиття державою всіх необхідних заходів що до сприяння фізичному та психічному
відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка стала жертвою зловживань або злочину. 

Держава  вживає  всіх  необхідних  законодавчих,  адміністративних,  соціальних  і
просвітніх  заходів  з  метою  захисту  дитини  від  усіх  форм  фізичного  та  психологічного
насильства,  образи  чи  зловживань,  відсутності  піклування  чи  недбалого  і  брутального
поводження та експлуатації.

Відзначено,  якщо права  дітей  в  Україні  порушуються,  вони можуть  звернутися  за
допомогою та захистом до найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, чи бюро правової допомоги, служби у справах дітей, центру соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  поліції  за  місцем  свого  проживання,  а  також  до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Також під час заходу було роз’яснено, що таке безоплатна правова допомога, порядок
отримання  первинної  та  спрощений  порядок  отримання  вторинної  безоплатної  правової
допомоги для дітей,  та розповсюджені друковані  матеріали системи безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.



06 квітня 2021 року у  місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером  Максимом  Саулою,  було
проведено  вуличне  інформування  громадян  на  тему:  «Відновне  правосуддя  для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Громадян поінформовано, що неповнолітні нерідко вдаються до правопорушень під
негативним  впливом  найближчого  оточення.  І  це  мікросередовище  вимагає  від  дитини
довести  свою  приналежність  до  нього,  вчинивши  якийсь  негарний  вчинок.  Інколи  цей
необачний вчинок може зіпсувати дитині все життя. А відновне правосуддя – це сучасний
підхід  до  реагування  на  протиправну  поведінку  та  вчинення  злочинів.  Головним  тут  є
врахування балансу інтересів громади, потерпілої особи та правопорушника. Адже далеко не
завжди суворе покарання є запорукою виправлення людини.

 Відзначено, що програма відновне правосуддя застосовується за чотирьох умов:
1. наявність потерпілої сторони (фізичної або юридичної особи);
2. якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості;
3. визнання неповнолітнім факту вчинення злочину;
4. і неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі.
Програма  відновлення  для  неповнолітніх  надає  можливість  дітям,  які  допустилися

помилки у житті, не розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими. Не потрапляти
під  негативний  вплив  осіб,  які  відбувають  покарання  в  місцях  позбавлення  волі.
Продовжувати навчання у школах та інших навчальних закладах.

З  усіма  неповнолітніми,  які  беруть  участь  у  програмі  з  відновного  правосуддя,
працюють професійні психологи. Фахівці складають психологічні портрети цих дітей. Після
цього призначаються заходи, направлені на ресоціалізацію неповнолітніх.

А, якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з потерпілим, успішно пройде
етап ресоціалізації, має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності.

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.

12  травня  2021  року у  приміщенні  Городищенської  районної  філії  Черкаського
обласного центру зайнятості,  головним спеціалістом Городищенського БПД Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Барабашем Миколою
проведено лекцію на тему «Запобігання безробіттю», для безробітних.



Під час лекції особам, які знаходяться на обліку як безробітні, було роз’яснено, що
безробітними визнаються працездатні  громадяни працездатного віку,  які через відсутність
роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у
державній службі зайнятості  як такі,  що шукають роботу, готові та здатні  приступити до
підходящої роботи.

Під  час  заходу  було  обговорено  багато  цікавих  питань,  та  спектр  послуг,  які
громадяни можуть отримати звернувшись до бюро правової  допомоги,  та роз’яснено,  що
таке безоплатна правова допомога,  порядок отримання первинної  і  вторинної  безоплатної
правової  допомоги,  та  розповсюджені  друковані  матеріали  системи  безоплатної  правової
допомоги з контактною інформацією.

Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Дискримінація
розповсюджене порушення прав людини. Щодня ця проблема зачіпає мільйони людей, але
часто залишається непоміченою. Насправді ж, дискримінація стається кожного разу, коли в
однаковій ситуації через стереотипи чи певну ознаку до одних людей ставляться гірше, ніж
до інших.

З  метою  розширення  доступу  населення  до  безоплатної  правової  допомоги  та
підвищення  рівня правової  поінформованості  громадян  04 червня 2021 року начальник
відділу  «Лисянське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Василь Ямковий провів вуличне інформування на
тему: «Протидія дискримінації». 

Під  час  заходу  громадян  поінформовано,  рівність  громадян  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».  Відповідно  до  Конституції  України,  загальновизнаних
принципів  і  норм  міжнародного  права  та  міжнародних  договорів  України  всі  особи
незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх
реалізації.

Особа,  яка  вважає,  що  стосовно  неї  було  застосовано  дискримінацію,  має  право
звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до
суду. Також проінформував, що таке безоплатна правова допомога, розповсюдив друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактною інформацією про бюро.



08  квітня  2021  року в  приміщенні  сектору  поліцейської  діяльності  №1  відділу
поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за участі
старшого  інспектора  сектору  ювенальної  превенції  Черкаського  районного  управління
поліції  Богдана Поповича та головного спеціаліста відділу «Корсунь-Шевченківське бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги Оксани Курчатової  відбувся круглий стіл присвяченій темі:  "Відновне
правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення".  Сьогодні у кримінальному процесі переважає каральний підхід. Дитина,
яка через складні життєві обставини вперше щось вкрала, може потрапити за грати на три
роки. За статистикою Генпрокуратури, в 70% випадках неповнолітній правопорушник, який
потрапив  за  грати  на  строк  більше  одного  року,  потрапляє  у  в'язницю  повторно.  Тому
примирення неповнолітніх правопорушників з потерпілими, відновлення соціальних зв’язків
з суспільством та відшкодування завданої шкоди є дуже важливим аспектом. Посередниками
у  цьому  процесі  виступають  адвокати,  які  співпрацюють  із  системою  БПД  та  успішно
пройшли  навчання  з  теми:  «Базові  навички  медіації  у  кримінальному  процесі».  Вони
сприяють  сторонам  у  примиренні  та  допомагають  з’ясувати,  якого  саме  відшкодування
потребують  сторони.  Таким  чином,  медіація  вже  на  ранньому  етапі  сприяє  виведенню
неповнолітніх  правопорушників  із  кримінального  процесу,  допомагає  уникнути
кримінального світу. Це не означає, що порушник взагалі не нестиме відповідальність, адже
він  має  відшкодувати  заподіяну  шкоду  потерпілому.  З  неповнолітнім  ґрунтовно
працюватимуть  спеціалісти,  щоб  допомогти  вирішити  проблеми,  які  призвели  до
правопорушення.

В  рамках  виконання  програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»  13  травня  2021  року головним  спеціалістом  відділу  «Кам’янське  бюро
правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Зайцевим  Дмитром  здійснено  виїзний  прийом  громадян  Ревівського
старостинського  округу  Михайлівської  територіальної  громади  Черкаського  району
Черкаської області. Захід розпочався з інформування колективу та жителів громади проте як
реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки та гарантії захисту прав
на  землю.  Звернув  увагу  на  те,  що  усі  громадяни  України  мають  право  на  безоплатне
отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності та роз’яснив, що
передача  земельних  ділянок  безоплатно  у  власність  громадян  у  межах  норм,  визначених
Земельним кодексом України, провадиться один раз по кожному виду використання, тобто
кожен громадянин може одночасно отримати та приватизувати шість земельних ділянок з
різним цільовим призначенням. Під час прийому громадян надані консультації з наступних
питань:  присвоєння  кадастрового  номеру  земельній  ділянці;  встановлення  меж земельної
ділянки; приватизація земельної ділянки під житловим будинком; реєстрація права власності
на новозбудований житловий будинок; пільги УБД та інших питань. По закінченню заходу
розповсюджені інформаційні матеріали системи безоплатної правової допомоги.



Право  на  безоплатну  правову  допомогу  -  гарантована  Конституцією  України
можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця
чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну
правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну
правову допомогу, про це та ряд інших питань, обговорили під час проведеного 08 червня
2021  року начальником  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Кривошия Олегом вуличного інформування, жителі міста Корсунь-Шевченківський, в ході
проведення  заходу  розповсюджена  друковані  матеріали  з  координатами  бюро  правової
допомоги.

                                              

09 квітня 2021 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД,  Ольга  Винарська,  провела  круглий  стіл  на  тему:
«Відновне правосуддя для неповнолітніх,  які  є  підозрюваними у  вчиненні  кримінального
правопорушення». В заході взяли участь: юрист Відділу освіти Звенигородської міської ради
Володимир  Зінченко  та  завуч  з  виховної  роботи  Звенигородської  школи  інтернат  –
спортивний  ліцей,  Інна  Сауляк.  Під  час  заходу  розглядалися  питання  щодо  медіації  та
реалізація пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними
у вчиненні кримінального правопорушення». Зосереджено увагу на тому, що мета програми
відновлення  –  надати  дитині  другий  шанс,  примирити  порушника  та  потерпілого,
ресоціалізувати  та  запобігти  майбутнім  правопорушенням  дітей.  Програма  базується  на
принципах відновного правосуддя та використовує медіацію для примирення неповнолітніх
правопорушників  із  потерпілими.  Залучений  посередник  (медіатор)  сприяє  сторонам  у
примиренні та допомагає з'ясувати, якого саме відшкодування хоче потерпілий.

З метою підвищення правової  обізнаності  суб'єктів  пробації,  14 травня 2021 року
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зайцев Дмитро провів семінар на
тему:  «Запобігання  безробіттю»  для  осіб,  що  засуджені  до  покарань,  не  пов’язаних  з
позбавленням  волі.  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.  Нелегальна  трудова
діяльність  це  відповідальність  перед  законом,  як  роботодавця  так  і  працівника.  Згода  на
роботу  без  належного  оформлення  трудових  відносин  –  добровільна  відмова  від
забезпечення  у  повному обсязі  гарантованого  державою права  на  матеріальні  виплати  та
соціальні  послуги.  Тому  саме  легальне  працевлаштування  є  запорукою  гарантованої
відпустки, оплатою лікарняних, пенсійного забезпечення, допомоги по безробіттю та головне
обов’язкової  виплати  заробітної  плати.  Кожен  працівник,  який  влаштовується  на  роботу
повинен  пам'ятати,  що  отримання  заробітної  плати  «в  конверті»  позбавляє  його  в
майбутньому  соціального  захисту  у  разі  безробіття,  нещасного  випадку  на  виробництві,
захисту від незаконного звільнення, права на відпустки. Для забезпечення свого майбутнього
найманий працівник  повинен вимагати  від роботодавця легального оформлення трудових
відносин шляхом укладення трудового договору.

9  червня  2021  року начальник  відділу  “Лисянське  бюро  правової  допомоги”
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  Василь  Ямковий  провів  вуличне  інформування  для
жителів та гостей селища смт. Лисянка на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні».
Вході заходу донесена до громадян інформація, що Конституція України гарантує кожному
право на  правову допомогу,  яка  в  передбачених  законом випадках надається  безоплатно.
Порядок  реалізації  права  на  правову  допомогу  визначений  Законом  України  «Про
безоплатну  правову  допомогу».  А  обізнаність  населення  про  можливість  отримання
безоплатної правової допомоги в результаті призведе до зменшення кількості випадків, коли
через  свою  необізнаність  людина,  яка  опинилась  у  складній  життєвій  ситуації,  обирає
помилкову модель поведінки і  лише погіршує своє становище.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.

          

12 квітня 2021 року у  місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером  Максимом  Саулою,  було
проведено  вуличне  інформування  громадян  на  тему  «Безоплатна  правова  допомога  в
Україні».

Під  час  заходу,  громадян  міста  було  поінформовано,  що  безоплатна  правова
допомога-  це  правова  допомога,  яка  гарантується  державою  та  повністю  або  частково



надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які
не заборонені законом. Безоплатна правова допомога може бути первинною або вторинною.

безоплатна  первинна  правова  допомога,  суб’єктами  права  на  яку  є  усі  особи,  які
перебувають  під  юрисдикцією  України,  включає  такі  види  правових  послуг:–  надання
правової інформації;– надання консультацій і роз'яснень з правових питань;– складення заяв,
скарг  та  інших  документів  правового  характеру  (крім  документів  процесуального
характеру);–  надання  консультацій,  роз’яснень  та  підготовка  проектів  договорів
користування  земельними  ділянками  (оренда,  суборенда,  земельний  сервітут,  емфітевзис,
суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок;– 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,  і  включає такі  види правових послуг,  як:–
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

захист;
здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах

місцевого самоврядування, перед іншими особами;
складення документів процесуального характеру.
Відзначено які категорії осіб мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

згідно із статтею 14 Закон України «Про безоплатну правову допомогу».
Також під час  заходу було роз’яснено,  порядок отримання первинної  та вторинної

безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної
правової допомоги з контактною інформацією.

18  травня  2021  року в  приміщенні  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги пройшло навчання для працівників бюро правової
допомоги.

Директор Смілянського МЦ з надання БВПД Євген Савчук довів до відома фахівців
бюро,  що  особливо  актуальним  є  питання  надання  ними  якісної  правової  допомоги
населенню.  Зокрема,  працівники  місцевого  центру,  запропонували  наступні  питання,  що
постали до обговорення та вирішення з бюро:

– порядок реєстрації клієнтів при зверненні;
– ведення щоденної статистичної звітності;
– волонтер БПД;
– письмові консультації;
–  порядок  організації  роботи  дистанційних  та  мобільних  пунктів  доступу  до

безоплатної правової допомоги.
                          



10 червня 2021 року начальник відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Василь
Ямковий провів семінар з працівниками та клієнтами у Лисянського відділі обслуговування
громадян №2 Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області на тему:
"Підтвердження  трудового  стажу  для  призначення  пенсії".  Основним  документом,  що
підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, тобто до вступу в силу Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», є трудова книжка. З 01.01.2004 стаж
для виходу на пенсію називається страховим і його підтвердження здійснюється за даними
персоніфікованого обліку — даних, що зберігаються в Пенсійному фонді. При відсутності у
людини трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або
містяться неправильні (неточні) дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі
інших  документів,  виданих  за  місцем  роботи,  служби,  навчання,  а  також  архівними
установами. Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу
проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (постанова КМУ «Про
затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»). Під час проведення заходу були
розповсюджені  спеціально  підготовлені  буклети  з  інформацією  про  "Підтвердження
трудового  стажу  для  призначення  пенсії".  Трудовий  (пенсійний,  страховий)  стаж  є
найважливішим  фактором  при  призначенні  пенсії.  Від  його  розміру  залежить  право
підтвердження трудового стажу для призначення пенсії".

                                                                   

З  метою підвищення  рівня правової  обізнаності  та  свідомості  громадян  13 квітня
2021 року головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Курчатова  провела круглий стіл із заступником директора Публічної бібліотеки по роботі з
дітьми Корсунь-Шевченківської міської ради Дяченко Неллі та працівниками бібліотеки  на
тему:  «Безоплатна  правова  допомога  в  Україні».  Під  час  зустрічі   висвітила   головний
спеціаліст розповіла про розвиток системи безоплатної правової допомоги в Україні та на
Корсунщині,  зокрема,  як  і  де  можна  отримати  безоплатну  правову  допомогу  та
основоположні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня
2010 року: поняття безоплатної первинної правової допомоги, поняття безоплатної вторинної
правової  допомоги,  принципи  державної  політики   надання  правової  допомоги,  система
надання  безоплатної  правової  допомоги,  суб’єкти  надання  безоплатної  первинної  та
вторинної  правової  допомоги,  категорії  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну
правовому  допомогу,  підстави  для  відмови  в  наданні  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.  В ході круглого столу сторони домовилися про проведення спільних заходів  в
майбутньому, а також  працівник відповідала на запитання працівників бібліотеки та роздала
друковані матеріали Міністерства Юстиції.                                                      

19 травня 2021 року у приміщенні Лисянського районного сектору філії Державної
установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській  області,  за  участю  начальника  Лисянської
районного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській  області
Станіслава  Королькова,  начальника  “Лисянське  бюро  правової  допомоги”  Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Василя Ямкового та



засуджених прочитано лекцію на тему: «Актуальні правові питання під облікових пробації,
які також є учасниками АТО».

11  червня 2021  року  у  Городищенському  районному  секторі  філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  в  Черкаській  області  головним  спеціалістом  відділу
«Городищинське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Миколою Барабашем, проведено лекцію на тему
«Право на безоплатну правову допомогу» для підоблікових пробації, серед яких також були
присутні учасники АТО.

Під  час  заходу  було  відзначено,  що  безоплатна  правова  допомога  -  це  правова
допомога,  що  гарантується  державою  та  повністю  або  частково  надається  за  рахунок
Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Право  на  безоплатну  правову  допомогу  -  гарантована  Конституцією  України
можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця
чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну
правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну
правову  допомогу  у  випадках,  передбачених  Законом  України  «Про  безоплатну  правову
допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога полягає в інформуванні особи про її права і
свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження
рішень,  дій  чи бездіяльності  органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. БПД включає такі види правових послуг:

- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
- складення заяв,  скарг та інших документів  правового характеру (крім документів

процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та

медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога полягає у створенні рівних можливостей для

доступу осіб до правосуддя і включає такі види правових послуг:
- захист від обвинувачення;
- здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах,

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складання документів процесуального характеру.
В  кінці  заходу  було  роз’яснено  про  систему  безоплатної  правової  допомоги,

спрощений порядок отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги для
учасників  АТО та  розповсюджені  друковані  інформаційні  матеріали  системи безоплатної
правової допомоги з контактною інформацією.

                                            



14  квітня  2021  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги Зайцев Дмитро провів інформаційну бесіду з особами які належать до ромської
національної меншини.

Під час бесіди роз’яснено законодавчі гарантії прав національних меншин. Правовий
статус  національних  меншин  визначається  нормами  Декларації  прав  національностей
України  та  ЗУ  «Про  національні  меншини  в  Україні».  Держава  гарантує  всім  народам,
національним  групам,  громадянам,  які  проживають  на  її  території,  рівні  політичні,
економічні, соціальні та культурні права, підтримує розвиток національної самосвідомості й
самовиявлення. При цьому всі громадяни України користуються захистом держави на рівних
підставах.

З метою підвищення рівня правової  обізнаності  та  свідомості  громадян  20 травня
головний  спеціаліст  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової  допомоги»  Оксана
Курчатова провела правопросвітницький захід - вуличне інформування для жителів та гостей
міста Корсунь-Шевченківський,який присвячений Дню вишиванки, тема якого «Запобігання
та протидія домашньому насильству». В ході вуличної акції громадяни дізналися про норми
Закону України «Про запобігання домашньому насильству»,  про затвердження Кабінетом
Міністрів  України  державної  соціальної  програми  протидії  домашньому  насильству  та
насильству за ознакою статі на 2021 – 2015 роки. Дана програма передбачає удосконалення
системи запобігання  та  протидії  домашньому насильству та насильству за  ознакою статі;
забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг,  орієнтованих на їхні
потреби; надання якісних соціальних послуг постраждалим від насилля. Також передбачене
формування  у  суспільстві  нетерпимого  ставлення  до  насильства;  підвищення  рівня
поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства;
надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості реалізації таких
прав. У межах програми планується створення єдиного підходу для розвитку і розбудови
притулків та відповідної інфраструктури для постраждалих від домашнього насильства осіб.

А  також  громадяни  отримували  відповіді  на  актуальні  для  них  запитання,  що
стосувалися  соціальних  пільг  та  державних гарантій,  питань  сімейного  права  та  порядку
доступу  до  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Наголошено  про  можливість
отримувати  безоплатні  консультації  правового  характеру  за  визначеним  графіком  в
приміщенні Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги.
                                                          



14 червня 2021 року начальник відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Василь
Ямковий провів роз’яснення серед донорів та пацієнтів закладу «Лисянський районний центр
первинної медико - санітарної допомоги» на тему «Права, гарантії та пільги, які надаються
донорам крові та її компонентів» захід було проведено за участі операційної медичної сестри
відділення забору крові Наталії Тригуб.

Донором крові або плазми крові може бути кожен дієздатний громадянин України
віком від 18 років, який має вагу не менше 50 кг та пройшов відповідне медичне обстеження
у медичному закладі перед забором крові і немає протипоказань.

Донори мають наступні права:
Звільняються в день забору крові від роботи на підприємстві, установі чи організації

із збереженням за ними середнього заробітку. Для цього необхідно подати заяву не пізніше
як за один робочий день із проханням відпустити з роботи  для медичного обстеження чи
здачі крові. Дозвіл оформлюється відповідним наказом. Таким особам безпосередньо після
кожного  дня  донації  крові  або  її  компонентів  надається  день  відпочинку,  який  буде
оплачений  в  межах  середнього  заробітку,  а  за  бажанням  працівника  цей  вихідний  день
приєднується до щорічної відпустки.

Підставою для звільнення від роботи, навчання або служби є довідка, видана донору
за місцем медичного обстеження чи донації крові та її компонентів. Підставою для відмови у
вивільнені працівника в день, коли він виявив бажання здати кров, може бути виключно у
випадках, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може
призвести  до  загрози  життю  чи  здоров’ю  людей,  до  невиконання  завдань  пов’язаних  із
забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної
шкоди або інших тяжких наслідків. 

У разі,  коли працівник здає кров в день своєї щорічної  відпустки,  то ця відпустка
продовжується  на  відповідну  кількість  днів  з  наданням  працівнику  додаткового  дня
відпочинку за кожний день давання крові.

Донори, які безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 40
максимально  допустимим дозам,  або плазми крові  в  сумарній  кількості,  що  дорівнює 60
максимально  допустимим  дозам,  заготовленим  методом  аферезу  або  40  максимально
допустимим  дозам  клітин  крові,  заготовлених  методом  аферезу  незалежно  від  часу
здійснення таких донацій набувають статусу Почесного донора України. 

Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10%
затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

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,  у
випадках передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».  15 квітня
2021 року начальник відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ з
надання БВПД провела вуличне інформування під гаслом: «Безоплатна правова допомога в
Україні». Мешканцям та гостям міста Звенигородка було доведено про їх права і свободи,
порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб. 
    При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування
привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження,  місця  проживання,  за
мовними або іншими ознаками.
   Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

1) органи виконавчої влади;
2) органи місцевого самоврядування;
3) фізичні та юридичні особи приватного права;
4) спеціалізовані установи;
5) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

21 травня 2021  року у місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером  Максимом  Саулою,  було
проведено вуличне інформування громадян на тему «Запобігання та протидія домашньому
насильству».

Під час заходу, громадян міста було поінформовано, що 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".

Статтею  126-1  Кримінального  кодексу  України  домашнє  насильство  визначене,  як
умисне  систематичне  вчинення  фізичного,  психологічного  або  економічного  насильства
щодо  подружжя  чи  колишнього  подружжя  або  іншої  особи,  з  якою  винний  перебуває
(перебував)  у  сімейних  або  близьких  відносинах,  що  призводить  до  фізичних  або
психологічних  страждань,  розладів  здоров’я,  втрати  працездатності,  емоційної  залежності
або погіршення якості життя потерпілої особи.

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:
1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника (виноситься уповноваженими

підрозділами органів Національної поліції України);
2) обмежувальний припис стосовно кривдника (видається судом);
3) взяття  на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної

роботи (здійснюється уповноваженими підрозділами органу Національної поліції України);



4)  направлення  кривдника  на  проходження  програми  для  кривдників
(відповідальними за виконання програм для кривдників, є місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування).

Також під час  заходу було роз’яснено,  порядок отримання первинної  та вторинної
безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної
правової допомоги з контактною інформацією.

                                               

15  червня  2021  року  в  пункті  приймання  крові  Комунального  некомерційного
підприємства  "ГОРОДИЩЕНСЬКЕ  МЕДИЧНЕ  ОБ'ЄДНАННЯ"  Городищенської  міської
ради  головним  спеціалістом  відділу  «Городищенське  бюро  правової  допомоги»
Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
Барабашем Миколою було проведено лекцію з нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього
дня донора крові на тему «Права донорів в Україні».

Під  час  лекції  для  донорів  та  медичних  сестер  пункту  приймання  крові  КНП
Городищенське  МО  було  відзначено,  що  посадові  особи  установ  та  закладів  охорони
здоров'я, зобов'язані поінформувати донора про його права і обов'язки та порядок здійснення
донорської функції. 

Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів і видача довідок
про  стан  його  здоров'я  здійснюються  безоплатно.  Донору,  в  порядку  встановленому
законодавством, відшкодовується шкода заподіяна йому ушкодженням здоров'я у зв'язку з
виконанням донорської функції,  з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене
харчування  та  на  інші  заходи,  спрямовані  на  його  соціально-трудову  та  професійну
реабілітацію. 

В  день  забору  крові  та  її  компонентів,  а  також  в  день  медичного  обстеження,
працівник,  який  є  або  виявив  бажання  стати  донором,  звільняється  від  роботи  на
підприємстві,  в установі, організації  незалежно від форм власності із збереженням за ним
середнього заробітку.  Підставою для надання пільг є відповідні довідки видані  донору за
місцем медичного обстеження чи забору крові та її компонентів, також донор забезпечується
безкоштовними  сніданком  та  обідом  за  рахунок  коштів  закладу  охорони  здоров'я,  що
здійснює забір крові та її компонентів. 

Держава не тільки гарантує захист прав донора, охорону його здоров’я, надає йому
пільги,  а  також  передбачає  відповідальність  роботодавця  за  ненадання  пільг.  Згідно  зі
статтею  20 Закону  України  "Про  донорство  крові  та  її  компонентів",  особи,  що винні  у
порушенні  встановлених  цим  Законом  прав  донорів,  несуть  встановлену  законодавством
дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-правову  чи  кримінальну  відповідальність.
Фактично,  ненадання  донорам  пільг  –  є  порушенням  трудового  законодавства,  за  яке
передбачено наступну відповідальність: 

- дисциплінарну - згідно зі статтями 147 - 152 Кодексу законів про працю України;
-  адміністративну  -  згідно  з  частиною  першою  статті  41  Кодексу  України  про

адміністративні правопорушення.
                                                     

                                               



Право на безоплатну правову допомогу гарантується Конституцією України. Кожен
може отримати  правову консультацію  щодо того,  як  діяти  для  вирішення  своєї  життєвої
проблеми. 

16 квітня 2021 року заступником начальника відділу «Шполянське бюро правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Каріною  Асланян   на  базі
Шполянського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» проведено робочу зустріч на
тему: «Безоплатна правова допомога в Україні».

Під  час  заходу  фахівець  роз’яснила  ,що  громадяни,  які  не  мають  можливості
самостійно захистити свої права та інтереси, можуть скористатися допомогою адвоката чи
юриста. Правові послуги, які надають адвокати та працівники системи безоплатної правової
допомоги, безоплатні для клієнтів і оплачуються державою.

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

Присутні  отримали інформаційні  матеріали,  що містять  інформацію про роботу та
контактну інформацію Шполянського бюро правової допомоги.

З метою підвищення рівня правової поінформованості громадян 26 травня 2021 року
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Зайцев  Дмитро  разом  з
волонтером  Ляшко  В’ячеславом  проведено  вуличне  інформування  на  тему:
«Адміністративне затримання: що треба знати». Під час проведення інформування присутнім
роз’яснено,  що адміністративне затримання це захід забезпечення провадження в справах
про  адміністративні  правопорушення,  який  полягає  у  тимчасовому  обмеженні  свободи
пересування, місцезнаходження і застосовується в разі, коли інші заходи адміністративного
припинення неефективні для забезпечення належного виконання провадження в справі про
адміністративне  правопорушення  і  забезпечення  притягнення  правопорушника  до
відповідальності. В свою чергу адміністративне затримання можливе лише в разі вчинення
адміністративного  правопорушення,  затримання  в  разі  скоєння  злочину  регулюється
Кримінальним  процесуальним  кодексом  України.  У  разі  проведення  адміністративного
затримання складається адміністративний протокол, який повинен містити реквізити: дата і
місце його складання;  посада,  прізвище,  ім’я та  по батькові  особи,  яка  склала протокол;
відомості  про особу затриманого;  час і  мотиви затримання.  Під час складання протоколу
порушнику роз’яснюються його права, передбачені Конституції України та КУпАП.
                                                                



16  червня  2021  року  заступник  начальника  відділу  «Шполянське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Каріна  Асланян  провела  правопросвітницький  захід  з  нагоди  відзначення
Всесвітнього дня донора крові на тему «Права донорів в Україні». Місцем проведення було
обрано Шполянську центральну районну лікарню ім. братів М.С і О.С Коломійченків.

Під час заходу паціентів та працівників лікарні було проінформовано про гарантовані
державою права та обовязки осіб, які виявили бажання стати донором крові.

Також  присутні  отримали  тематичні  інформаційні  буклети  «Безпечне  донорство
крові»  та  інформаційні  матеріали  щодо  роботи  відділу  «Шполянське  бюро  правової
допомоги».

19 квітня 2021 року у  місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером  Максимом  Саулою,  було
проведено  вуличне  інформування  громадян  на  тему  «Захист  прав  споживачів  кредитних
послуг та інших незаконних дій фінансових та колекторських кампаній».

Громадян поінформовано, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського
вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», яким було внесено зміни до
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» про те,
що  банкам  забороняється  в  односторонньому  порядку  змінювати  умови  укладених  з
клієнтами  договорів,  зокрема  збільшувати  розмір  процентної  ставки  за  кредитними
договорами або зменшувати її  розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на
вимогу), за винятком випадків, встановлених законом. А якщо у кредитному договорі банк
встановив умову про право банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку,
то така умова є недійсною.

Останнім часом все більше землевласників стикаються з ситуацією, коли при межі
їхньої та сусідніх ділянок «накладаються». Саме питанню межових спорів  27 травня 2021
року був  присвячений захід  в  селі  Моринці.  Участь  у  заході  взяли заступник  директора



Смілянського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  Олександр  Дячук,  головний  спеціаліст
відділу правовпросвітництва та надння правової допомоги Олена Сокол та начальник відділу
«Звенигородське бюро правової допомоги» Ольга Винарська.

Заступник директора  зазначив, що встановлення меж земельної ділянки на місцевості
– це визначення за допомогою геодезичних пристроїв місцезнаходження поворотних точок
меж земельної  ділянки та  їх  закріплення  межовими знаками.  Межі  земельної  ділянки на
місцевості мають бути закріплені межовими знаками.

Законодавством  передбачено,  що  закріплення  межовими  знаками  меж  земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  здійснюється  виконавцем  у  присутності  власника
(користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або
уповноваженою ним (ними) особою.

Особливу увагу було приділено межовим спорам. Адже випадки, коли межі суміжних
ділянок накладаються одна на одну непоодинокі.

У  рамках  виконання  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство» 17 червня 2021 року заступник директора Смілянського місцевого центру з
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги Олександр  Дячук,  головний спеціаліст
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Таїсія Коберник та
головний спеціаліст відділу «Кам’янське бюро правової допомоги» Зайцев Дмитро здійснили
виїзд до с. Райгород Михайлівської територіальної громади Черкаського району Черкаської
області,  де  в  приміщенні  сільської  ради  ними  було  організовано  та  проведено
правопросвітницький  захід  для  жителів  громади  та  працівників  на  тему:  "Захист  прав
землевласників».  Під  час  заходу  слухачам  було  роз’яснено:  хто  може  звернутися  за
отриманням  земельної  ділянки;  який  розмір  передається  громадянам  безоплатно;  куди
звертатися; які необхідні документи; термін розгляду заяви; процедура розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки;  що  таке  кадастровий  номер та  до  кого
потрібно звертатися і які документи надати для реєстрації земельної ділянки у Державному
земельному  кадастрі,  а  також  порядок  внесення  відомостей  до  Державного  земельного
кадастру та порядок реєстрації права власності на земельну ділянку.

Окремо було акцентовано  увагу на  розпорядженні  Кабінету  Міністрів  України  від
16.05.2014 № 523-р  «Деякі  питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої
влади  через  центри  надання  адміністративних  послуг».  Державна  реєстрація  земельної
ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру - є адміністративною послугою,
яку громадяни також можуть замовити на офіційному веб-сайті Єдиного державного порталу
адміністративних послуг. 

По  закінченню  заходу  були  розповсюджені  інформаційні  матеріали  системи
безоплатної правової допомоги.

                                            



Начальником відділу Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги Смілянського
місцевого  центру  з  надання  БВПД  Кривошия  Олегом  спільно  з  головою  спілки  Іваном
Журавльовим,  21  квітня  2021  року у  приміщенні  спілки  АТО  Корсунщини,  проведено
інформаційний правопросвітницький захід для учасників АТО.

Тема заходу: «Надання земельних ділянок учасникам АТО». Учасникам бойових дій
гарантується  пільга  щодо  першочергового  відведення  земельних  ділянок  для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, що передбачено статтею
12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Спеціаліст
бюро розповіла, що земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у
межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України.

Також було зазначено, що відповідно до Земельного кодексу України, зацікавлені в
одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної
власності  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  ведення  садівництва,
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибної  ділянки),  індивідуального  дачного  будівництва  у  межах  норм  безоплатної
приватизації,  подають  клопотання  до  відповідного  органу  виконавчої  влади  або  органу
місцевого  самоврядування,  який  передає  земельні  ділянки  державної  чи  комунальної
власності у власність відповідно до повноважень. 

28 травня 2021  року головним спеціалістом “Лисянське бюро правової допомоги “
Смілянського МЦ з надання БВПД Оксаною Яровою проведено інформування громадян на
тему:  «Адміністративне  затримання:  що  треба  знати».  Під  час  заходу  громадянам  було
роз'яснено, що таке адміністративне затримання, мета та підстави для застосування такого
допоміжного заходу, які органи правомочні для його здійснення. Фахівець наголосила , що
Конституція  України  гарантує:  «кожному  заарештованому  чи  затриманому  має  бути
невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано
можливість  з  моменту  затримання  захищати  себе  особисто  та  користуватися  правовою
допомогою захисника».

18 червня 2021 року у місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
відділу «Городищенське бюро правової допомоги» Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером
Мар’яною Перепелицею, було проведено вуличне інформування громадян на тему «Права
донорів в Україні». Під час заходу громадян міста було поінформовано, що держава гарантує
захист прав донора та охорону його здоров'я, а також надає йому пільги. Посадові особи
установ та  закладів  охорони здоров'я  зобов'язані  поінформувати донора про його права і
обов'язки  та  порядок  здійснення  донорської  функції.  Медичне  обстеження  донора  перед
здаванням крові  та  її  компонентів  і  видача довідок про стан його здоров'я  здійснюються



безоплатно.  Донору  в  порядку,  встановленому  законодавством,  відшкодовується  шкода,
заподіяна  йому  ушкодженням  здоров'я  у  зв'язку  з  виконанням  донорської  функції,  з
урахуванням  додаткових  витрат  на  лікування,  посилене  харчування  та  на  інші  заходи,
спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію.

Також під час заходу було роз’яснено,  порядок отримання первинної  та вторинної
безоплатної правової допомоги, та розповсюджені друковані матеріали системи безоплатної
правової допомоги з контактною інформацією.

    
                                             

22 квітня 2021 року  начальник відділу «Звенигородського бюро правової допомоги»
Смілянського  МЦ  з  надання  БВПД  провела  семінар  для  колективу   Звенигородського
міськрайонного  сектору  філії  ДУ  «Центр  пробації»  на  тему:  «Захист  прав  споживачів
кредитних послуг та інших незаконних дій фінансових та колекторських кампаній» під час
заходу зосереджено увагу, що згідно із законом перед укладенням договору про споживчий
кредит  кредитодавець  має  проінформувати  споживача  про  можливість  залучення
колекторської компанії у разі непогашення заборгованості вчасно. У договорі про споживчий
кредит має вказуватися право споживача звертатися до Національного банку України у разі
порушення законодавства у сфері споживчого кредитування. Посадові особи, які порушують
законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну
відповідальність,  установлену  законом.  Кредитодавець,  новий  кредитор,  кредитний
посередник та колекторська компанія несуть відповідальність за порушення прав споживачів
у сфері захисту персональних даних згідно із законом.

31 травня 2021 року,  з  нагоди  відзначення 01 червня Міжнародного дня захисту
дітей  головний  спеціаліст  відділу  правопросвітництва  та  надання  правової  допомоги
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена
Сокол спільно з представниками Смілянського міськрайонного відділу пробації організували
та провели лекцію для неповнолітніх  суб’єктів  пробації,  які  були засуджені  до покарань,
непов’язаних з позбавленням волі, на тему: «Захист прав дітей в Україні». 

Зокрема було зазначено, що відповідно до ст.40 Конвенції про права дитини, Держави
-  учасниці  визнають  право  кожної  дитини,  яка,  як  вважається,  порушила  кримінальне
законодавство,  була  звинувачена  або  визнається  винною  в  його  порушенні,  на  таке
поводження, що сприяє розвиткові у дитини почуття гідності і значущості,  зміцнює в ній
повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому враховуються вік дитини і
бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею корисної ролі в суспільстві.

Окрім  цього,  було  наголошено,  що  кожна  дитина,  яка,  як  вважається,  порушила
кримінальне законодавство чи була звинувачена в його порушенні, має такі гарантії:

–  презумпцію невинності, поки її вина не буде доведена згідно із законом;



– негайне і безпосереднє інформування її про звинувачення проти неї, а у випадку
необхідності, через її батьків чи законних опікунів, та одержання правової й іншої необхідної
допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту;

–  невідкладне  прийняття  рішення  з  розглядуваного  питання  компетентним,
незалежним і  безстороннім  органом  чи  судовим органом  у  ході  справедливого  слухання
згідно із законом у присутності адвоката чи іншої відповідної особи і, якщо це не вважається
таким,  що  суперечить  найкращим  інтересам  дитини,  зокрема,  з  урахуванням  її  віку  чи
становища її батьків або законних опікунів;

– свобода від примусу щодо свідчень чи визнання вини;
– вивчення показань свідків звинувачення або самостійно, або за допомогою інших

осіб та забезпечення рівноправної участі свідків захисту та вивчення їх свідчень;
–  якщо  вважається,  що  дитина  порушила  кримінальне  законодавство,  повторний

розгляд  вищим  компетентним,  незалежним  і  безстороннім  органом  чи  судовим  органом
згідно із законом відповідного рішення та будь-яких вжитих у цьому зв’язку заходів;

–  безоплатна допомога перекладача, якщо дитина не розуміє використовуваної мови
чи не розмовляє нею;

– повна повага її особистого життя на всіх стадіях розгляду.

22 червня 2021 року з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців на
базі  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
було проведено круглий стіл на тему «Права біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту».

У  заході  взяли  участь  працівники  Смілянського  місцевого  центру  та  спеціально
запрошена  головний  спеціаліст  юристконсульт  Управління  праці  та  соціального  захисту
населення виконавчого комітету Смілянської міської ради – Юлія Сюкало. 

Під  час  заходу  головний  спеціаліст  юрист  консул  роз’яснила,  які  саме  особи
вважаються «біженцями»,  які  відносяться  до категорії  «осіб,  які  потребують додаткового
захисту», а які до «осіб, що потребують тимчасового захисту», згідно Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Також розповіла, що Україна в 2002 році приєдналася до Конвенції ООН 1951 року і
Протоколу 1967 року. Відповідно до ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671 – 6, наша держава надає захист іноземним
громадянам та особам без громадянства, які його шукають на її території, шляхом :

1. визнання біженцем;
2. визнання особою, яка потребує додаткового захисту;
3. визнання особою яка потребує тимчасового захисту;
4. Окрім  цього  були  розглянуті  випадки  під  час  яких  особа  може  втратити  статус

біженця. 
Наприкінець зустрічі було підсумовано та наголошено, що особи, яких було визнано

біженцями або особи, які  потребують додаткового чи тимчасового захисту,  користуються
тими  самими  правами  і  свободами,  а  також  мають  такі  самі  обов’язки,  як  і  громадяни
України,  крім  випадків,  установлених  Конституцією  та  законами  України,  а  також
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
                



                  

З  метою  підвищення  рівня  правової  обізнаності  та  свідомості  громадян
23 квітня 2021 року  головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової
допомоги» Оксана Курчатова провела правопросвітницький захід - вуличне інформування
для жителів та гостей міста Корсунь-Шевченківський, тема якого «Захист прав споживачів
кредитних послуг та інших незаконних дій фінансових та колекторських кампаній». В ході
вуличної  акції  громадяни   дізналися  про  легальні  способи  протидії  колекторським
компаніям,  нормативно-правову  регламентацію  діяльності  колекторських  компаній,
особливості  нарахування відсотків  по кредитах,   як захистити своє право на приватність,
позасудовий порядок вирішення спору. А також отримували відповіді на актуальні для них
запитання, що стосувалися соціальних пільг та гарантій, інших  договірних правовідносин та
порядку доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. Наголошено про можливість
отримувати  безоплатні  консультації  правового  характеру  за  визначеним  графіком  в
приміщенні Корсунь-Шевченківського бюро правової допомоги.

З метою підвищення рівня правової поінформованості громадян 23 червня 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: «Права біженців та осіб, які потребують додаткового захисту». Під
час проведення інформування присутнім роз’яснено про права та обов’язки біженців та осіб,
які  потребують  додаткового  захисту.  Особи,  яких  визнано  біженцями  або  особами,  які
потребують додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також
мають  такі  самі  обов’язки,  як  і  громадяни  України,  крім  випадків,  установлених
Конституцією  та  законами  України,  а  також  міжнародними  договорами,  згода  на
обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України.  По  закінченню  заходу
розповсюджені  інформаційні  матеріали  системи  безоплатної  правової  допомоги  з
контактною інформацією.

                                                                                

26 квітня 2021 року у  місті  Городище Черкаської  області,  головним спеціалістом
Городищенського  БПД  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної



правової  допомоги  Миколою  Барабашем  разом  з  волонтером  Максимом  Саулою,  було
проведено вуличне інформування громадян на тему "Захист прав інтелектуальної власності".

Громадян поінформовано,  що право інтелектуальної  власності  -  це право особи на
результат  інтелектуальної,  творчої  діяльності  або  на  інший  об'єкт  права  інтелектуальної
власності,  що  визначено  Цивільним  Кодексом  України  та  іншими  законами.  Право
інтелектуальної  власності  є  непорушним.  Ніхто  не  може  бути  позбавлений  права
інтелектуальної  власності  чи  обмежений  у  його  здійсненні,  крім  випадків,  передбачених
законом. 

Інтелектуальна власність - збірне поняття, що означає сукупність виняткових прав на
результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації.  Охоплює права, що відносяться до
літературних,  художніх  і  наукових  творів,  виконавської  діяльності  артистів,  звукозапису,
радіо і телепередач, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань
і т.п. 

Відзначено,  що  існують  види  відповідальності  за  порушення  прав  інтелектуальної
власності до яких належить:  цивільно-правова, адміністративна і кримінальна.

А форми захисту прав інтелектуальної власності - це комплекс організаційних заходів,
спрямованих на захист прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм,
відеограм,  організацій  мовлення,  винахідників  та  інших  суб’єктів  прав  інтелектуальної
власності.

За міжнародними стандартами захисту прав інтелектуальної власності існує цілий ряд
міжнародних  договорів,  що  регулюють  відносини  в  сфері  інтелектуальної  власності  на
міжнародному  рівні.  Однак,  серед  міжнародних  стандартів  щодо  правової  охорони
інтелектуальної  власності  особливу  роль  відіграє  «Угода  про  торговельні  аспекти  прав
інтелектуальної власності» функції адміністрування якої покладені на Світову організацію
торгівлі.

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.    

Важливим засобом захисту прав та свобод людини є гарантії. Вони є системою норм,
принципів  та  вимог,  які  забезпечують  процес  дотримання  прав  та  законних  інтересів
людини.  Призначенням  гарантій  є  забезпечення  найсприятливіших  умов  для  реалізації
конституційно  закріпленого  статусу  людини.  28  червня  ми  будемо  відзначати  День
Конституції  України  —  це  державне  свято,  історія  якого  почалася  з  1996  року  та
супроводжувалась довгими обговореннями та дебатами. Тоді, у ніч на 28 червня, парламент
прийняв Конституцію незалежної України.

З  метою  роз’яснення  прав  і  гарантій  людини  і  громадянина  головний  спеціаліст
відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського МЦ Лілія Дзюба 24 червня
2021 року провела семінар для підоблікових Звенигородського міськрайонного сектору філії
ДУ «Центр пробації» на тему: «Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини і
громадянина в Україні». Під час семінару була розгорнута жвава дискусія щодо обговорення
громадянських прав — можливостей людей, що характеризують їхнє фізичне та біологічне
існування,  задоволення  матеріальних,  духовних  та  деяких  інших  потреб.  Під  час  заходу



обговорені  суб'єктивні  права:  на  життя;  на  недоторканність  особи,  житла,  на  таємницю
листування,  телефонних  розмов,  телеграфної  та  іншої  кореспонденції;  на  вибір  місця
проживання,  свободу пересування,  на  вільне залишення  території  України  та  повернення
будь-коли в Україну; на свободу власної думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і
переконань;  вільно  збирати,  зберігати,  використовувати  й  поширювати  інформацію усно,
письмово та в інший спосіб на свій вибір; на свободу світогляду, віросповідання та ін.

                                                     
  

З  метою підвищення  рівня правової  обізнаності  та  свідомості  громадян  27 квітня
2021 року головний спеціаліст відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги»
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Курчатова  провела  круглий  стіл  із  заступником  директора  Публічної  бібліотеки  для
дорослих  Корсунь-Шевченківської  міської  ради   Литвин  Валентиною  та  працівниками
бібліотеки  на  тему:  «Захист  прав  інтелектуальної  власності».   Під  час  зустрічі  головний
спеціаліст розповіла про розвиток системи  нормативно-правових актів, які в правовому полі
регулюють  право  інтелектуальної  власності,  наголосила  на   загальних  положеннях  прав
інтелектуальної власності роботодавця на об’єкти  інтелектуальної власності,  що створені
працівниками, розглянули поняття об’єкту права інтелектуальної власності, спільні права на
об’єкти  права  інтелектуальної  власності,  щодо  виплати  заробітної  плати  чи  винагороди
щодо створення об’єкту інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права, які
виникають  на такий об’єкт та оформлення прав на об’єкт інтелектуальної власності, який
вже є створеним  та який, буде створений у майбутньому. В ході круглого столу сторони
домовилися про проведення спільних заходів в майбутньому , а також  працівник відповідала
на запитання працівників бібліотеки  та роздала друковані матеріали Міністерства Юстиції.

Біженець  -  особа,  яка  не  є  громадянином  України  і  внаслідок  обґрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності,
громадянства  (підданства),  належності  до  певної  соціальної  групи  або  політичних
переконань  перебуває  за  межами  країни  своєї  громадянської  належності  та  не  може
користуватися  захистом  цієї  країни  або  не  бажає  користуватися  цим  захистом  внаслідок
таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни
свого  попереднього  постійного  проживання,  не  може  чи  не  бажає  повернутися  до  неї
внаслідок зазначених побоювань. Щороку в усьому світі 20 червня відзначають Всесвітній
день біженців.

З нагоди відзначення Всесвітнього Дня біженців,  25 червня 2021 року начальник
відділу «Лисянське бюро правової  допомоги» Смілянського МЦ з  надання БВПД Василь
Ямковий в приміщенні Лисянської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області за
участі  старшого  державного  інспектора  Лисянської  ДПІ  Бублейко  Алени,  Юрія  Білоуса,



Швидкої  Зої  провів  круглий  стіл  на  тему:  «Права  біженців  та  осіб,  які  потребують
додаткового захисту».

В ході зустрічі обговорили, які права та гарантії мають біженці в Україні. Згадали про
те,  що  основна  проблема  у  сучасній  Україні  даної  категорії  осіб  полягає  у  дотриманні
законодавства  про  права  біженців.  Нерідко  ця  категорія  фізичних  осіб  зустрічається  з
труднощами  у  зв’язку  з  реєстрацією  за  місцем  проживання,  одержання  постійного  або
тимчасового житла, працевлаштування на новому місці проживання. 

Також,  було  акцентовано  увагу  присутніх  на  те,  що  згідно  Закону  України  «Про
безоплатну правову допомогу» особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про біженців та осіб, які
потребують  додаткового  або  тимчасового  захисту»  мають  право  на  всі  види  правових
послуг, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового  захисту  в  Україні,  до  прийняття  остаточного  рішення  за  заявою,  а  також
іноземці  та  особи  без  громадянства,  затримані  з  метою  ідентифікації  та  забезпечення
примусового видворення, з моменту затримання. 

По завершенні заходу присутнім надано тематичні буклети з контактами Лисянського
бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт. Лисянка, вул. Незалежності , 25. 

                                          

28  квітня  2021  року начальник  відділу  «Корсунь-Шевченківське  бюро  правової
допомоги» Олег Кривошия провів правопросвітницький захід, а саме вуличне інформування
для жителів та гостей міста Корсунь-Шевченківський  на тему: «Захист прав інтелектуальної
власності»

Право  інтелектуальної  власності  -  це  право  особи  на  результат  інтелектуальної,
творчої  діяльності  або  на  інший  об'єкт  права  інтелектуальної  власності,  визначений  цим
Кодексом та іншим законом (ст. 418 ЦК).

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної
власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів
права  інтелектуальної  власності  визначається  Цивільним  Кодексом  України,  Законам
України:  «Про  захист  від  недобросовісної  конкуренції»,  «Про  авторське  право  і  суміжні
права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові
зразки»,  «Про охорону прав на знаки для товарів і  послуг»,  «Про охорону прав на сорти
рослин» та іншим законом.

Право  інтелектуальної  власності  є  непорушним.  Ніхто  не  може  бути  позбавлений
права  інтелектуальної  власності  чи  обмежений  у  його  здійсненні,  крім  випадків,
передбачених законом.

Інтелектуальна власність - збірне поняття, що означає сукупність виняткових прав на
результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації.  Охоплює права, що відносяться до
літературних,  художніх  і  наукових  творів,  виконавської  діяльності  артистів,  звукозапису,
радіо  -  і  телепередач,  винаходів,  промислових  зразків,  товарних  знаків,  фірмових
найменувань і т.п.

Присутніх було ознайомлено з порядком отримання безоплатної правової допомоги та
надано інформаційними буклетами системи безоплатної правової допомоги.



У правовій державі одним з найбільш ефективних і поширених засобів захисту прав і
свобод є судовий захист. 

З метою підвищення рівня правової поінформованості громадян 30 червня 2021 року
заступник  начальника  відділу  «Шполянське  бюро  правової  допомоги»  Смілянського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Каріна  Асланян
провела робочу зустріч з працівниками КП "Центр надання соціальних послуг" Шполянської
міської ради ОТГ.

В ході заходу обговорили тему, а саме "Захист конституційних прав та свобод людини
і громадянина". 

Учасникам заходу доведено до відома, що кожна людина повинна мати можливість
вільно обрати спосіб захисту своїх порушених прав та повинна бути впевненою в тому, що
держава  гарантує  рівну  можливість  для  будь-кого,  незалежно  від  віри,  раси,  місця
проживання, віку і статі, скористатися цими способами захисту.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права
і свободи від порушень і протиправних посягань, звертатися за захистом до суду та інших
державних органів.

Конституція України досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних
рівнів, які повинні захищати права і свободи людини і громадянина, зокрема, це: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації,
суди  загальної  юрисдикції  та  спеціалізовані  суди,  Конституційний  Суд  України,
Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  прокуратура,  адвокатура,  інші
правоохоронні органи України.

Присутні  отримали інформаційні  матеріали,  що містять  інформацію про роботу та
контактну інформацію Шполянського бюро правової допомоги.

29  квітня  2021  року головний  спеціаліст  відділу  «Кам’янське  бюро  правової
допомоги»  Смілянського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Зайцев  Дмитро  провів  робочу  зустріч  з  державним  реєстратором  юридичного
відділу  виконавчого  комітету  Кам’янської  міської  ради  Логою  Аллою  на  тему:  «Права
внутрішньо  переміщених  осіб».  Під  час  зустрічі  присутні  обговорили  правові  потреби
внутрішньо переміщених осіб, а саме: які права мають внутрішньо переміщені особи та як
здійснюється захист даної категорії осіб.



30 квітня 2021 року начальник відділу «Лисянське бюро правової допомоги» Василь
Ямковий провів вуличне інформування для жителів та гостей смт. Лисянки  на тему : «Захист
прав інтелектуальної власності».

Під час заходу громадян поінформовано про поняття права інтелектуальної власності,
форми захисту прав інтелектуальної власності та види відповідальності за порушення прав
інтелектуальної власності.

Право  інтелектуальної  власності  -  це  право  особи  на  результат  інтелектуальної,
творчої  діяльності  або  на  інший  об'єкт  права  інтелектуальної  власності,  визначений  цим
Кодексом та іншим законом (ст. 418 ЦК).

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної
власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів
права  інтелектуальної  власності  визначається  Цивільним  Кодексом  України,  Законам
України:  «Про  захист  від  недобросовісної  конкуренції»,  «Про  авторське  право  і  суміжні
права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові
зразки»,  «Про охорону прав на знаки для товарів і  послуг»,  «Про охорону прав на сорти
рослин» та іншим законом.

Право  інтелектуальної  власності  є  непорушним.  Ніхто  не  може  бути  позбавлений
права  інтелектуальної  власності  чи  обмежений  у  його  здійсненні,  крім  випадків,
передбачених законом.

 Форми захисту прав інтелектуальної власності - це комплекс організаційних заходів,
спрямованих на захист прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм,
відеограм,  організацій  мовлення,  винахідників  та  інших  суб’єктів  прав  інтелектуальної
власності.

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.

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  01.04.2021  по  30.06.2021 року  відділом  організації
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами було опрацьовано
понад 35 актів по цивільним та адміністративним справам, за дорученнями, які були видані у
2017-2021 р.р. та частково здійснені виплати адвокатaм за відзвітовану роботу.

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

 правничої спільноти та партнерських мереж БПД



10  червня  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  ІІ квартал  2021 року Смілянським  місцевим  центром  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги було систематично проведено “Skype” наради з працівниками
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 01.04.2021 по 30.06.2021 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими  структурними  підрозділами,  було
зареєстровано _1213_ звернень клієнтів,  _1213_ особам було надано правову консультацію,
__74__  із них написали письмову заяву про надання БВПД

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

[1.3.] Децентралізація системи БПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості 
зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів
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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

201 201 34

2 Кам’янське Бюро 160 160 8

3 Городищенське Бюро 49 49 4

4 Шполянське Бюро 69 69 0

5 Звенигородське Бюро 290 290 16

6 Корсуньське Бюро 195 195 12

7 Лисянське Бюро 249 249 0

…. Разом по МЦ 1213 1213 74

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  __ рішень
про  надання  БВПД  та  надано  _43_ доручень  адвокатам  та  _27_ наказів  штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _4_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого
цивільного права _167_ (14%),  з питань виконання судових рішень _91_ (7,5%),земельного
_214_ (18%), сімейного  _256_ (21%) соціального забезпечення  _66_ (5%), з інших питань
_92_ (7,5%)спадкового _131_ (10,7%),адміністративного _71_ (6%), договірного _19_ (2%),
житлового  _78_ (6%), трудового  _24_ (2%), не правових питань  _0_ (0%), та з медичного
права _4_ (0,3%).

Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  ІІ  квартал  2021  року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) _34_ (48,5%), (ветеранам війни _9_ (13%)
,  інвалідам  _20_ (28,5%),  внутрішньо переміщеним особам  _5_ (7%)  та особи, які мають
статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях _2_ (3%)

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за  ІІ квартал
2021 рік було:
       • здійснено  _25_ виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  _26_
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 _459_ осіб,



в тому числі  _262_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та _197_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
       • надано методичну допомогу  _17_ 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 _161_ правопросвітницьких заходів;
       • розміщено у ЗМІ _40_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
       • надано _9_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

№
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:

25/262 26/197 17 161 9 40

2 Кам’янське
Бюро 

3/28 2/21 0 23 9 9

3 Городищенське
Бюро 

5/49 5/24 0 33 0 5

4 Шполянське
Бюро 

2/18 3/16 0 9 0 0

5 Звенигородське
Бюро

3/41 2/15 3 26 0 8

6 Корсунське
Бюро

5/49 2/14 0 25 0 4

7 Лисянське
Бюро

4/53 7/39 0 28 0 5
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