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

23 січня 2018 року головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Винарська Ольга Леонідівна, провела правопросвітницький захід у вигляді
правового уроку для учнів 8-9 класів ЗОШ І-ІІ ступенів № 5. Зокрема в ході заходу учні
ознайомлені з актуальною на даний час проблемою «Кібербулінгу» - новітньою формою
агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з
використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної
пошти, соціальних мереж, проінформовано про Всеукраїнський просвітницький проект «Я
маю право!». Також, серед школярів були поширені інформаційно - роз’яснювальні буклети
на тему: «Твої права-твій захист. Правові орієнтири для кожної дитини».
21 лютого 2018 року до Шполянського бюро правової допомоги Смілянського
місцевого центру з надання БВПД звернулась Дзюбенко Яніна з питання сімейного
законодавства. Молода мама була стурбована відсутністю матеріальної підтримки зі сторони
батька дитини та шукала законні шляхи вирішення ситуації, що склалась. В ході бесіди
начальником бюро було надано вичерпну інформацію про право на стягнення аліментів з
колишнього чоловіка як в наказному, так і в позовному провадженні, щодо мінімального
розміру аліментів на дитину відповідного віку та переліку документів, які необхідно додати
то заяви, що подається до суду. По закінченню консультування вдячна клієнтка
запропонувала лишити позитивний відгук про надані їй увагу та сервіс.
Того ж дня в рамках реалізації Всеукраїнського проекту Міністерства юстиції України
«Я маю право!» та з метою підвищення рівня правової культури серед учнів 9-х класів
Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Шполянської районної ради
Черкаської області начальником Шполянського бюро правової допомоги Смілянського
місцевого центру з надання БВПД Світланою Бабенко проведено правовий урок на тему

"Зупинимо насильство!". Під час заходу увагу присутніх було акцентовано на такі питання
як: види насильства, алгоритм дій у разі прояву насильства, установи, до яких звертатися по
допомогу у випадку проявів насильства, наслідки насильства для кривдника та жертви;
відповідальність за вчинення насильства. Школярі приймали активну участь в обговоренні
теми уроку та ставили актуальні запитання. Так, для формування відповідної моделі
поведінки учнів спеціально для заходу начальником Бюро розроблено тематичну брошуру, в
основу якої лягла інформація: Як виявити домашнє насильство? Хто несе відповідальність за
домашнє насильство? Що робити у разі домашнього насильства? Де і як отримати допомогу?
Після уроку відбулась зустріч з представниками навчального закладу, з якими обговорено
найефективніші способи інформування учнів про їхні права та способи їх захисту.
Наприкінці діалогу усім присутнім роздано буклети «Освіта без хабара» та «Бюро правової
допомоги Ваш юридичний провідник». Додатково передано плакат з серії «Знаю!Дію!
Захищаю!».
14 березня 2018 року в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!» Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання
БВПД в черговий раз проведено інформаційно-правову акцію, в ході якої перехожих
інформували як протидіяти домашньому насильству. Так, на підставі матеріалу згаданого
проекту, Шполянським бюро розроблено відповідну брошуру під назвою «Зупинимо
насильство». І тому для всебічного інформування громадян про їхні права та можливості їх
захисту, роздано оновлений буклет щодо порядку отримання безоплатної вторинної правової
допомоги. В результаті всі зацікавлені ознайомились зі збіркою актуальних брошур:
«Зупинимо насильство», «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник», «Що таке
безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати».

03 лютого 2018 року Звенигородським бюро правової допомоги Смілянського МЦ з
надання БВПД було проведено відкритий урок на тему " Я знаю свої права!" для учнів 5-6
класу ЗОШ № 5 м. Звенигородка. Під час уроку школярі дізналися про свої права та
обов'язки, про те куди звернутися за захистом порушених прав, а також про те, як для чого
діє Всеукраїнський правопросвітницький проект " Я маю право!"
28 лютого 2018 року учні 10 класу Звенигородської школи-інтернат дізналися про
розвиток системи безоплатної правової допомоги в Україні та поговорили на тему: «Захист
прав людини в реаліях сьогодення» з в.о. начальника відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги» Смілянського місцевого центру з надання БВПД Наталією Бондарчук. Також

Наталія розповіла школярам про право просвітницький проект «Я маю право!», де можна
навчитися самостійно шукати інструменти та шляхи подолання юридичних проблем.
13 березня 2018 року головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги» Смілянського МЦ з надання БВПД Винарська Ольга спільно з бібліотекарем
відділу обслуговування Звенигородської центральної районної бібліотеки ім. Ю.С.
Кримського Мазирою Ольгою Ярославівною провели для студентів лекцію на тему:
«Забезпечення гендерної рівності в Україні на законодавчому рівні». Під час лекції студенти
дізналися, що таке «гендер», «гендерні ролі», «гендерна політика» та яким чином держава
захищає громадян від дискримінації та гендерної нерівності.
19 січня 2018 року в загальноосвітній школі №12 м. Сміла фахівцями Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
інформаційно-роз'яснювальний захід з найбільш актуальних правових питань.
На заході були присутні учні 9-х класів зазначеного закладу. Захід було побудовано як
правнича дискусія, після усної презентації місцевого центру, учні задавали питання пов’язані
із захистом своїх прав та свобод, розглядалися певні життєві ситуації, зокрема:
відповідальність за кримінальне правопорушення, відповідальність за незаконне носіння та
використання холодної та травматичної зброї, необхідна оборона та перевищення її меж,
захист прав дитини в сім’ї, права дитини-учня в освітньому закладі.
13 лютого 2018 року отримали цікаву інформацію про реалізацію Всеукраїнського
проекту " Я маю право!" та роз'яснення норм чинного законодавства щодо захисту прав та
інтересів неповнолітніх учні 9 класу Звенигородської школи- інтернат. Школярі спортивного
ліцею під час проведення правового уроку головним спеціалістом відділу "Звенигородське
бюро правової допомоги" Смілянського місцевого центру з надання БВПД Винарською
Ольгою отримали правороз'яснювальні буклети на тему: "Вимагають хабар за іспит чи
навчання?".

07 лютого 2018 року за ініціативи Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню
проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та шляхів їх подолання.
Участь у обговоренні взяли директор Смілянського центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Черкаській області Євген Савчук, представник Вінницької

правозахисної групи Валентина Ткач, начальник відділу якості Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області Роман Бакатуро,
фахівці центру з надання правової допомоги, працівники Смілянського міського і районного
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та міського управління праці і
соціального захисту населення. На захід запрошені журналісти місцевого радіо, які в
подальшому озвучують дану тематику в ефірі.
Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся директор місцевого центру
Євген Савчук, який проінформував учасників про основні напрямки діяльності центру щодо
питань внутрішньо переміщених осіб. Загалом ВПО найчастіше звертаються з питань
житлового права, працевлаштування і соціальних виплат. Піднімалось питання
налагодження комунікацій між органами державної влади та неурядовими громадськими
організаціями з питань надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Деяким проблемним питанням реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх
прав та гарантій у нових умовах присвятила свою доповідь Ткач Валентина. Анонсовані
послуги правозахисної групи, зокрема юридичні консультації, що випливають з
життєдіяльності ВПО, юридична підтримка в отриманні цивільних документів, реєстрації
бізнесу.
Начальник відділу якості Роман Бакатуро наголосив на питанні вирішення житлових
проблем переселенців через взаємодію громадських організацій ВПО і виконавчої влади
шляхом спільної розробки і прийняття комплексної програми надання соціального житла на
базі наявних на балансі гуртожитків та інших будівель, що не використовуються, але
придатні для реконструкції під житло для ВПО.

15 лютого 2018 року у приміщенні Кам’янського бюро правової допомоги було
організовано та проведено захід щодо проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та
шляхів їх подолання.
Участь у заході взяли директор Смілянського центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Черкаській області Євген Савчук, головний спеціаліст Кам’янського
бюро правової допомоги Токарь Ірина, представник Вінницької правозахисної групи Ткач
Валентина, працівник районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
працівники районного управління соціального захисту населення Кам’янської РДА, а також
внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку у районному управлінні
соціального захисту населення.
В ході проведення заходу особливу увагу було приділено питанню щодо
налагодження співпраці між органами державної влади та громадськими організаціями з
питань надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам. По закінченню
внутрішньо переміщеним громадянам було надано консультацію.

08 лютого 2018 року з метою формування правової культури та правової свідомості
військовослужбовців та осіб, які призиваються на військову службу Шполянським бюро
правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД було відвідано
Шполянський районний військовий комісаріат Черкаської області. Під час бесіди з Козій
Людмилою Василівною, до повноважень якої входить безпосередня участь у забезпеченні
соціального і правового захисту військовослужбовців, ветеранів війни, пенсіонерів з числа
військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, надано інформацію про
Всеукраїнський правопросвітницький проект «Я маю право!». Проінформовано про його
мету та механізм реалізації. Додатково, для реалізації проекту «Доступна та якісна правова
допомога в Україні» в приміщенні військкомату розміщено тематичний плакат «Борись за
права та гідність учасників АТО».
02 березня 2018 року головним спеціалістом Лисянського бюро правової допомоги
Ямковим Василем Петровичем та військовим комісаром Лисянського району Попіком
Олександром Володимировичем було проведено інформування працівників районного
військкомату та спільний прийом громадян.
В ході інформування було розглянуто та обговорено нагальні питання для учасників
АТО, а саме: першочергова реалізація права на землю, забезпечення житлом та медичними
засобами, поновлення на роботі та адаптація до нормального цивільного життя.
Громадянам надані вичерпні консультації щодо земельного та житлового
законодавства. По завершенню заходу було вручено інформаційні матеріали плакати та
буклети.
18 січня 2018 року фахівцями Смілянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги разом з представниками Смілянського міськрайонного відділу
з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України проведено спільний
інформаційно-роз'яснювальний захід з найбільш актуальних правових питань.
Присутнім акцентовано увагу на їхні основні права і свободи, гарантовані
Конституцією України та законами у різних сферах життя, порядок їх реалізації.
Наголошено, що кожен має право на захист від обвинувачення та на правову допомогу. Це
право полягає у наданні можливості користуватися правовою допомогою захисника, тобто
адвоката, який забезпечить захист від обвинувачення, а також представництво інтересів та
складання процесуальних документів. Надані детальні роз'яснення у ряді яких випадків
участь захисника є обов'язковою.

Обговорено реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю
право!», присутнім надано юридичні консультації. Надання особі безоплатної правової
допомоги в Україні забезпечують відповідні Центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, що діє і в м.Смілі.

01 березня 2018 року Звенигородським бюро правової допомоги було проведено
правопросвітницьку лекцію для суб’єктів пробації, тобто осіб, які перебувають на обліку у
відділі пробації. Лекція була присвячена законодавчим змінам, щодо посилення
відповідальності за несплату аліментів та проекту «Я маю право!». Зокрема, акцент ставився
на те, що потрібно знати не лише свої права, а й обов’язки, та про відповідальність яка настає
за порушення законодавства.
Так, як у відділі пробації розташований дистанційний пункт доступу до безоплатної
правової допомоги, в.о. начальника «Звенигородського бюро правової допомоги» Бондарчук
Наталія надала присутнім юридичні консультації з питань звернення до суду для стягнення
аліментів та щодо зняття обмеження у виїзді за межі України.

25 січня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!»
Начальником Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з
надання БВПД Світланою Бабенко, на базі Шполянського районного центру зайнятості для
громадян Шполянського району, що перебувають на обліку як безробітні проведено семінар
з питань стягнення аліментів, у тому числі стягнення аліментів з особи, що перебуває за
кордоном. В ході зустрічі було висвітлено нововведення до Сімейного кодексу щодо розміру
аліментів, а також їх стягнення у порядку наказного провадження. Надано інформацію про
порядок виконання судового рішення про стягнення аліментів. З метою підвищення правової
обізнаності надано низку додаткової інформації у вигляді брошур з серії «Я маю право!», а
також брошури орієнтовані на соціальні питання: Умови призначення і виплати допомоги
при народженні дитини, Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати,
Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів, Прийняття
спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно.

28 лютого 2018 року на базі Кам'янської районної філії Черкаського обласного центру
зайнятості проведено семінар для жінок із залученням працівників Пенсійного фонду,
відділу ДРАЦС та Кам’янського бюро правової допомоги.
Обговорено питання:
- надання правової допомоги, отримання інформаційних довідок з електронних
сервісів Міністерства юстиції України;
- оформлення пенсії (умови нарахування пенсії, страховий стаж, пенсійний вік);
- отримання повторно документів щодо державної реєстрації актів цивільного стану;
- сервісні послуги від Міністерства юстиції України - спрощена система отримання
адміністративних послуг в сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Також в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» з присутніми було
обговорено тему домашнього насилля та прийнятий Закон України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству».

06 березня 2018 року в рамках виконання меморандуму про співпрацю, Начальником
Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання БВПД,
проведено робочу зустріч з представниками Шполянського районного центру зайнятості в
ході якої присутніх ознайомлено з правопросвітницьким проектом «Я маю право!». Так,
задля підвищення правової обізнаності колективу та осіб, що перебувають на обліку як
безробітні, Центру зайнятості надано плакат «Знаю! Дію! Захищаю!» з короткою
тематичною інформацією. Додатково презентовано інформаційний плакат з серії «Виникли
правові питання – безоплатна правова допомога завжди поруч», а саме «Захисти себе від
незаконного звільнення». Усім відвідувачам роздано низку інформаційних брошур,
розроблених Міністерством юстиції, серед них: Пам’ятки для боржника та стягувача в
процесі виконання судових рішень.

17 січня 2018 року в приміщенні актового залу Комунального закладу “Черкаської
обласної психіатричної лікарні” проведено інформаційний захід за участі працівників
Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
персоналу медичного закладу.
Учасники зустрічі мали змогу задати актуальні питання та отримати кваліфіковані і
обґрунтовані відповіді на них.
На засіданні було проінформовано присутніх про загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!». Презентуючи
проект, начальник відділу представництва Смілянського МЦ Максим Хоменко зазначив його

важливість для розбудови правової держави та становлення правової свідомості населення
міста.

27 лютого 2018 року з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!» Шполянським бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з надання
БВПД відвідано поліклінічне відділення Шполянської центральної районної лікарні. Мета
даного заходу – підвищити правову свідомість мешканців міста та проінформувати громадян
щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті. Саме для цього в
інформаційній зоні та зоні очікування прийому громадян, розміщено плакат «Знаю! Дію!
Захищаю!» з короткою тематичною інформацією. Додатково, для реалізації проекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні» в доступному для огляду місці розміщено
тематичний плакат «Вимагай справедливих комунальних платежів».

09 лютого 2018 року в рамках співпраці із Звенигородською центральною районною
бібліотекою ім. Ю.С. Кримського, головний спеціаліст "Звенигородського бюро правової
допомоги" Смілянського місцевого центру з надання БВПД Винарська Ольга розмістила в
приміщенні бібліотеки тематичний плакат "Відстоюй право на справедливу пенсію" та
надала працівникам бібліотеки інформаційно-розяснювальні буклети з різних правових
питань.

23 лютого 2018 року в приміщенні Звенигородської центральної районної бібліотеки
ім. Ю.С. Кримського було проведено навчальний семінар для працівників сільських
бібліотек району на тему : «Будь обізнаний. Захищай права та інтереси». Під час семінару
головний спеціаліст відділу «Звенигородське бюро правової допомоги» Смілянського
місцевого центру з надання БВПД Винарська Ольга розповіла бібліотекарям як захистити
свої права, куди звертатися за захистом порушених прав та де шукати інформацію про те, як
діяти в різних правових ситуаціях. Також, присутні дізналися про право просвітницький
проект «Я маю право!» започаткований Міністерством Юстиції України спільно з
Координаційним центром з надання правової допомоги, який дає змогу громадянам
навчатися захищати свої права. Для поширення інформації серед населення, бібліотекарям
було роздано тематичні плакати щодо захисту прав та інформаційно роз’яснювальні буклети
з різних юридичних питань.

01 березня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту « Я маю право!» було
організовано та проведено семінар для дорослих відвідувачів Публічної бібліотеки
Кам’янської міської ради на тему: «Я маю право на захист. Способи захисту порушених
прав.». Під час семінару слухачам було ґрунтовно роз’яснено, яким чином можна захистити
себе чи своїх близьких у разі порушення прав, куди звертатися останнім для їх захисту. По
закінченню заходу, громадянам було роздано інформаційні буклети з різних юридичних
питань.
16 березня 2018 року начальником відділу Корсунь-Шевченківське бюро правової
допомоги Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Олегом Кривошия організовано та проведено семінар в приміщенні КорсуньШевченківської центральної районної бібліотеки, де працює дистанційний пункт
консультування громадян, під час якого були надані відповіді на актуальні питання та
вирішено ряд організаційних завдань, та передана друкована продукція системи БПД.

19 січня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!»
начальником Шполянського бюро правової допомоги Смілянського місцевого центру з
надання БВПД Світланою Бабенко проведено робочу зустріч на базі Шполянського
районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області. З метою
реалізації даного проекту сторони обговорили найефективніші способи інформування
громадян про їхні права та як їх захищати. Саме тому, по завершенню зустрічі в приміщенні
виконавчої служби та бюро розміщені плакати з короткою тематичною інформацією.

Україна не так давно прийняла закон про пенсійну реформу. Закон містить важливі
положення щодо модернізації пенсійної системи України, але також містить недоліки, які
знижують мотивацію людей працювати довше і робити внески в пенсійну систему. Це не
повністю забезпечує справедливу і стійку пенсійну систему. Про це 01 березня 2018 року в
приміщенні Смілянського об'єднаного управління Пенсійного фонду України обговорили
працівники Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та фахівці управління.
Дискусія стосувалася обмеження розміру виплачуваної пенсії та повна заборона її
отримання, максимальний та мінімальний розмір пенсії, хто має право на одержання пенсії
без обмежень, пенсії військовослужбовцям, особливості виплати пенсії посадовцям органів
місцевого самоврядування.

28 березня 2018 року відбувся круглий стіл працівників Смілянського місцевого
центру з надання вторинної правової допомоги та Смілянського міськрайонного відділу
державної виконавчої служби ГТУЮ.
Відбулося обговорення основних завдань державної виконавчої служби, а саме
забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); забезпечення своєчасного,
повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.
Активна дискусія стосувалася теми аліментів. Вперше в історії України Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту
права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 № 2234-VIII, який набув чинності 6
лютого 2018 року, запроваджено новий захід впливу на злісних неплатників аліментів, яким
запроваджено нові засоби примусового виконання рішень відносно боржників, які мають
заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних
платежів за 6 місяців. Зокрема, Законом встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у
праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві керування
транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві користування
вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві
полювання.

23 січня 2018 року у с. Балаклея посадові особи Смілянського центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції
у Черкаській області провели консультування жителів сільської місцевості з метою
запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних
сферах життя.
В рамках заходу громадянам були надані роз’яснення стосовно: порядку оформлення
спадщини, особливостей посвідчення заповіту, умови договору оренди землі та
обов’язковість їх дотримання, порядку стягнення заборгованості. Особливу увагу
присвячено питанню переведення майна з комунальної власності на баланс сільської ради з
подальшим виведення з майна сільської ради для оформлення права приватної власності
мешканцям села.

Поряд з цим, спеціалістами було проінформовано присутніх про реалізацію
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!». З метою здійснення
інформаційного супроводу серед присутніх були поширені буклети відповідної тематики.

05 березня 2018 року жителі с. Вільховець Звенигородського району Черкаської
області отримали юридичні консультації та роз’яснення з правових питань під час
проведення виїзного прийому громадян в приміщенні Вільховецької сільської ради.
Консультували громадян в.о. начальника відділу «Звенигородське бюро правової
допомоги» Наталія Бондарчук, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Мамонова, провідний спеціаліст
Звенигородського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області Нескоромна Тетяна Василівна,
приватний нотаріус Бедрата Наталія Миколаївна та працівники Головного територіального
управління юстиції в Черкаській області.
Найбільше громадян цікавили питання щодо прийняття спадщини, оформлення
договору дарування та купівлі-продажу, а також земельні питання.

15 березня 2018 року начальник Лисянського бюро правової допомоги Любчич Іван
спільно з головою Лисянської районної державної адміністрації Павличуком Володимиром
Миколайовичем та заступником голови Лисянської районної ради Галушкою Олександром
Степановичем взяли участь у зборах громади с.Федюківка Лисянського району.
В ході обговорення піднімалися теми об’єднання громад, оренди землі
сільськогосподарськими виробниками, зміни до процесуального законодавства України та
різні приватні питання.
Жителів села цікавили проблематика продовження мораторію на продаж землі,
порядку оформлення спадщини у 2018 році. Молодь зацікавлена в навчанні у ВНЗ, сплаті
аліментів та працевлаштуванні.
На всі питання було надано вичерпні юридичні роз’яснення. По завершенню зборів
було роздано буклети на правову тематику, ознайомлено громадян з проектом Міністерства

юстиції України «Я маю право». На дошці для інформації сільської ради розміщено плакати
правового спрямування.

Надання адресної безоплатної правової допомоги одиноким громадянам, людям
похилого віку та громадянам з обмеженими фізичними можливостями за місцем їх
перебування є одним із пріоритетних завдань Смілянського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. 27 березня 2018 року працівники Смілянського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до
жительки міста з метою надання адресної правової допомоги.
За станом здоров’я Любов Амброськіна не може самостійно пересуватися, тому
звернувся до місцевого центру для надання адресної правової допомоги.
Під час візиту фахівці уважно вислухали жінку, надано правову консультацію та
перелік документів, що необхідний для отримання вторинної правової допомоги, оскільки
вказана особа являється суб’єктом права на таку допомогу. Після врегулювання усіх
процедурних моментів по вказаному зверненню місцевим центром з надання БВПД буде
призначений представник, який в подальшому вестиме вказану справу в суді.

Центром організовано та проведено заходи з метою створення ефективної системи
управління правовими знаннями та розвитку людського потенціалу правничої спільноти та
партнерських мереж.
Відповідно до проведеного конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання
безоплатної вторинної правової допомоги за наказом Міністерства юстиції України від
13.11.2017 року № 4330/7, в приміщенні Смілянського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги 13 лютого 2018 року був проведений круглий стіл
з адвокатами, які пройшли конкурс з відбору адвокатів та укладено контракти (у 2-х
примірниках) для надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному,
цивільному та адміністративному процесі.
23 лютого 2018 року на базі Звенигородського бюро правової допомоги проведено
робочу зустріч працівниками Смілянського та Уманського центрів з надання вторинної
правової допомоги.
Захід мав на меті підвищення кваліфікації працівників, обмін позитивним досвідом
роботи та покращення якості надання правових послуг центрами.
Під час обговорення фахівці розглянули проблемні питання, які виникають під час
надання безоплатної первинної та вторинної правової роботи, шляхи їх подолання.
В ході зустрічі неабияку увагу працівники системи БВПД зосередили на результатах
роботи виїзних консультативних пунктів, взаємодії місцевих центрів з органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової
інформації.
Присутні поділилися також статистичними показниками у своїй роботі.
По завершенню зустрічі всі присутні вирішили, що ті корисні практичні навички,
якими обмінялися колеги, обов’язково будуть використовуватися в подальшій роботі.
Отримана інформація стане у нагоді під час організації роботи у 2018 році. Захід відбувся у
дружній, теплій атмосфері, вдячні колегам Звенигородського бюро!
Практика студентів — невід’ємна складова частини процесу підготовки спеціалістів у
вищих навчальних закладах. Під час навчальної та виробничої практик студент отримує
чітке уявлення про майбутню професію, вдосконалює наявні уміння та здобуває професійні
навички з обраної спеціальності.
У Смілянському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги добре
розуміють важливість практичної підготовки майбутніх юристів, яка у подальшому може
суттєво вплинути на вибір особистого професійного шляху молодих правників. На базі
місцевого центру успішно проходять навчальну й виробничу практики студенти юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів. Не останню роль у виборі бази практики відіграє
той факт, що в центрі створено всі умови для ефективної практичної підготовки молоді.
Тому у лютому місяці 2018 року на базі Смілянського місцевого центру з надання
вторинної правової допомоги пройшли практику студенти університету “Одеська юридична
академія” Інна Шибиста та Алла Латенко.
Обмін досвідом між юристами-практиками та студентами юридичних спеціальностей
відбувається у процесі навчальних практик з метою вдосконалення професійної підготовки
молоді. Студенти мають можливість поспілкуватися зі справжніми фахівцями своєї справи.
Практиканти вкотре зрозуміли, що роботи в майбутніх випускників юридичного факультету
буде вдосталь, пов’язаної з удосконаленням українських державних інституцій за допомогою
якісних кадрів. Тому саме стажування дає можливість майбутнім правникам окреслити для
себе ряд практичних аспектів, які в сукупності з ретельним вивченням норм права,
дозволяють відшліфувати здобуті знання і надалі сформувати солідну правову обізнаність.

За І квартал 2018 року Смілянським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було систематично проведено “Skype” наради з працівниками
бюро правової допомоги. На нарадах було обговорено 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.
17 січня 2018 року у Регіональному центрі надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Черкаській області провели Керівну раду директорів Регіонального та місцевих
центрів з надання БВПД у Черкаській області.
На засіданні розглянули питання затвердження кошторисів по КПКВК 3603020
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги»,
КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги», планів асигнувань на 2018 рік, затвердження штатних
розписів Регіонального та місцевих центрів на поточний рік та укладання контрактів з
адвокатами, які пройшли конкурсний відбір у 2018 році.
У засіданні під головуванням директора Регіонального центру з надання БВПД
Віктора Левицького взяли участь члени Керівної ради - директори місцевих центрів з
надання БВПД.
На засіданні були присутні та доповіли з окремих питань порядку денного головний
бухгалтер Регіонального центру Світлана Бейгул, заступник директора Регіонального центру
Тетяна Ломіногіна.
14 березня 2018 року у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в Черкаській області відбулося засідання Керівної ради
директорів Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Черкаській області, створеної з метою взаємодії Регіонального та місцевих

центрів, узгодження питань, пов'язаних з бюджетним процесом та інших питань важливих
для функціювання системи безоплатної правової допомоги.
Засідання пройшло під головуванням директора Регіонального центру Віктора
Левицького.
Під час засідання Керівної ради проаналізовано виконання кошторису Регіональним
та місцевими центрами, зокрема, обговорено ряд питань, що стосуються оплати послуг та
відшкодування витрат адвокатів. Розглянуто деякі питання виконавчої дисципліни.
Прийнято одноголосне рішення про інформування Координаційного центру щодо
негативних тенденцій та можливих наслідків для роботи системи БВПД у зв'язку з
відсутністю оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів.
За ініаціативи Координаційного центру з надання правової допомоги у співпраці з
Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду
"Відродження" 19-20 березня у Києві відбулася робоча зустріч директорів 96 місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Захід мав на меті підвищення кваліфікації працівників, обмін позитивним досвідом
роботи та покращення якості надання правових послуг центрами.
Під час семінару присутні обговорили проблемні питання, які виникають під час
надання безоплатної первинної та вторинної правової роботи, шляхи їх подолання.
В ході зустрічі неабияку увагу працівники системи БВПД зосередили на результатах
роботи виїзних консультативних пунктів, взаємодії місцевих центрів з органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової
інформації.
Також, колеги поділилися досвідом представництва інтересів клієнтів в судах,
заповненням звітної документації адвокатів із надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

За період з 01.01.2018 по 31.03.2018 року місцевим центром з надання БВПД та бюро
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано _1639_ звернень клієнтів, _1639_ особам було надано правову консультацію,
__121__ із них написали письмову заяву про надання БВПД.

Найменування відділу
№ з/п
МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

1

Відділ правової
інформації та
консультацій

303

303

47

2

Кам’янське Бюро

129

129

13

3

Городищенське Бюро

209

209

24

4

Шполянське Бюро

239

239

8

5

Звенигородське Бюро

311

311

20

6

Корсуньське Бюро

241

241

9

7

Лисянське Бюро

207

207

1

….

Разом по МЦ

1639

1639

121

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _98_ рішень
про надання БВПД та надано _63_ доручень адвокатам та _35_ наказів штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
По _7_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного
права _277_ (17%), з питань виконання судових рішень _237_ (14.5%),земельного _105_
(6.4%), сімейного _271_ (17%),соціального забезпечення _137_ (8%), з інших питань _140_
(8.5%), спадкового _127_ (8%),адміністративного _124_ (8%), договірного _64_ (4%),
житлового _71_ (4%), трудового _57_ (3%), не правових питань _17_ (1%), та з медичного
права _11_ (0.6%).

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал найбільше позитивних
рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує
двох розмірів прожиткового мінімуму) _70_(66,6%), (ветеранам війни _10_ (9,5%), інвалідам
_24_ (23%), внутрішньо переміщеним особам _1_ (0,9%) та особам, які мають статус
свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях _1_ (1,2%) тощо.

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал було:

• здійснено _17_ виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність _14_ 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 _127_ осіб,
в тому числі _65_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та _62_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
• надано методичну допомогу _3_ 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 _67_ правопросвітницьких заходів;
• розміщено у ЗМІ _41_ інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
• надано _6_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Кількість
Кількість
Кількість
здійснених
ОМС та
Кількість
Кількість
виїздів
діючих
установ - Кількість проведених клієнтів,
мобільних дистанційних
інформаційних
№ Найменування
провайдерів
правояким надано
пунктів/осіб, пунктів/осіб,
матеріалів,
МЦ
та
Бюро
БПД,
яким
просвітницьких
доступ до
з/п
що
що отримали
розміщених у
заходів
надано
електронних
ЗМІ
отримали
правову
сервісів МЮ
методичну
допомогу
правову
допомогу
допомогу

1

Разом по МЦ,
в тому числі:

17/65

14/62

3

67

6

41

2

Кам’янське
Бюро

2/7

2/6

0

7

4

2

3

Городищенське
Бюро

1/5

2/7

0

7

0

5

4

Шполянське
Бюро

2/10

2/12

1

12

2

2

5

Звенигородське
Бюро

3/15

3/17

0

13

0

15

6

Корсунське
Бюро

3/14

2/9

0

8

0

2

7

Лисянське
Бюро

2/9

1/4

0

6

0

2

