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Вітаємо!
Перед
вами II номер
щоквартального
бюлетеня
системи безоплатної правової
допомоги. Що змінилося у сфері надання безоплатних правових послуг за ці три місяці?
Зараз ми проводимо XIIІ
конкурс з відбору адвокатів,
які залучаються для надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Для участі у
ньому зареєструвалися 766
кандидатів. Бажаємо всім
успіху!
На сайті системи БПД запрацював особистий кабінет
клієнта. На першому етапі можна отримати онлайн
«первинку» – правову консультацію чи роз’яснення. А
невдовзі з’явиться можливість звернутись із заявою
про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Безоплатна правова допомога стала ще ближчою для
киян та мешканців Запоріжжя – у цих містах відкрилися
нові бюро правової допомоги.
Вже вдруге ми провели
онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав» –
цього разу на дуже актуальну
тему булінгу.
Приємно було дізнатися, що
чверть опитаних українців знають про систему БПД, - це вдвічі
більше, ніж було у 2016 році.
Попереду ще багато корисного та цікавого, тож
будьте з нами!

Олександр БАРАНОВ:
про штучний інтелек
інтелект, улюблені міста
та гор
ри
гори
Олександр Баранов працює
у системі безоплатної правової
допомоги вісім років.
Останні півтора роки – керівником
Координаційного центру
з надання правової допомоги.
Хоча сам із сім’ї юристів, кар’єру
починав у фармацевтиці.
Має три вищі освіти –
економіст, інвестиційних менеджер та магістр права. Любить
гарну літературу та
подорожувати Україною.
Цікавиться новими технологіями
та космосом.
– Яким був ваш початок роботи
у системі БПД?
– Я почав працювати у системі
безоплатної правової допомоги з
листопада 2012 року, це був саме
підготовчий етап. Я був заступником
директора, займався напрямами інформатизації, забезпечення цифрової роботи офісів, логістикою.
Спочатку ми самі починали чергувати в Координаційному центрі і перерозподіляли дзвінки в регіональні
центри.
Моє чергування було 1 січня
вдень, а перший дзвінок до нас надійшов о 2 годині ночі. У Києві працівники патрульно-постової служби
затримали людину і подзвонили до
центру повідомити про те, що у них є
затриманий, і уточнити, що тепер робити далі. Це був самий початок, потім, звичайно, процес стабілізувався,
і вже усі розуміли – хто і за що відповідає, хто що робить.
– Ви часто їздите країною. Яке
ваше улюблене місто?
– Якщо ми говоримо про міста, то
у кожного різна історія, архітектура,
енергетика. Але, як на мене, найголовніше – це люди. Мені подобаються міста, де є люди, з якими мені комфортно.
– Де любите відпочивати?
– Останні кілька років ми почали

розвивати внутрішній туризм, і це чудово. У нас надзвичайно прекрасна
країна. І кожне місце, де я був, запам’яталося людьми, з якими я туди
їздив, яких там зустрів. Ось, скажімо,
на Говерлу ми піднімалися з колегами
з системи БПД. І це один з найяскравіших спогадів про відпочинок.
– Як ви відновлюєте ресурси
після робочого дня?
– Доглядаю за кімнатними квітами, які мені вже давно дала мама. У
мене вдома фікуси та орхідеї.
– Коли людину замінить штучний інтелект?
– Ніколи не замінить повністю. У
деяких сферах завжди буде потрібна
людина. Навіть для того, щоб створити цей штучний інтелект. Він може
замінити людину у тих професіях, де
не потрібно творити. Хоча на сьогодні штучний інтелект вміє імітувати
творчість. Наприклад, створювати
музику, писати картини. Щоправда,
чи є це творчістю – спірне питання.
Коли штучний інтелект замінить
людину у певних сферах, вона зможе направити свої зусилля на іншу
діяльність. Наприклад, у нас більша
частина Світового океану ще й досі
залишається загадкою. Ми досліджуємо космос, але на нашій планеті
більше загадок, ніж ми можемо знайти у космосі.
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Особистий кабінет клієнта:
заходьте та отримуйте
правову допомогу
Система БПД
запустила на
своєму сайті
сервіс Кабінет
клієнта. Це сервіс, що має на
меті уніфікувати
інформацію про
послуги, надані
системою безоплатної правової
допомоги.
Як це працює
Насамперед треба зареєструватися та
увійти до головної сторінки кабінету.
Якщо вам потрібна правова консультація чи роз’яснення
Натиснувши «Подати нове звернення», за
допомогою форми можна надіслати правове
запитання, в разі потреби – завантажити супутні документи.
Після того, як працівник системи БПД підготує відповідь, вона надійде в особистий кабінет клієнта. У разі потреби можна уточнити
запитання, все відбувається у форматі чату.
Сторінка «Історія поданих заявок» містить
усі запитання, які раніше надсилав користувач, та відповіді на них.
Якщо вам потрібен захист або представництво у суді, скласти документ процесуального характеру тощо
У розділі «Безоплатна правова допомога»
можна ознайомитись із переліком осіб, які мають право на вторинну правову допомогу.
Після підготовки необхідних підтверджувальних документів у розділі «Вторинна правова допомога» можна створити нове звернення.
Після цього – завантажити необхідні документи, обрати центр та надіслати їх разом із
заявою про надання правової допомоги, підписаною кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
У разі підтвердження належності до обраної категорії осіб, клієнт отримає рішення, за
яким буде призначено уповноваженого представника центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або адвоката, який
співпрацює з системою БПД.
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Чверть українців знають
про можливість отримання БПД.
А чи знаєте про це ви?
Понад 25% опитаних українців знають про систему БПД, а
також де та як можна отримати безоплатну правову допомогу. Це вдвічі більше, ніж було у 2016 році. Такі результати
загальнонаціонального опитування, присвяченого темі прав
людини в Україні, що провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
Як показало дослідження, кількість респондентів, які звертались до системи БПД, у порівнянні з 2016 роком зросла більш ніж
удвічі. Респонденти, які зверталися до системи БПД, найчастіше
потребували правових консультацій та роз’яснень, кожен третій
користувався послугами адвокатів, які співпрацюють з системою
БПД, десята частина отримала представництво інтересів у суді.
Загалом змінилося уявлення українців про ефективні способи
захисту своїх прав. Серед опитаних стало менше тих, хто вважає дієвим вирішення проблеми власними силами, включно з
використанням зброї та хабаря. Натомість збільшилася частка
респондентів, які впевнені у ефективності звернення до системи
безоплатної правової допомоги. Це свідчить про зростання довіри населення до сервісів системи та про якість надання правових
послуг.
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Кейси системи БПД

#кейс_БПД
Багатодітну матір незаконно скоротили.
Поновитися на роботі допомогла фахівчиня системи БПД
Пані Марія більше двадцяти років працювала на посаді молодшої медичної сестри фельдшерсько-акушерського пункту. Однак
у ході скорочення штату працівників її звільнили. При цьому роботодавець не врахував, що пані Марія як багатодітна матір мала
більше підстав для переважного залишення на роботі, аніж інші
працівники. Іншу роботу при звільненні пані Марії також не запропонували, хоча якщо є інші вакантні посади, це мали зробити
обов’язково.
По захист трудових прав жінка звернулася до Маневицького
бюро правової допомоги, що на Волині. Справою зайнялася начальниця бюро Наталія Зоря. Фахівчиня підготувала позовну заяву до суду, у якій зазначила, що пані
Марії присвоєне почесне звання «Мати героїня», на утриманні у неї двоє неповнолітніх дітей, а також
матір похилого віку, чоловік має інвалідність третьої групи, призначену довічно. Окрім того, на час звільнення жінки їй залишалося менш ніж два роки до досягнення пенсійного віку, що також надавало їй
переважне право на залишення на роботі. Зважаючи на це, фахівчиня системи БПД просила суд визнати незаконним і скасувати наказ про звільнення та поновити пані Марію на посаді молодшої медичної
сестри, стягнувши з відповідача на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
У судовому засіданні роботодавець не зміг довести те, що він дотримався процедури звільнення пані
Марії у зв’язку зі скороченням штату працівників. Тож за результатами розгляду справи, порушені права
жінки вдалося захистити, а саме визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення, поновити пані
Марію на посаді молодшої медичної сестри. Також з роботодавця було стягнуто середній заробіток за
час вимушеного прогулу в сумі 27 399 гривень 12 копійок.

Сини сплачуватимуть щомісяця по 500 грн
на утримання батька

#кейс_БПД

До Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся пан Віталій з
проханням надати йому допомогу у стягненні аліментів з синів на
своє утримання. Правову допомогу клієнту надавав адвокат Леонід Супрун, який співпрацює з системою БПД.
Пан Віталій є особою з інвалідністю, живе у геріатричному закладі. Єдиним його доходом є державна соціальна допомога та
пенсія по інвалідності. Цих коштів не вистачає на ліки, продукти
харчування, одяг та оплату комунальних послуг, тому він потребує матеріальної допомоги. Дружини або іншої близької людини,
яка може допомагати та підтримувати його морально чи матеріально немає. Його рідні сини не тільки
відмовляються допомагати батькові, але навіть не спілкуються з ним.
Адвокат Леонід Супрун склав позовну заяву, в якій просив суд стягнути з синів пана Віталія аліменти
у твердій грошовій сумі щомісячно з дати подання позову та довічно.
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області виніс заочне рішення, яким задовольнив позовні вимоги пана Віталія до його синів про стягнення аліментів на його утримання та зобов’язав кожного
сплачувати по 500 грн щомісяця, довічно.

3

Правова консультація

Забороняють спілкуватися з онуками: що робити
Родинні відносини – справа непроста, особливо тоді, коли батьки розходяться, і діти залишаються, наприклад, з мамою. І буває так, що бабуся та
дідусь з боку батька хочуть спілкуватися з онуками та брати участь у їхньому
вихованні, але діти стають «заручниками» мами, яка після розлучення забороняє колишнім свекрам спілкуватися з дітьми. Що робити у такому випадку?
Консультують фахівці Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Відповідно до норм Сімейного кодексу України бабуся, дідусь, прабабуся і прадідусь мають право спілкуватися зі своїми онуками, правнуками, брати участь
у їхньому вихованні. Але чи мають право батьки перешкоджати спілкуванню та вихованню онуків/правнуків?
Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не
мають права перешкоджати у здійсненні родичами своїх
прав щодо виховання внуків/ правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право
на звернення до суду з позовом про їх усунення (стаття
257 Сімейного кодексу України).

Суд визначає способи участі дідуся, бабусі на спілкування і виховання онуків (періодичне чи систематичне
побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця їх проживання, черговість між бабою,
дідом, прабабою, прадідом, братами, сестрами, мачухою,
вітчимом на спілкування з дитиною в присутності когось,
якщо це необхідно в інтересах дитини тощо), місце та час
їхнього спілкування.
У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з
якою проживає дитина, необхідно звертатися до органів
державної виконавчої служби.

Як отримати безоплатну правову допомогу
з питань земельних правовідносин
У зв’язку зі змінами законодавства, що регулює земельні відносини, значно зросла потреба людей у правовій
інформації. Як приватизувати земельну ділянку? Які підстави для дострокового розірвання договору оренди? Як
оформити спадщину на земельну ділянку? Що робити, якщо порушуються правила добросусідства? З такими запитаннями люди часто звертаються люди до фахівців системи безоплатної правової допомоги. Із травня минулого
року, коли почав діяти проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», до 15
червня цього року надійшло понад 78 тис. звернень із земельних питань.
За цей період місцеві центри з надання БВПД надали правову допомогу із земельних питань понад 70 тис. клієнтів.
Надано більш ніж 61 тис. консультацій та роз’яснень. Надійшло понад 1,8 тис. звернень за безоплатною вторинною
правовою допомогою із земельних питань. Серед правових проблем, вирішення яких потребувало представництва
інтересів у суді або складання процесуальних документів, – користування земельною ділянкою, оформлення документів, приватизація, встановлення меж земельної ділянки.
Якщо вам потрібна правова допомога з будь-яких питань, у тому числі щодо земельних правовідносин,
ви можете:
звернутися до місцевих центрів та бюро правової допомоги (контакти на сайті системи БПД)
надіслати звернення через особистий Кабінет клієнта системи БПД
скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога»
зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД – 0 800 213 103
переглянути консультації на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»

