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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності  

на 2021 рік у ІІ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  ІІ кварталу 2021 року було проконсультовано 233 особи в межах 

роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 113 осіб — в мобільних, 120 

особи — в дистанційних пунктах консультування). У зв’язку з зверненнням громадян для 

надання адресної правової допомоги було здійснено 2 виїзди для надання адресної правової 

допомоги для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

 

СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ 

Рецидивна злочинність - складне явище, 

що (як і злочинність загалом) притаманне 

людському суспільству, має свої закономірності 

і не може, на жаль, бути викоріненим остаточно. 

Максимум можливого у боротьбі з нею - 

зменшення її до певних розмірів, утримання на 

контрольованому рівні, здійснення ефективного 

контролю з боку суспільства за її станом та 

заходами боротьби з нею. Для ефективної 

боротьби зі злочинністю взагалі і рецидивом 

зокрема потрібні не тільки каральні, а й 

запобіжні заходи. Про це 7 квітня говорила 

начальник відділу «Маньківське бюро правової 

допомоги» Миронюк Ірина під час лекції для осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі на теми: «Рецидивна  злочинність». 

 Поняття «рецидив злочинів» закріплено ст. 34 Кримінального кодексу України.  

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має 

судимість за умисний злочин. 

Для рецидиву злочинів характерною є наявність відповідного зв’язку між попереднім і 

новим злочином. Цей зв’язок очевидний, якщо новий злочин вчиняється протягом відносно 

нетривалого терміну після засудження за попереднє діяння (дію або бездіяльність). 

Сукупність усіх рецидивних злочинів, вчинених протягом певного проміжку часу, 



представляє собою рецидивну злочинність як складову всієї злочинності в державі. 

Рецидивні злочини становлять підвищену суспільну небезпеку. Своїм негативним 

прикладом, а в ряді випадків-цілеспрямованою організаторською діяльністю, рецидивісти 

втягують інших осіб, особливо з числа молоді, в злочинне середовище. 

Характерними ознаками рецедивної злочинності є: 1) вчинення особою двох або більше 

самостійних і лише умисних злочини; 2) кожен із вчинених злочинів утворює собою 

одиничний злочин (різні його види); 3) злочини, що створюють рецидив, обов’язково 

віддалені один від одного певним проміжком часу, іноді доволі тривалим. 

Ще одною причиною вчинення рецидиву є проблема соціальної адаптації осіб, які 

відбули покарання, розв'язання питань їх працевлаштування, побуту, реабілітації, контролю. 

Головною метою соціальної адаптації є ресоціалізація особистості, тобто процес 

виправлення засуджених, формування у них законослухняної поведінки, стимулювання особи 

на вироблення таких життєвих настанов, які відповідають соціальним нормам. 

Негативні  явища, безумовно, створюють причини і умови прояву рецидивної 

злочинності, але вони не виключають й суб'єктивного фактора - саму людину. 

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). 

 
Стаття 24 Конституції 

України гарантує кожному 

громадянину рівність 

конституційні прав і свобод та  

рівність перед законом. 

Не може бути привілеїв 

чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, 

майнового стану, місця 

проживання, за мовними або 

іншими ознаками. Однак досить 

часто саме особи, які мають 

судимість не можуть 

повноцінно користуватися 

правами, які гарантуються законодавством України, оскільки в суспільстві панує упереджене 

ставлення до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів.  

З метою підвищення правової обізнаності громадян та попередження вчинення нових 

кримінальних правопорушень засудженими, 7 квітня працівники відділу «Христинівське 

бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД спільно з працівниками 

Христинівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській 

області  та фахівцівцями Христинівської районної філії Черкаського обласного центру 

зайнятості для засуджених провели лекції на тему: «Право особи на соціальний захист у разі 

настання безробіття» та «Відповідальність за куріння тютюнових виробів у громадських 

місцях». 

У відповідності до статті 9 Закону України «Про зайнятість населення», кожен має 

право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується шляхом: 

участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок 

безробіття, яке передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття; 

надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-консультаційних та 



профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з 

урахуванням попиту на ринку праці, сприяння у працевлаштуванні, зокрема, шляхом 

фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи відповідно до 

законодавства; 

надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в 

організації виробництва і праці; 

надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

 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. 

 
  Право на правову допомогу, в тому числі і безкоштовну, гарантована статтею  59 

Конституції України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у 

тому числі і 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. 

7 червня 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: «Право на безоплатну правову допомогу».  

Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0-800-

213-103 

Безоплатна правова допомога складається з: 
–    безоплатної первинної правової допомоги; 

–    безоплатної вторинної правової допомоги. 

Послуги адвоката можуть отримати : 

– малозабезпечені особи, 

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть 

стати або стали жертвами насильства в сім’ї, 

– особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», 

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських 

переслідувань, 



– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи, 

– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 

порядку 

– особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. 

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. 

       

 

В Україні проживає понад 700 000 

внутрішньо переміщених осіб та 5 000 

біженців та шукачів притулку; крім того, за 

підрахунками УВКБ ООН, в Україні 

проживає до 35 000 осіб без громадянства. З 

2014 року країна пережила кризу 

вимушеного переміщення. Успішна 

ефективна взаємодія державних органів 

влади є важливою складовою вирішення 

актуальних питань місцевого значення, 

вирішення проблем соціальної сфери в регіоні та всебічним забезпеченням захисту прав і 

свобод людини та громадянина. 

Тож з метою обговорення проблеми переміщених осіб в регіоні та підведення підсумків 

роботи за квартал 25 червня головний спеціаліст відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Ірина Черей провела низку круглих столів спільно з інспектором СЮП ВП 

Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом Тетяною Бакал, 

директором Центру соціальних служб Жашківської міської ради Іриною Коваль та 

працівниками Жашківського РС ДУ «Центр пробації» в Черкаській області на теми: «Права 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту» та «Підведення підсумків роботи з I 

півріччя, подальші плани співпраці». 

Ірина Черей розповіла про  права та обов'язки особи, стосовно якої прийнято рішення 

про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту. Також фахівець звернула увагу, що особа, яку визнано 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на право на безоплатну 

правову допомогу, що полягає у можливості отримати в повному обсязі безоплатну первинну 

правову допомогу, яка  здійснюється у вигляді 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.  

Під час зустрічі не оминули увагою проблемні моменти роботи з малозабезпечиними 

особами, ВПО тощо. Адже часто такі громадяни стикаються з нерозумінням з боку 

представників влади та відсутністю бажання знайти оптимальний вихід з непростої життєвої 

ситуації. Присутні на заході дійшли висновку, що це – наслідок відсутності комунікації між 

державними установами, та обговорили конкретні випадки врегулювання тих чи інших 

питань з якими зверталися громадяни, а також надали свої пропозиції щодо посилення 

співпраці між установами. 

 Результатом стала домовленість, щодо поширення інформації про безоплатну правову 

допомогу серед громадян та перенаправлення осіб до бюро в разі виникнення юридичних 

питань.  

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). 

 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ 

Відновне правосуддя є однією з форм 

правосуддя, яка передбачає створення умов для 

примирення потерпілих і правопорушників та 

усунення спричинених кримінальним 

правопорушенням наслідків. Це дає змогу досягти 

якнайкращого співвідношення інтересів 

потерпілого та відповідальності правопорушника. 

Фокус з «вини» порушника зміщується на 

«відповідальність» за скоєне. Завдяки процесу 

медіації потерпілий та порушник почнуть 

спілкуватись. Потерпілий зможе описати 

пережите, а порушник пояснити мотиви свого 

вчинку. Це дасть змогу потерпілому психологічно пережити те, що відбулося і відновити 

почуття безпеки. Порушник отримає змогу бути вислуханим, взяти відповідальність за 

скоєне та залагодити шкоду. 

З метою обговорення проекту «Впровадження відновного правосуддя в Україні» 8 

квітня 2021 року заступника начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД Алли Лавренюк провела робочу зустріч з адвокатом 

системи БВПД Олександром Стовбуном на тему: «Відновне правосуддя  для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 

Під час зустрічі обговорювались умови за яких може бути застосована Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення, а саме:           

- наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій 

кримінальним  -правопорушенням завдано майнової шкоди; 

- вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину; 

- визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення; 

- згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі. 

Проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про 

кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе 

скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і 

потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення 

відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх 

правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для 

їх ресоціалізаці  та запобігання повторним кримінальним правопорушенням. 

Тож, якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з потерпілим, успішно пройде 

етап ресоціалізації, має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності та на 

щасливе майбутнє. Отримати омріяну професію та здійснити свої мрії. 

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). 

Діти у конфлікті з 

законом, тобто які вчинили 

кримінальні або 

адміністративні 

правопорушення, відповідно 

до чинного законодавства та 

міжнародних зобов’язань 

України, зокрема Конвенції 

ООН про права дитини, 

потребують належного 

поводження з боку держави, 

з урахуванням вікових, 

фізичних та психологічних 

особливостей, а також умов, 

в яких вони перебувають. Не менш важливим є забезпечення захисту прав дітей у контакті з 

законом – дітей-потерпілих від правопорушень та недбалого ставлення з боку дорослих, а 

також дітей-свідків злочинних діянь.  

Про це 9 квітня говорили начальник відділу «Маньківське бюро правової допомоги» 

Ірина Миронюк з начальником Маньківського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Черкаській області Анною Шевченко під час робочої зустрічі  на тему: 

«Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

Відновне правосуддя є новим підходом до реагування на протиправну поведінку та 

вчинення злочинів. Він враховує баланс інтересів громади, потерпілої особи та 

правопорушника. Адже, як свідчить практика, суворе покарання не є запорукою того, що така 

людина виправиться. Саме тут шанс надає «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину». 
Програма відновного правосуддя застосовується за чотирьох умов:  

перша – наявність потерпілої сторони – фізичної особи, який кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної 

особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди; 

друга – якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості; 

третя – визнання неповнолітнім факту вчинення злочину; 

четверта – наявність згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі. Якщо 

неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з потерпілим, успішно пройде етап 

ресоціалізації, має шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності. 

Умовами проведення процедури відновного примирення (медіації) є: 

- активна участь сторін у вирішенні правового конфлікту на основі діалогу 

потерпілого і дитини у конфлікті з законом; 

- залучення до процедури відновного примирення нейтрального неупередженого 

посередника (медіатора), який допомагає сторонам досягти порозуміння, налагодити та 

проводити переговори. В цьому випадку медіатором виступає адвокат, включений до Реєстру 

адвокатів, які надають БВПД, та який пройшов навчання з базових навичок 

медіації/посередництва. 

- добровільна згода потерпілого і дитини на участь у процедурі, можливість 

відмовитись від участі у ній на будь-якому етапі; 

- конфіденційність інформації про перебіг процедури; 

- взаємна згода при формуванні остаточного рішення у межах вирішення кримінально-

правового конфлікту. 



Мета Програми – 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. 
#БПД #LegalAid #ПравоваДопомога 

  

В Україні за 2020 рік 

засудили 921 особу за вчинення 

домашнього насильства. 

Порівняно з 2019 роком, вироків 

було вчетверо менше, тобто 225 – 

про це у Державній судовій 

адміністрації повідомили на запит 

«Радіо Свобода». 

Саме тому, 18 травня з 

метою підвищення рівня правової 

свідомості та захисту прав та 

інтересів громадян в ОЗЗСО 

Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №5 працівниками 

відділу «Монастирищенське бюро 

правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД спільно з начальником відділу 

соціальної роботи Центру соціальних служб Монастирищенської міської ради Олександром 

Кучером та працівником Монастирищенської публічної бібліотеки проведено лекцію-семінар 

для учнів 7-Б класу на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству, 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. 

Зокрема, протидія домашньому насильству, відповідно до ЗУ «Про запобігання та 

протидію 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 

Також, працівниками бюро надано пояснення стосовно того, що кривдник, який 

порушив вимоги спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, несе 

відповідальність відповідно до закону – відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»  

По завершенню проведення заходу, працівниками бюро розповсюджено буклети 

системи БПД, зокрема «Протидія домашньому насильству», «Твої права - твій захист, правові 

орієнтири для кожної дитини» та роз’яснено, що реалізувати своє право на безоплатну 

правову допомогу можна, звернувшись до відділу «Монастирищенське бюро правової 

допомоги» за адресою: вул. Соборна, 130-Б, м. Монастирище, 0-800-213-103 (гаряча лінія, 

безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів). 

#БПД #LegalAid #ПравоваДопомога 



 

Режим соціальної ізоляції, 

введений у багатьох країнах для 

уповільнення поширення 

захворювання на COVID-19, 

посилив іншу вже раніше наявну 

пандемію - домашнє насильство. З 

метою  запобігання та протидії 

домашньому насильству в 

суспільстві та попередження 

вчинення нових злочинів 

засудженими, які перебувають на 

обліку в Христинівському РС філії  

ДУ «Центр пробації» у Черкаській 

області, 19 травня   головний 

спеціаліст відділу «Христинівське 

бюро правової допомоги» 

Уманського МЦ з надання БВПД 

Олена Лещенко для засуджених на тему: "Запобігання та протидія домашньому насиллю".  

У відповідності до частини 1 статті статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, 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. 

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. 
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ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

Сьогодні, 15 квітня з учнями Уманського 

навчально-виховного комплексу  «ЗОШ І-ІІІ ст. № 7-

колегіум»  інспектор ювенальної превенції Умані  

спільно з працівниками «Уманського місцевого 

центру надання безоплатної вторинної правової  

допомоги» провели бесіду на тему «Булінг в 

шкільному середовищі» та «Твої права – твій 

надійний захист».  

Під час бесіди  пояснювали дітлахам, що таке 

«булінг» та які його прояви.  Інспектор ювенальної 

превенції наголосила школярам, про те що не слід 

звинувачувати себе у тому, що тебе цькують, кривдникам легко знайти жертву, адже для 

цього слід просто  відрізнятись від оточуючих.  Про випадки цькування, не слід замовчувати,  

потрібно обов’язково  відразу повідомити  батьків, вчителів та правоохоронців, які неодмінно 

допоможуть. 

Працівники «Уманського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової  

допомоги»  розповіли про «кібербулінг»,  дали цінні поради як  його уникнути та куди 

звертатися, якщо дитина стала жертвою цькування. 

Також нагадали учням про відповідальність за 

вчинення правопорушень та проступків малолітніми.  

Учні зацікавлено слухали гостей, ставили 

запитання на які їм надавали  ґрунтовні відповіді.  

По завершенню зустрічі, школярі отримали  

тематичні буклети, завдяки яким зможуть 

орієнтуватися у своїх правах та знатимуть, куди 

звернутися за правовою допомогою. 
#БПД #LegalAid #ПравоваДопомога   

 

 

 

Булінг - різновид насильства, 

навмисне, що не носить характеру 

самозахисту і не є санкціонованним 

нормативно-правовими актами держави, 

довготривале (повторюване) фізичне чи 

психологічне насильство з боку індивіда чи 

групи, які мають певні переваги (фізичні, 

психологічні, адміністративні тощо) 

стосовно індивіда, і що відбувається 

переважно в організованих колективах з 

певною особистою метою. 

Тож в рамках співпраці та за підтримки 

голови Жашківської об’єднаної 

територіальної громади Ігоря 

Цибровського, 24 квітня заступник 

начальника відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Алла Лавренюк,  інспектор СЮП 

ВП Уманського  РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант  поліції Тетяна Бакал та директор 

Центру соціальних служб Жашківської міської ради Ірина Коваль провели правову зустріч з 

учнями Жашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на теми: «Запобігання 

насильства в сім’ї», «Булінг, як його подолати».  



Під час зустрічі обговорили види насильства та причини його вчинення. Також навели 

приклади конструктивного вирішення конфліктів та методи подолання агресії. Підлітки через 

особливості в розвитку схильні проявляти негативні емоції і ще не здатні їх контролювати. 

Учасники розповіли про випадки прояву агресії з власного досвіду та зробили висновок, що 

дуже часто це відбувається через невміння знайти спільну мову з співрозмовником. Захід  

спрямований на усвідомлення підлітками того, що необхідно навчитися розвивати в собі 

позитивне ставлення до оточуючих, розпізнавати емоційний стан людини та вирішувати 

конфлікти обговоренням ситуації. Учні зрозуміли причини виникнення негативних ситуацій в 

учнівському середовищі та зробили позитивні висновки щодо міжособистісних стосунків у 

колективі. 

 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). 

 

Організація Об’єднаних Націй 

визнала епідемію залякування і 

цькування і в 2012 році оголосила 4 

травня – U.N. Anti-Bullying Day. З 

цього часу кампанію боротьби з 

булінгом встигли підтримати 25 країн.  

Нещодавно до них приєдналася і 

Україна. Адже наша країна входить до 

10-ти європейських країн з найвищим 

рівнем булінгу. Зважаючи на 

серйозність і масштаб проблеми, 

Україна почала робити рішучі кроки 

для її вирішення. 

Тож до Міжнародного дня протидії булінгу, який відзначається у всьому світі 4 травня, з 

метою попередження проявів жорстокості та насилля серед учнівської молоді  29 квітня в 

рамках співпраці головний спеціаліст  відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Ірина 

Черей спільно з директором Центру соціальних служб Жашківської міської ради Іриною 

Коваль, інспектором сектору ювенальної превенції ВП Уманського РУП ГУНП в Черкаській 

області лейтенантом поліції Тетяною Бакал провели лекцію для студентів ДНЗ Жашківського 

аграрно-технологічного ліцею на тему: «Протидія булінгу» та взяли участь в челленджі 

«Прив`яжи блакитну стрічку» 

Разом зі студентами в ході зустрічі обговорили проблеми булінгу в навчальному закладі 

та його різновиди. Булінг – це форма насильства у вигляді травлі, бойкоту, насмішок, 

дезінформації, псування особистих речей, фізичній розправі тощо. Це явище може мати різні 

форми та проявлятися у різних ситуаціях. 

Існує безліч видів блінгу: фізичний (штовхання, бійки, підніжки, нанесення тілесних 

ушкоджень), економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих 

речей жертви, вимагання грошей), психологічний (поширення образливих чуток, 

ігнорування, погрози, жарти, шантаж), сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі 

рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомка відео у переодягальнях, 

сексуальні погрози, поширення образливих чуток), кібербулінг (приниження за допомогою 



інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, інтернету: пересилка 

неоднозначних фото, обзивання телефоном, зйомка на відео бійок чи інших принижень і 

викладання відео в мережу, цькування через соціальні мережі).  

За даними  ЮНІСЕФ 29% опитаних підлітків були жертвами кібербулінгу, а 16% були 

змушені пропускати через це шкільні заняття. 

👉Що може включати кібербулінг? 

☑надсилання повідомлень з погрозами або образами у соціальних мережах; 

☑розміщення образливих фото; 

☑створення фейкових акаунтів людини і надсилання повідомлень від її імені; 

☑публікація коментарів чи чуток про когось в Інтернеті.   

Може здатися, що кібербулінг - менш "шкідливий". Але це не так. Кібербулінг 

"супроводжує" дитину всюди – як в навчальному закладі, так і у власній кімнаті.  

Ірина Черей зазначила, що кожна дитина також має право сама зателефонувати на 

гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги або безпосередньо звернутися до 

центрів безоплатної правової допомоги або на Національну дитячу гарячу лінію: 116 111 (з 

мобільного) або 0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів). Дзвінки безкоштовні та 

конфіденційні. 

Відомо, що синя стрічка символізує синці на дитячому тілі та водночас синій колір 

служить постійним нагадуванням про те, що необхідно боротися з насильством. Для кращого 

візуального сприйняття наприкінці зустрічі студенти підготували символічні сині стрічки, які 

прикріпили на паркані біля навчального закладу на знак протесту та в рамках челленджу 

#привяжи_блакитну_стрічку#cтоп_булінг передали естафету студентам іншого навчального 

закладу. 

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). 

#БПД #LegalAid #ПравоваДопомога #привяжи_блакитну_стрічку#cтоп_булінг 

 

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 26 квітня 

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. 



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. 

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі 

до прав дитини та її людської гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч 

інтересам дитини. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним 

засадам суспільства. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для 

покладення на них відповідальності, встановленої законом.   

Неналежне виконання своїх обов`язків може призвести до  позбавлення батьківських 

прав або до кримінальної відповідальності. 

Під час проведення заходу  розповсюджено буклети та інфомаційні 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. 

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). 

 
Порушення прав дитини в 

Україні досить часте явище. Права 

дитини можуть бути порушені 

батьками, однолітками, які часто 

знущаються один над одним. 

У разі жорстокого 

поводження з дітьми або при 

замаху на його недоторканність 

винна особа повинна бути 

покарана згідно з Кримінальним 

кодексом України і нести 

кримінальну відповідальність. 

З нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей, 1 

червня головними спеціалістом 

Уманського МЦ з надання БВПД 

Ройтенко Яною спільно з головним спеціалістом служби у справах дітей Уманської міської ради 

Грохольською Світланою в рамках співпраці провели робочу зустріч на тему: «Захист прав дітей 

в Україні». 

Згідно Сімейного кодексу України батьки також 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; поважати дитину. 

Батьки на рівних умовах зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, та 

по досягненню повноліття, в разі, якщо діти є непрацездатними чи продовжують навчання – до 

досягнення ними двадцяти трьох років. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє 

батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї. 

Якщо батьки дитини проживають окремо, той із батьків, хто проживає окремо від дитини, 



зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той із 

батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати іншому брати участь у її вихованні 

та у спілкуванні з дитиною, якщо це не заважає нормальному розвиткові дитини. 

Наприкінці зустрічі розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 

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

України. 

 

         2 червня головний 

спеціаліст Уманського МЦ з 

надання БВПД Сіньковська 

Вікторія організувала кінопоказ 

на правову тематику «Судити по 

совісті» для студентів ПВНЗ 

«Європейський університет». 

Сюжет фільму полягає у тому, 

що у Сполучених Штатах у 

кожного є право на юридичний 

захист, тільки дуже часто так 

буває, що Ваш адвокат абсолютно не зацікавлений у Вашому порятунку. Але Браян Стівенсон 

абсолютно не такий. Він обдарований темношкірий юрист, який сам собі пробив дорогу в еліту 

американської юриспруденції. І весь свій талант хлопець готовий направити на боротьбу за 

рівноправність. Після перегляду фільму, правник разом зі студентами обговорили здійснення 

адвокатами України адвокатської діяльності в інших країнах, які входять до Європейського 

Союзу та/або Європейського співтовариства, на них також поширюються вимоги Кодексу 

поведінки європейських адвокатів. Наприкінці заходу розповсюджено буклети системи БПД та 

пам'ятки із зазначенням контактних даних Уманського МЦ з надання БВПД, роз'яснено 

можливість доступу до он-лайн сервісів Міністерства юстиції України. #БПД #LegalAid 

#ПравоваДопомога 
 

 
Захист прав та 

інтересів дитини є одним із 

найважливіших завдань 

Української держави, адже 

ставлення до дітей, їхніх 

прав і свобод, повага до 

їхньої людської гідності 

якнайточніше 

відображають рівень 

гуманності й 

цивілізованості суспільства. 

З нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту 

дітей, 3 червня головним 

спеціалісто Уманського МЦ 

з надання БВПД Ройтенко 

Яною для школярів 7-8 

класів в приміщенні 

Уманського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 провела лекцію на тему: «Захист 

прав дітей в Україні». 

Тридцять років тому світові лідери взяли на себе історичне зобов’язання щодо дітей у 

світі, прийнявши Конвенцію ООН про права дитини – міжнародну угоду про дитинство. 

Ця Конвенція була ратифікована найбільшою кількістю країн з-поміж усіх міжнародних 

договорів про права людини в історії. Вона допомогла змінити на краще життя дітей у всьому 



світі. 

Але й досі не всі діти можуть насолоджуватись повноцінним дитинством. У багатьох дітей 

дитинство закінчується передчасно. 

Наше покоління вимагає від лідерів урядів, бізнесу та громад виконувати свої 

зобов’язання та вживати заходів щодо прав дитини зараз, щоб раз і назавжди забезпечити права 

дітей. Дорослі повинні взяти на себе зобов’язання гарантувати, щоб кожна дитина могла 

користуватися всіма своїми правами. 

Діти мають ті самі права людини, що й дорослі. Різниця в тому, що деякими правами діти 

починають користуватися в міру свого дорослішання і усвідомлення свого становища. Не маючи 

здатності здійснювати всі правові дії, діти не в змозі самостійно забезпечувати та захищати свої 

права. А тому потребують додаткового захисту та допомоги з боки дорослих та наділені окремим 

додатковими правами, які забезпечують особливі потреби. 

Наприкінці зустрічі розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 

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

України. 

 

ІНШІ ЗАХОДИ 

 
29 квітня заступник начальника 

відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

Алла Лавренюк спільно з директором 

Центру соціальних служб Жашківської 

міської ради Іриною Коваль та інспектором 

ювенальної  превенції Жашківського відділу 

поліції №1 Уманського районного 

управління поліції ГУНП в Черкаській 

області  лейтенантом  Бакал Тетяною 

провели  лекцію для студентів Жашківського 

аграрно-технологічного професійного ліцею на тему: «Захист прав інтелектуальної 

власності».  Під час зустрічі обговорили наслідки порушення права інтелектуальної 

власності та захист прав інтелектуальної власності. 

 Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної 

власності. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, 

зокрема, про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної 

власності та збереження відповідних доказів; 

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 

здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний 

оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;                                                   

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно 

для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та 

знищення таких матеріалів та знарядь; 

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 

неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення 

визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають 

істотне значення;                                                                                                                              

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права 

інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. 



 Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи 

посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену встановленому 

адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством іншим законом чи договором. 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись за 

посиланнями:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2235, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#n474.  

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). 

 

У Радянському Союзі вся земля була державна. 

Всередині 90-х років частину всіх 

сільськогосподарських земель розпаювали – роздали 

працівникам  колгоспів та соціальної сфери на селі. 

Такої розпайованої (або приватної) землі в нас біля 28 

млн га. В цілому ж в приватній власності в нас 

знаходиться 31 млн га. 10,4 мільйони гектарів 

залишилися в державній власності. 

22 квітня заступником начальника відділу 

Правопросвітництва Гаркавенко Аркадієм та головним 

спеціалістом Ройтенко Яною Уманського МЦ з 

надання БВПД в приміщенні Сушківського старостату 

Дмитрушківської ОТГ здійснено виїздне консультування громадян та проведено 

правопросвітницьку бесіду на тему: «Відкриття ринку землі. Передача права власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення». 

Хто набуває право власності на землю сільськогосподарського призначення? 
Право власності на землю сільськогосподарського призначення після усіх етапів 

матимуть громадяни України, юридичні особи, які зареєстровані в Україні та учасниками яких є 

українці, держава або громади, самі територіальні громади, а також держава. Право власності на 

землю планують надати і банкам та кредитним установам, але лише у разі стягнення застави. 

Однак протягом 2 років земельні ділянки повинні бути відчужені на торгах. 

 Іноземці та компанії з частиною іноземного капіталу зможуть стати власниками землі 

тільки після референдуму. Але і тоді іноземцям не можна буде купувати ділянки державної і 

комунальної власності, а також ділянки ближче 50 км до державного кордону. 

Також заборону на придбання землі введуть для юридичних осіб, учасниками або 

бенефіціарами яких є громадяни Росії, іноземні держави, ті, проти кого введені санкції, а також 

розташовані в офшорних зонах. 

До 1 січня 2024 року землю зможуть купувати тільки громадяни (до 100 га), компаніям до 

цього терміну покупка заборонена, крім переходу в заставу до банків. 

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. 

 

Трудові мігранти їдуть на 

сезонні роботи за кордон, сподіваючись 

за певний час дещо поліпшити 

матеріальне становище своїх родин 

вдома – на батьківщині. Проте, досить 

часто, через свою необізнаність у 

захищеності законодавчо, необізнаність 



у свої правах та обов’язках як трудових мігрантів, їм доводиться жити в жахливих умовах або 

навіть повертатися додому ні з чим. 

З початку 2021 року за даними міграційної служби України *виявлено 802 нелегальних 

мігрантів, всі вони намагалися потрапити до України в пошуках кращої долі і можливості 

заробітку. Що стосується трудових мігрантів – громадян України, які здійснюють або 

здійснюватимуть оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену 

законодавством цієї держави – повинні обов’язково знати, що закордонні дипломатичні 

установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їхніх сімей у 

повному обсязі користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства. 

Саме тому, в рамках підписаної угоди про співпрацю щодо взаємодії між 

управліннями Державної міграційної служби та системою надання БПД, 6 травня на базі 

відділу «Монастирищенске бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

працівниками відділу «Монастирищенське бюро правової допомоги» та головним 

спеціалістом Монастирищенського РС УДМС України в Черкаській області Юлії Дикої, 

проведено круглий стіл на тему: «Права та обов’язки трудових мігрантів». 

Присутніми активно обговорено, що відповідно до ст. 13 ЗУ «Про зовнішню трудову 

міграцію» трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на отримання від центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання трудової міграції, 

інформації про умови виїзду та працевлаштування за кордоном, ризики потрапляння в 

ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, умови міжнародних договорів України щодо трудової 

міграції та будь-якої іншої інформації, що підвищує рівень обізнаності громадян з питань 

працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

Також законодавством чітко передбачено, що права трудових мігрантів, зокрема на 

належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються 

законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Також правом трудових мігрантів на 

відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування 

(каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження здоров’я), регулюється 

законодавством держави перебування та/або умовами трудового договору (контракту), тому 

варто на це звертати особливу увагу. 

По завершенні зустрічі, розповсюджено буклети системи БПД, та обговорено, що 

наразі центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень 

забезпечують розвиток співробітництва у сфері зовнішньої трудової міграції з органами 

держави перебування та міжнародними організаціями, а за правовою допомогою, громадяни 

завжди можуть звернутися до системи БПД. 

 

         2 червня головний спеціаліст Уманського 

МЦ з надання БВПД Сіньковська Вікторія 

організувала кінопоказ на правову тематику 

«Судити по совісті» для студентів ПВНЗ 

«Європейський університет». Сюжет фільму 

полягає у тому, що у Сполучених Штатах у 

кожного є право на юридичний захист, тільки 

дуже часто так буває, що Ваш адвокат 

абсолютно не зацікавлений у Вашому порятунку. Але Браян Стівенсон абсолютно не такий. Він 

обдарований темношкірий юрист, який сам собі пробив дорогу в еліту американської 

юриспруденції. І весь свій талант хлопець готовий направити на боротьбу за рівноправність. 

Після перегляду фільму, правник разом зі студентами обговорили здійснення адвокатами 

України адвокатської діяльності в інших країнах, які входять до Європейського Союзу та/або 

Європейського співтовариства, на них також поширюються вимоги Кодексу поведінки 

європейських адвокатів. Наприкінці заходу розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із 

зазначенням контактних даних Уманського МЦ з надання БВПД, роз'яснено можливість доступу 



до он-лайн сервісів Міністерства юстиції 

 

З другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж землі 

сільськогосподарського 

призначення. Як слід діяти 

власникам цих земель, щоб не 

бути ошуканими? Яка вартість 

таких земель?  Скільки землі 

зможе мати у власності одна 

особа? Про це та багато іншого, 3 

червня говорила начальник 

відділу «Тальнівське бюро 

правової допомоги» Анна 

Яроцька під час семінару для 

жителів с. Романівка на теми: 

«Відкриття ринку землі», 

«Відмінності між договорами 

оренди та емфітевзису».  

Роз’яснено, право 

власності особи непорушне. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, 

що закріплено в Конституції та Цивільному кодексі України. Повідомлено значення тріади 

правомочностей права власності – лише власник майна має право володіння, користування, і, 

найголовніше, розпорядження належним йому майном. Саме цю складову частину права 

власності було штучно обмежено шляхом накладання мораторію на відчуження. 

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

України», зазначено, «мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в 

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, громадяни України, загальною площею не більше  100 га на 

одну особу. 

З 01 січня 2024 року таке право буде надано українським юридичним особам, однак 

встановлюватимуться обмеження. 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 10 000 

га». 

Питання щодо можливості набуття права власності аграрних земель іноземними 

компаніями буде вирішуватись на всеукраїнському референдумі.  

Купівля-продаж земельної ділянки буде здійснюватися з дотриманням переважного 

права орендаря на її придбання. 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, 

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

122, м. Тальне, тел. (04731) 3 – 30 – 05, електронна адреса: talnivske@legalaid.ck.ua,0-800-213-

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

 

 

 



 "Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. 

Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть 

зміни..." 

З метою підвищення правової свідомості у суспільстві  

та поширення інформації щодо основних змін у земельному 

законодавстві на виконання «Програми «Прискорення 

інвестицій у сільське господарство» 23 червня  головний 

спеціаліст відділу «Жашківське бюро правової допомоги» 

Ірина Черей в приміщенні Виконавчого комітету с. Шуляки Жашківської міської ради  

здійснила виїзний прийом громадян у вигляді мобільного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги та провела лекцію на тему: «Дострокове припинення  договору  оренди 

землі».  

Під час зустрічі Ірина Черей зазначила, що законодавством України визначено два 

шляхи дострокового розірвання договору оренди землі: 

 за згодою сторін; 

 за рішенням суду.  

Важливо! Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не 

допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору. 

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін 

договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання 

сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі» та 

умов договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно 

перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на 

підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. 

Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного 

позову до суду із аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним. 

Результатом зустріч стала домовленість, щодо поширення інформації про безоплатну 

правову допомогу серед громадян та перенаправлення осіб до бюро в разі виникнення 

юридичних питань.  

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). 

 
 Начальником відділу «Тальнівське 

бюро правової допомоги Анною Яроцькою 23 

червня надано адресну правову допомогу 

особі старшого віку з хворобою опорно-

рухового апарату з питань строків та порядку 

подання заяви про прийняття спадщини, кола 

осіб, які мають право на обов’язкову частку в 

спадковому майні, правового режиму майна, 

яке придбане спільно  під час перебування у 

фактичних шлюбних відносинах без 

реєстрації шлюбу.  

 Особі  надано роз’яснення, відповідно до чинного законодавства (Цивільного кодексу 

України) встановлюється шестимісячний строк для подання заяви про прийняття спадщини з 

дня смерті спадкодавця, повідомлено про право обирати нотаріуса, порядок звернення з 

заявою про прийняття спадщини на обов’язкову частку, надано перелік документів, які 

необхідно долучити до вказаної заяви, наголошено на необхідності подання документів, які 

підтверджують право на обов’язкову частку. Також пояснено, якщо спадкоємцями подано 



заяву про прийняття спадщини до одного нотаріуса,  а особа звернулась з заявою про 

прийняття спадщини до іншого нотаріуса, нотаріус перевіряє наявність відкритої спадкової 

справи в Спадковому реєстрі, у разі підтвердження факту заведення спадкової справи іншим 

нотаріусом та відмовляє заявнику у прийнятті заяви (іншого документа) та роз’яснює право її 

подачі за місцезнаходженням цієї справи.  Також повідомлено, право на спадкування мають 

особи, визначені у заповіті. Всі складені померлими особами заповіти обов’язково 

підлягають реєстрації в Спадковому реєстрі.  

 Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна 

вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину 

частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).  

Також надано інформацію, відповідно до Сімейного кодексу України, закріплені рівні 

права законного подружжя та осіб, які в офіційному шлюбі не перебувають, на отримання в 

спільну сумісну власність майна, набутого за час спільного проживання. Однак якщо особи 

перебували у зареєстрованому шлюбі, то до спільно придбаного майна застосовуються 

правила щодо спільного сумісного майна подружжя, то у випадку проживання у цивільному 

шлюбі факт спільного придбання майна потрібно доводити в судовому порядку.  

 Також особі роз’яснено право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
Почесні донори України мають право на 

отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків 

затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в 

розрахунку на місяць. 

16 червня головними спеціалістами Уманського 

МЦ з надання БВПД Сіньковською Вікторією та 

Ройтенко Яною спільно з волонтерами для студентів та 

працівників Уманського гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. Т.Г.Шевченка проведено лекцію на тему: 

«Права донорів в Україні». 

У день донації особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або 

компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно 

від форми власності із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника 

відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. Здобувачі 

вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у зазначені дні 

звільняються від занять, а військовослужбовці строкової служби та курсанти закладів 

військової освіти - від несення нарядів, вахт та інших форм служби. 

Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або 

компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за 

рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або 

уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної 

відпустки. 

У разі якщо за погодженням із керівництвом підприємства, установи, організації, 

командуванням військової частини в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові 

донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день 

відпочинку із збереженням середнього заробітку. У разі донації крові та/або компонентів 

крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день. 

Підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є 

довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів 

крові, за встановленою формою.  

У день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор забезпечується 

безоплатним харчуванням за рахунок коштів суб’єкта, який здійснює заготівлю, переробку, 

тестування, зберігання, розподіл або реалізацію донорської крові та компонентів крові, за 

місцем забору крові та/або компонентів крові.  



Донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, 

що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній 

кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам, заготовленим 

методом аферезу, або тромбоцитів у двох разових донаціях методом аферезу, допомога з 

тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням виплачується у розмірі 100 відсотків 

середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга надається 

протягом року після здійснення донації крові та/або компонентів крові у зазначених 

кількостях. 

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 (еритроцити, тромбоцити, 

лейкоцити), незалежно від часу здійснення таких донацій, набувають статусу Почесного 

донора України. Таким особам видається посвідчення і вручається нагрудний знак "Почесний 

донор України". 

Наприкінці заходу розповсюджено буклети системи БПД та пам'ятки із зазначенням 

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

України. 

 
Розвиток донорства крові та її 

компонентів є важливою соціально 

необхідною справою держави. Під час 

пандемії Covid-19 ще гостріше постала 

проблема наявності донорської крові та її 

компонентів  у лікувальних закладах 

держави.  

З метою популяризації донорства в 

Україні та з нагоди відзначення 

Всесвітнього дня донора, 16 червня 

головний спеціаліст відділу 

«Христинівське бюро правової допомоги» 

Уманського місцевого центру з надання 

БВПД Оленою Лещенко для працівників та 

відвідувачів Христинівської центральної бібліотеки провела лекцію на тему: «Права донорів 

в Україні». 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про донорство крові та її компонентів, 

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 безплатно. 

На випадок зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього інших 

хвороб чи розладу здоров’я у зв’язку з виконанням донорської функції донор підлягає 

обов’язковому державному страхуванню. Порядок та умови такого страхування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

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. 

Інвалідність донора, що настала у зв’язку з виконанням ним донорської функції, 

прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. 

У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорської функції, членам 



сім’ї померлого, які перебували на його утриманні, призначається пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника. Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах, встановлених 

законодавством для призначення пенсії сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового 

каліцтва чи професійного захворювання. 

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. 

 

[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.  
 


