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[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим  
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад  

 Аналізуючи звернення громадян до місцевого центру та бюро правової 
допомоги,  враховуючи питання в ході виїзних прийомів за 4 квартал 2018 року 
визначено перелік найбільш актуальних правових проблем, які турбують 
громадян.  Зокрема це: розірвання шлюбу; призначення аліментів; зняття з 
реєстрації особи, яка втратила право на користування житловим приміщенням; 
призначення субсидії; порядок створення громадських пасовищ; особливості 



 

поновлення та припинення договору оренди землі та ін. 
 Ефективним механізмом розв’язання правових проблем територіальних 
громад є реалізація вже прийнятих у 2017 та 2018 роках Програм безоплатної 
правової допомоги населенню, яка полягає у консолідації зусиль місцевої влади та 
провайдерів правової допомоги.   
 На виконання Квартального плану заходів Золотоніського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 4 квартал 2018 
року  Центром та бюро правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких 
заходів спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам домашнього насильства, 
дискримінації та злочинності. 
 09 жовтня 2018 року керівник 
Чорнобаївського бюро правової допомоги 
Інна Копійка спільно з фахівцем з 
професійної орієнтації  Чорнобаївського 
районного центру зайнятості  Ольгою 
Ведмідь провела засідання «круглого» столу 
на тему: «Офіційне та неофіційне 
працевлаштування: що ти обираєш?» для 
безробітніх, які перебувають на обліку. 
   04 грудня 2018 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
(далі – місцевий центр) та Золотоніської 
міськрайонної філії  Черкаського 
обласного центру зайнятості (далі – центр 
зайнятості) провели засідання круглого столу 
на тему: «Обмежені можливості не 
обмежують прав» для людей з інвалідністю, 
які перебувають на обліку у центрі 
зайнятості.  
     05 грудня 2018 року, з нагоди відзначення 

Міжнародного дня інваліда, начальник Канівського бюро правової допомоги Олена 
Васильченко провела  інформаційний семінар на тему: «Трудові гарантії 
працюючих осіб з особливими потребами» на базі  Канівської міськрайонної філіі 
Черкаського обласного центру зайнятості.  
 Проблема домашнього насилля це проблема суспільства і вона потребує 
особливої уваги з боку держави.   
 Щороку в Україні, як і у всій Європі,  з 25 листопада по 10 грудня проходить 
 Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка  покликана в першу чергу 

привернути  увагу громадськості до актуальних 
для  суспільства проблем подолання насильства 
в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 
поводження з дітьми, гендерного насильства та 
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. 



 

28 листопада  2018 року фахівці Канівського бюро правової допомоги, центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  служби у справах дітей виконавчого 
комітету Канівської міської ради відвідали сім’ї, які перебувають в складних 
життєвих обставинах. Громадянам  надано роз’яснення про те, що таке домашнє 
насильство та насильство за ознакою статі, який захист гарантовано постраждалим 
та куди звернутися по допомогу.   
  30 листопада 2018 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання 
БВПД Тетяна Жалобна провела інформаційну годину на тему: «Домашнє 
насильство та гендерна дискримінація в Україні» для працівників Управління 
статистики у Золотоніському районі.  
 11  грудня 2018 року  на базі  Драбівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка - гімназія» фахівці 
Драбівського бюро правової допомоги провели широку інформаційно-
просвітницька кампанію з питань протидії та запобігання домашньому насильству, 
булігну, відповідальності неповнолітніх за вчинення насильницьких дій.  

 По закінченні заходів було проведено флешмоб за участі учнів 6-11 класів 
«Ми проти насильства».  
 Дискримінація — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або 
перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Дане поняття охоплює 
виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно 
можливостей інших груп. Дискримінація існувала завжди в тій чи іншій формі. 
Нажаль, досить часто ми приймаємо окремі прояви дискримінації як щось 
нормальне і звичне, не розуміючи, що порушуємо цим права іншої людини чи 
завдаємо їй шкоди.   
 02 жовтня  2018 року інтегратор 
Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяна Жалобна, на запрошення 



 

Громадської ради з ґендерних питань при міжфракційному депутатському 
об'єднанні (МФО) «Рівні можливості»! (далі — Громадська рада), разом з 
фахівцями сектору у справах молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської 
міської ради та Громадської організації "Жіночий простір" взяла участь у засіданні 
 Громадської ради, яке відбулося у місті Києві в будівлі Комітетів Верховної Ради 
України. 
 В ході заходу було обговорено питання сексуальної експлуатації як 
порушення прав людини та перешкоди на шляху до гендерної рівності, ефективні 
методи підтримки, допомоги та реабілатації осіб, постраждалих від сексуальної 
експлуатації, наслідки легалізації проституції в питаннях насильства проти жінок, 
торгівлі людьми та організованої злочинності, а також шведську модель, яка 
рекомендована Європарламентом як концепція боротьби з сексуальною 
експлуатацією та торгівлею людьми.  
 10 жовтня 2018 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна 

Копійка спільно з старшим інспектором 
Чорнобаївського районного відділу з 
питань пробації Центрального 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України 
Ярославою Швиденко та за участі фахівця 
Чорнобаївського районного центру 
зайнятості – Ольги Ведмідь, начальника 
Чорнобаївського районного відділу 
державної виконавчої служби – Юрія 

Фесенко на базі Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 провели 
бесіду на тему: «Дискримінація – негативне явище» для учнів та педагогічного 
колективу. 
 Для того щоб людина поважала закон, вона повинна не тільки його знати і 
розуміти, виконувати правові приписи, а й мати відповідні особисті переконання 
щодо необхідності цього закону, тобто володіти правовою культурою. Особливо 
актуальним на даний час є питання правової освіти неповнолітніх, адже проблеми 
поширення злочинності серед підлітків постійно привертає до себе увагу. 

 23 жовтня 2018 року в приміщені 
Золотоніського міськрайонного суду відбулася 
оглядова екскурсія для учнів 9-х класів 
Золотоніської спеціалізованої школи №1 з 
поглибленим вивченням економіки та 
правознавства, під час якої проведено 
інформаційну лекцію щодо  адміністративної 
та кримінальної відповідальності 
неповнолітніх та наведено конкретні приклади 
справ, які розглядалися у Золотоніському 



 

міськрайонному суді по даному питанню. 
 23 листопада 2018 року у приміщенні Драбівського районного сектору філії 
ДУ «Центр пробації» головним спеціалістом Драбівського бюро правової допомоги 
Володимиром Носенком за участі начальника сектору пробації Тищенка І.П. 
проведено профілактичну лекцію на тему: «Попередження злочинності» для 
засуджених осіб Драбівського району.  
 Питання запобігання злочинності ніколи не втрачають своєї актуальності. 
Саме тому, запобігання злочинності розглядається як багаторівнева система 
державних і громадських заходів, спрямованих 
на усунення, послаблення або ж нейтралізацію 
причин та умов злочинності.  
 10 грудня 2018 року начальник відділу 
«Канівське бюро правової допомоги» провела 
для учнів Конончанської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Канівського району 
виховну годину на тему: "Особливості 
кримінальної та адміністративної 
відповідальності неповнолітніх".  
 
       З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я пенсійного забезпечення тощо 
проведено відповідну правопросвітницьку роботу. 
  09 жовтня 2018 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна 
Копійка для трудового колективу районного центру зайнятості провела 
інформаційну годину на тему: “Стягнення аліментів з урахуванням останніх змін у 
чинному законодавстві”. 
 02 листопада 2018 року  начальник Канівського бюро правової допомоги 
 провела черговий семінар на тему: «Позасудовий та судові шляхи зняття особи з 
реєстрації місця проживання» для жителів м. Канів та району, які перебувають на 
обліку в Канівській міськрайонній філіі Черкаського обласного центру зайнятості. 
          Питання щодо примусового зняття особи з реєстрації місця проживання є 
актуальним, адже через реєстрацію у квартирі чи будинку осіб, які фактично там не 
проживають, у власника домоволодіння виникають проблеми під час здійснення 
різних операцій пов’язаних з продажем, даруванням, спадкуванням житла та ін. До 
того ж домовласники не можуть отримати субсидію, так як враховується кількість 
зареєстрованих осіб. Нерідко зареєстрована людина з різних причин немає 
можливості добровільно знятися із місця реєстрації. Тому постає питання щодо 
примусового зняття такої особи з реєстрації місця проживання. 

 19 листопада 2018 року фахівець 
Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяна Жалобна провела круглий стіл для 
слухачів Центру професійного розвитку 



 

персоналу ПАТ «Укрзалізниця» щодо  конституційного права громадян на правову 
допомогу та ознайомила присутніх з Законом № 2475/VІІІ, що надає право 
відповідальним батькам виїхати з дитиною за кордон без дозволу другого з батьків 
на строк до 1 місяця і більше. 
   
 27 листопада 2018 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги – 
Інна Копійка спільно із начальником 
Чорнобаївського районного відділу державної 
виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області 
та працівниками Черкаського районного відділу 
державної виконавчої служби ГТУЮ у 
Черкаській області провела засідання 
«круглого» столу із працівниками 
Чорнобаївського відділу обслуговування 
громадян Головного управління ПФУ у 
Черкаській області на тему: «Реформи в 
Україні». 
      10 грудня 2018 року керівник Канівського бюро правової допомоги відвідала 
Конончанську сільську раду та провела інформаційну зустріч із працівниками 
сільської ради на тему: «Зміни в чинному законодавстві України». Під час заходу 
слухачів  було поінформовано про новели в законодавстві щодо стягнення аліментів 
на утримання дітей, відповідальність за несплату аліментів, зміни в призначенні 
житлової субсидії та порядок звернення до суду із змінами в Цивільному 
процесуальному кодексі України.  
 
 
 Протягом звітного періоду фахівцями Золотоніського місцевого центру 
проводились постійно діючі заходи  з найактуальніших питань життя громад. 

 
    23 жовтня 2018 року керівник 
«Чорнобаївського бюро правової допомоги»  – 
Інна Копійка спільно з начальником 
Чорнобаївського районного відділу державної 
виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області 
– Юрієм Фесенко провела  інформаційну 
зустріч із керівним складом Чорнобаївського 
районного військового комісаріату щодо 
виплати грошової компенсації 
військовослужбовцям. 

 12 грудня 2018 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представниками  органів 
місцевого самоврядування взяли участь у інформаційній зустрічі щодо активізації 
співпраці усіх представників суб’єктів взаємодії з протидії торгівлі людьми, 



 

ініціатором якої виступила  Благодійна організація “Від серця до серця”. 
Під час зустрічі обговорили важливість напрацювання алгоритму взаємодії 

усіх територіальних органів, щоб попереджувати ситуації, пов’язані з торгівлею 
людьми, у тому числі дітьми, та відпрацювання механізму надання допомоги 
людям, які опинились у рабстві. 
 13 грудня 2018 року фахівцями Чорнобаївського бюро правової допомоги  
проведено  семінар на тему: «Виїзд за кордон із дитиною», для трудового колективу 
служби у справах дітей Чорнобаївської районної державної адміністрації. 
 
 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів першочергове 
завдання Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  
 11 жовтня 2018 року в  приміщенні Чорнобаївського бюро правової 
допомоги (далі — бюро) відбулася робоча зустріч керівника бюро Інни Копійки з 
старшим інспектором Чорнобаївського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» в Черкаській області, майором внутрішньої служби  Ярославою 
Швиденко.  

     В ході зустрічі обговорено питання щодо 
виконання Меморандуму про співпрацю між 
Адміністрацією Державної кримінально-
виконавчої служби України, Державною 
установою «Центр пробації» та 
Координаційним центром з надання правової 
допомоги від 17. 09. 2018 № 4-А. Розроблено 
та узгоджено графік роботи дистанційного 
пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги у приміщені Чорнобаївського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській 
області, а також досягнуто домовленість щодо можливості залучення до роботи 
дистанційного пункту районних секторів для реалізації пенітенціарної пробації. 
 18 жовтня 2018 року відбулась робоча 
зустріч директора Золотоніського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі — місцевий центр) 
Сергія Бруса та начальника Золотоніського 
міськрайонного відділу філії Державної 
установи “Центр пробації” в Черкаській 
області (далі - пробація) Валентина 
Долгушина щодо створення забезпечення 
роботи дистанційного пункту доступу 
засуджених осіб до безоплатної правової 
допомоги на базі пробації та проведення відповідної правопросвітницької роботи. 



 

 15 листопада 2018 року працівник відділу «Драбівське бюро правової 
допомоги» Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі – бюро) Володимир 
Носенко здійснив виїзд до с. Левченкове 
Драбівського району Черкаської області з 
метою здійснення інформаційно-
роз»яснювальної роботи у даній громаді.  
 Фахівець бюро провів робочу зустріч із 
сільським головою Левченківської сільської 
ради Володимиром Ткачем щодо активізації 
створення Драбівської об»єднаної 
територіальної громади (далі – ОТГ) та 

розширення доступу в ній безоплатної правової допомоги. Наразі дане питання є 
актуальним оскільки, як повідомив сільський голова, село Левченкове має намір 
приєднатися до створення Драбівської ОТГ та ввійти до її складу з іншими 
прилеглими селами, про що вже направлено відповідне звернення до Центральної 

виборчої комісії.  
 У 4 кварталі список партнерів 
Золотоніського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги поповнився новим. 
19 грудня  2018 року підписано 
Меморандум про співпрацю із 
Золотоніською територіальною 
організацією «Українське товариство 
глухих», яка обслуговує осіб з 
інвалідністю зі слуху Золотоніського, 

Драбівського, Канівського та Чорнобаївського районів. 
 Сторони домовились про скоординування зусиль задля забезпечення захисту 
прав і соціальних гарантій, передбачених законодавством України для осіб з 
інвалідністю зі слуху, спрощення їх доступу до отримання якісної безоплатної 
правової допомоги та проведення спільних заходів спрямованих на підвищення 
рівня правової поінформованості осіб з інвалідністю зі слуху щодо захисту своїх 
прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу.   
 
 Протягом звітного періоду фахівцями місевого центру організовано та 
взято участь у спільних заходах за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в 
залежності від актуальних потреб районів. 

  27 листопада 2018 року керівник 
Чорнобаївського бюро правової допомоги – 
Інна Копійка спільно із начальником 
Чорнобаївського районного відділу державної 



 

виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області та працівниками Черкаського 
районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області 
провела ряд правоосвітніх заходів у смт. Чорнобай щодо реалізації проекту 
Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО!”: засідання «круглого» столу із 
працівниками Чорнобаївського відділу обслуговування громадян Головного 
управління ПФУ у Черкаській області на тему: «Реформи в Україні»;  бесіду на 
тему: «Що таке податкова знижка на навчання та як її отримати»  для учнів 11 класу 
Чорнобаївської ЗОШ № 2; засідання «круглого» столу для трудового колективу 
Чорнобаївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено на тему: «Як поїхати із дитиною за кордон?». 
 11 грудня 2018 року керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги 
Інною Копійкою спільно із фахівцем Чорнобаївського районного сектору УДМСУ в 
Черкаській області Тетяною Пономаренко проведено правову годину на тему: 
«Захист прав дитини – це те, про що слід говорити вголос!»,  для учнів 8-11 класів 
Чорнобаївської ЗОШ № 2.  
 12 грудня 2018 року на базі 
Чорнобаївського бюро правової допомоги 
проведено зустріч-семінар з партнерами - 
Чорнобаївським районним сектором філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Черкаській області, Чорнобаївською 
районною філіє Черкаського обласного 
центру зайнятості та Чорнобаївським 
районним центром соціальних служб для 
сім»ї, дітей та молоді щодо захисту базових 
прав людини, які під найбільшою загрозою. 
    За підсумками проведеної зустрічі учасники досягли домовленості щодо 
подальшої спільної співпраці з даного питання та обговорили  механізми 
відновлення порушених прав громадян. 
 13 грудня 2018 року з метою підвищення загального рівня правової культури 
та набуття громадянами необхідного рівня правових знань фахівцями Канівського 

бюро правової допомоги спільно з 
спеціалістами Канівського міськрайонного 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану та з керівником 
Канівського міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у 
Черкаській області проведено правове 
інформування працівників Канівського 
РЕМ ПАТ Черкасиобленерго" та 
Канівського комунального підприємства 

теплових мереж. В ході інформування присутніх було ознайомлено з 



 

особливостями захисту прав людини, правовими засобами в досудовому та 
судовому порядках. Наголошено про можливість медіації для реалізації 
відновлення порушених прав громадян та про необхідність інформувати населення 
про права і свободи людини та механізми захисту. 

13 грудня 2018 року керівник Драбівського бюро правової допомоги Юлія 
Тарановська спільно з начальником 
Драбівського відділу ДРАЦС Черкаської 
області Тетяною Купріною, а також 
спеціалісти центру надання 
адміністративних послуг Драбівської РДА 
(далі  - ЦНАП) провели захід, спрямований 
на обмін досвідом щодо психологічних 
прийомів впливу в суперечливих ситуаціях 
та конфліктах, які виникають в ході роботи. 
Адже суть будь-якого спілкування – полягає 
в його результаті. Одним з головних 
компонентів будь-якого спілкування є встановлення психологічного контакту між 
співрозмовниками та вміння підлаштуватися під співрозмовника. 
  
 У 4 кварталі 2018 року фахівцями Золотоніського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проводилась відповідна 
інформаційно-роз’яснювальна робота та комунікативні заходи з найбільш 
актуальних питань для засуджених осіб. 
 03 жовтня 2018 року, керівником Чорнобаївського бюро правової допомоги 
Золотоніського МЦ з надання БВПД – Інною Копійкою спільно із старшим 
інспектором Чорнобаївського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Черкаській області майором внутрішньої служби Ярославою Швиденко, 
на базі бюро для засуджених, які перебувають на обліку проведено засідання 
«круглого» столу на тему: «Офіційне та неофіційне працевлаштування: що ти 
обираєш?». Під час заходу доведено інформацію щодо переваг офіційного 
працевлаштування, зокрема, соціальних гарантій, нарахування в подальшому 
пенсій тощо. 
 23 жовтня 2018 року на базі Канівського бюро правової допомоги спільно з 
старшим інспектором відділу філії Державної установи «Центр пробації» майором 
внутрішньої служби Хоменко О.М. для неповнолітніх, які перебувають на обліку та 
які відбувають покарання не пов’язанні з позбавленням волі, проведено 
інформаційно-просвітницьку годину на тему: «Протидія булінгу в дитячому 
середовищі». 

Основною метою зустрічі було запобігання серед учнівської молоді такого 
негативного явища як булінг. Підлітки дізнались про те, що таке булінг, а також про 
те, як він може швидко перерости у злочин.  



 

15 листопада 2018 року правники 
Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
(далі – місцевий центр) забезпечили роботу 
дистанційного пункту прийому громадян у 
Золотоніському міськрайонному відділі філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Черкаській  області (далі - відділ пробації). 
 Спільно з провідним інспектором 
відділу пробації Юлією Фроловою проведено 
інформування та консультування засуджених 
осіб.  

14 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права в приміщенні 
Драбівського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» (далі - сектор) керівник 
Драбівського бюро правової допомоги Юлія Тарановська спільно з начальником 
сектору Іваном Тищенко провели семінар для осіб, які відбувають покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі на тему: «Реалізація та захист прав людини». 

В ході зустрічі говорили про причини 
повторної злочинності, через які люди 
опиняються на лаві підсудних та шляхи їх 
подолання. Ознайомили із правовими 
наслідками, які чекають на них у разі скоєння 
повторних злочинів або адміністративних 
правопорушень. Особливу увагу 
правопорушників зосередили на важливості 
усвідомлення ними правових та соціальних 
норм, які є запорукою успішної ресоціалізації. 

  Особливу увагу працівники безоплатної правової допомоги приляють 
проведенню інформаційно-роз’яснювальних заходів з правової освіти для осіб, 
які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 
інвалідів, пенсіонерів та проведенню комунікативних заходів для дітей-сиріт 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.    
 
 23 жовтня 2018 року головний спеціаліст Драбівського бюро правової 
допомоги Володимир Носенко на базі Асамблеї інвалідів «Драбівщини» для людей 
з інвалідністю та підопічних відділення денного перебування територіального 
центру соціального захисту населення Драбівського району та смт. Драбів провів 
круглий стіл на тему: «Зміни в програмі житлових субсидій». Фахівець бюро 
ознайомив присутніх із змінами, які були внесені Кабінетом Міністрів України в 
Постанову № 329 від 27.04.2018 року щодо порядку призначення житлових 
субсидій.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        27 листопада 2018 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги – 
Інна Копійка спільно із начальником Чорнобаївського районного відділу державної 

виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській 
області та працівниками Черкаського 
районного відділу державної виконавчої 
служби ГТУЮ у Черкаській області 
провела інформаційний захід для 
пенсіонерів, які перебувають на обліку у 
Чорнобаївському відділі обслуговування 
громадян Головного управління ПФУ у 
Черкаській області щодо мети та основних 
завдань проекту «Я маю право».  
 04 грудня 2018 року фахівці 
Золотоніського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр) та Золотоніської 
міськрайонної філії  Черкаського обласного центру зайнятості (далі – центр 
зайнятості) провели засідання круглого столу на тему: «Обмежені можливості не 
обмежують прав» для людей з інвалідністю, які перебувають на обліку у центрі 
зайнятості.  

 В ході заходу слухачам було наголошено 
на тому, щоб вони  не боялися відстоювати свої 
права перед роботодавцями та зверталися, в разі 
необхідності,  за допомогою до місцевого 
центру. 

Насамкінець учасники круглого столу 
переглянули інформер проекту Мін»юсту «Я 
МАЮ ПРАВО!» на тему: «Трудові права осіб з 
інвалідніст
ю» та 

отримали юридичні консультації в рамках 
роботи дистанційного пункту. 
 20 листопада 2018 року, до Всесвітнього 



 

дня дитини, керівник Канівського бюро правової допомоги – Олена Васильченко 
провела правопросвітницький захід для учнів Канівської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради на тему: «Права 
та обов’язки дітей. Відповідальність неповнолітніх осіб». 
 Учні дізналися, що серед загальних прав дитини, які гарантуються 
міжнародним та національним законодавством виділяють наступні: право на життя; 
право на охорону здоров’я; право на ім’я та громадянство; право на вільне 
висловлювання особистої думки, формування власних поглядів та ін. 
 
 19 грудня - Свято Миколая - чарівне, особливо по-дитячому зворушливе і 
загадкове, а ще довгоочікуване. У кожній сім’ї діти з нетерпінням чекають 
замовлених Миколаю подарунків, щиро надіються, що не омине Святий своє 
увагою, добротою, щедрістю. Цього року "Миколаями" побули і фахівці системи 
БПД. 

 Особливо з нетерпінням своїх 
«миколайчиків» чекають діти із 
малозабезпечених та багатодітних сімей. Тож, 
аби подарувати таким дітям свято, допомогти їм 
повірити у добро та казку, придбавши 
подарунки (розмальовки, олівці, пазли, 
книжечки, блокноти і ручки) фахівці 
Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
долучилися до благодійної акції «Добрі 
помічники Святого Миколая» та привітали діток 

міста Золотоноша та Золотоніського району з прийдешніми Новорічними святами 
та Різдвом Христовим. 
 
 Правова допомога ВПО  та учасникам АТО — один із пріоритетів роботи 
Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.   
 Проблема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), залишається однією з 
найгостріших для сучасної України. Військовий конфлікт в Донбасі та анексія 
Криму призвели до того, що близько 1,5 млн українців були змушені покинути 
власні домівки.  
 З метою вирішення правових потреб переселенців та надання їм юридичної 
допомоги 26 жовтня 2018 року на базі Канівського бюро правової допомоги 
відбулася інформаційна зустріч з ВПО, які проживають у м. Каневі та Канівському 

районі щодо актуальних питань. 
 Захід відбувся за участі фахівців 
Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
Канівського бюро правової допомоги 



 

спільно з представником Вінницької правозахисної групи, адвокатом - Валентиною 
Ткач, яка надає юридичну підтримку внутрішньо переміщеним особам та 
постраждалому від конфліктів населенню України на території Черкаської області. 
  
 11 жовтня 2018 року керівник Драбівського бюро правової допомоги Юлія 
Тарановська та начальник Драбівського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Тетяна Купріна  провели інформаційну зустріч з учасниками 
бойових дій, ветеранами АТО у Драбівському районному військовому комісаріаті 
щодо прав,механізмів їх захисту, існуючих пільг та ролі безоплатної правової 
допомоги.  

 12 жовтня 2018 року з метою надання максимуму інформації ветеранам про 
передбачені для них права і гарантії, а також як їх реалізувати і захистити, 
напередодні Дня захисника України правники Золотоніського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги долучилися до інформаційної 
кампанії «Права захисників» правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та 
провели роз»яснювальну роботу серед учасників бойових дій свого регіону. 

Фахівці місцевого центру провели тематичну зустріч із військовослужбовцями 
Золотоніського районного військового комісаріату щодо прав та гарантій учасників 
АТО та членів їх сімей. 

Цього ж дня, на базі Канівського бюро правової допомоги спеціалісти бюро та 
Канівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Черкаській області організували 
годину спілкування з учасниками бойових дій Канівщини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В

 
межах інформаційної кампанії #ПраваЗахисників учасники АТО отримали 
роз’яснення щодо процедури надання безоплатної правової допомоги, законодавчих 
гарантій на першочергове безоплатне отримання 
земельної ділянки, соціальних пільг, які 
передбачені учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих внаслідок бойових дій. 
 12 грудня 2018 року в рамках 
Всеукраїнського тижня права, керівник 
Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна 



 

Копійка провела інформаційну зустріч із керівним складом Чорнобаївського 
районного військового комісаріату, з метою роз»яснення питання, з яким часто 
звертаються військовослужбовці, а саме  щодо одержання грошової компенсації за 
неотримане речове майно. 
 
 Протягом звітного періоду фахівцями місцевого центру та бюро правової 
допомоги проводилась відповідна правоосвітня робота у навчальних закладах, а 
саме:  
 З метою популяризації професії юриста та надання молоді інформаційної 
допомоги щодо вибору майбутньої професії, 16 жовтня 2018 року головний 
спеціаліст  Драбівського бюро правової допомоги Володимир Носенко провів 
інформаційну лекцію на тему: «Моя майбутня професія – юрист» для учнів 8-Б 
класу Драбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені С.В. Васильченка – гімназія». 
 18 жовтня 2018 року керівник Чорнобаївського бюро правової допомоги Інна 
Копійка спільно із начальником Чорнобаївського районного відділу державної 
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській 
області Юрієм Фесенко провели правову годину на базі Іркліївського професійно-
аграрного ліцею на тему: «Твої права – твій надійний захист. Негативні явища серед 
молоді – булінг та кібербулінг» для студентів та педагогів ліцею. 
 Завданням гостей було поглибити розуміння дітей щодо поняття булінгу, 
відповідальності агресора за булінг та способи протидії булінгу. Діти на прикладах 
розібрали поведінку агресора та жертви, а також висловили власні думки щодо 
того, як діяти у подібних ситуаціях. Від правника бюро  школярі почули 
обгрунтовану юридичну позицію в цьому питанні.   
 05 листопада 2018 року спеціаліст Канівського бюро правової допомоги 
Ірина Танана завітала до учнів 7-8-х класів Потапцівського навчально-виховного 

комплексу "Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів" та провела правопросвітницький 
урок-лекцію на тему: «СТОП БУЛІНГ». 
Під час заходу  правниця обговорила з 
учнями поняття  «булінг» та підсумувала, 
що булінг - це агресивна та вкрай 
неприємна свідома поведінка однієї 
дитини або групи дітей стосовно іншої 
дитини, що супроводжується фізичним і 
психологічним тиском. Ознайомила 

присутніх з видами булінгу та зазначила, що це не просто пустощі або розваги, а 
дійсно насильство, за вчинення якого наступає кримінальна відповідальність. Також 
наголосила, що вищезазначена тема є дуже гострою та важливою проблемою 
суспільства. Ми всі - учасники процесу булінгу, чи як агресор, чи як жертва, чи як 
спостерігач. І ми маємо про це говорити, маємо діяти, а не стояти осторонь.  



 

 14 грудня 2018 року, з метою підвищення правової грамотності та правової 
культури учнівської молоді, формування правових знань, умінь, навичок, почуття 
поваги до права, закону і тих соціальних цінностей, які охороняються і 
регулюються правом та  в рамках Всеукраїнського тижня права, фахівці 
Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – місцевий центр) провели правовий урок на тему: «Право на 
працю. Праця неповнолітніх: права, гарантії та обмеження”, для учнів Державного 
навчального закладу «Золотоніський професійний ліцей».  

Під час уроку з ліцеїстами обговорено 
основні права людини та громадянина. 
Фахівець місцевого центру розповіла учням 
про особливості працевлаштування 
неповнолітніх, пільги встановлені 
законодавством у галузі охорони праці, 
робочого часу, відпусток та деяких інших 
умов праці неповнолітніх. Для закріплення 
отриманих знань учням було запропоновано 
розв’язати практичні приклади 
застосування трудового законодавства при 

працевлаштуванні неповнолітніх осіб. 
 Цього ж дня, на базі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
5 Золотоніської міської ради правники місцевого центру з учнями-початківцями 
провели правову гру: «Впіймай право за хвіст».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ході заходу дітки в ігровій формі пригадали права, які їм гарантовані 
Конвенцією ООН: право на життя, ім'я, громадянство, відсутність дискримінації, 
право на свободу совісті та релігійних переконань, життя з батьками, працю, 
відпочинок, захист життя та здоров'я, освіту, відсутність рабства, житло, свободу 
слова, отримання інформації, користування досягненнями культури. 
 
 З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових 
матеріалів, протягом звітного періоду проведено вуличні інформування жителів 
міста Золотоноша (28.12.2018 р.), смт.Драбів та Драбівського району (04.11.2018, 
06.12.2018 р.), смт. Чорнобай (01.11.2018 р.), м. Канева (28.11.2018 р.) та 



 

флешмоби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На виконання квартального плану роботи щодо проведення інформаційних заходів 
в управліннях праці та соціального захисту населення, управліннях пенсійного 
фонду, закладах Державної служби зайнятості, лікувальних закладах, будинках 
для літніх людей здійснено наступне: 
 
 06 грудня 2018 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги долучилися до інформаційного семінару, 
який проводився для безробітних, які вперше отримали цей статус на базі 
Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості. Також 
на захід були запрошені представники Золотоніського відділу обслуговування 
громадян Головного управління ПФУ у Черкаській області. 

Даний захід був організований з метою 
ознайомлення безробітніх осіб із державними 
гарантіями у сфері зайнятості, станом 
сучасного ринку праці, комплексом 
соціальних послуг, які надає служба 
зайнятості, правами та обов’язками 
безробітних, роз’ясненням положень чинного 
законодавства, що регулює питання не лише  
зайнятості населення, а й питань легалізації 
трудових відносин, надання електронних 



 

послуг Пенсійним фондом України та безоплатної правової допомоги. 
 10 грудня 2018 року з метою реалізації поставлених в рамках Тижня права 
завдань, фахівці Золотоніського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – центр правової допомоги) провели інформаційний 
семінар на тему: «Правила виїзду дитини за кордон: що потрібно знати», для 
працівників Золотоніського відділу обслуговування громадян Головного фонду 

Україні в Черкаській області. 
Раніше досить частими були випадки 

зловживання своїм становищем одного з 
батьків. Після розлучення батьки могли не 
давати дозволу дитині на виїзд за кордон і 
взагалі всіляко цьому перешкоджали. 
28.08.2018 року набрав чинності Закон № 
2475-VIII від 03.07.2018, яким внесено зміни 
до Сімейного кодексу України, та інших 
законів України щодо посилення захисту 
права дитини на належне утримання. 

Торкнулись зміни в тому числі й підстав та порядку виїзду з дитиною за межі 
України. Проте, коли потрібна згода двох батьків, а в яких випадках можна обійтися 
без неї розповіла  правник  в ході семінару правник центру. 
 
 05 грудня 2018 року начальник Канівського бюро правової допомоги Олена 
Васильченко провела  інформаційний семінар на тему: «Трудові гарантії 

працюючих осіб з особливими потребами» 
на базі  Канівської міськрайонної філіі 
Черкаського обласного центру зайнятості. 
  
22 листопада 2018 року керівник 
Чорнобаївського бюро правової допомоги – 
Інна Копійка провела інформаційний захід 
на тему: «Відповідальність за вчинення 
насильства» для лікарів травматологічного 
відділення Чорнобаївської ЦРЛ. 
 

 23 жовтня 2018 року головний спеціаліст Драбівського бюро правової 
допомоги  Володимир Носенко на базі Асамблеї інвалідів «Драбівщини» для людей 
з інвалідністю та підопічних відділення денного перебування територіального 
центру соціального захисту населення Драбівського району та смт. Драбів  провів 
круглий стіл на тему: «Зміни в програмі житлових субсидій». 
 
 Відповідно до Квартального плану роботи фахівцями Центру опубліковано 15 
статей у друкованих засобах масової інформації: громадсько-політичній газеті 
«Вісник Золотоніщини», громадсько-політичній газеті “Златокрай”, інформаційно-



 

рекламному тижневику Чорнобаївщини “Наше слово”, загально-політичній газеті 
Чорнобаївського району “Світлий шлях”, щотижневій обласній інформаційній 
соціально-політичній газеті “Час пік”, громадсько-політичній газеті “Драбівщина”, 
громадсько-політичній газеті “ Дніпрова зірка”, інформаційному тижневику “Віка”, 
газеті “Черкаський кур”єр”. 
 Розміщено 23 інформаційних матеріали про роботу Центру, правових 
роз”яснень у мережі Інтернет, зокрема на офіційних веб-сайтах Золотоніської РДА, 
Золотоніської міської ради, Драбівської РДА, Драбівської районної ради, 
Драбівської селищної ради; Чорнобаївської РДА, Канівської міської ради, 
Канівської РДА та інформаційних порталах Kaniv.net, Kanos. 
 Протягом звітного періоду працівниками Центру здійснено 8 виступів в ефірі 
Чорнобаївського районного радіомовлення та Драбівського районного 
радіомовлення.  
 
 Дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової 
допомоги (далі — дистанційний пункт) – це точка доступу до безоплатної правової 
допомоги для громадян, які мають потребу в безоплатній правовій допомозі, але в 
силу різних причин (проживання або перебування у віддалених населених пунктах, 
відсутність вільного часу тощо) не мають можливості її отримати, звернувшись 
безпосередньо до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом,   
забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), Центром забезпечено роботу 
49 дистанційних пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі 
УПСЗН,УПФУ, ЦРЛ, поштового зв’язку, судів, ССД, територіальних центрів, 
військових комісаріатів, військової частини, міграційних служб, гуртожитку, 
центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, бібліотеках та відділах 
пробації. 
 За 4 квартал 2018 року в рамках роботи дистанційних пунктів доступу 
надано правову допомогу 102 особам.  
 За звітній період працівниками Центру здійснено 10 виїздів мобільних 
консультаційних пунктів та надано безоплатну правову допомогу 38  особам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я
кщо людина з об’єктивних причин не може звернутися в місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги, спеціалісти 
центру прибудуть за адресою клієнта для особистого спілкування. 

Підтримуючи практику надання адресної правової допомоги особам з 
обмеженими фізичними можливостями, з метою створення належних умов для 
забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 20 листопада 2018 року 
керівник бюро Юлія Тарановська здійснила виїзд до громадянки Н., що проживає у 
с. Ашанівка Драбівського району.  

Громадянка Н. потребувала роз’яснення щодо призначення субсидії на тверде 
паливо. Фахівець бюро роз’яснила, що безповоротна грошова допомога Уряду на 
придбання твердого палива (вугілля, дров, брикет тощо) призначається виходячи з 
норми у дві тони на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості. 

07 грудня 2018 року керівник бюро Юлія Тарановська здійснила виїзд до 
громадянина М., що проживає у с. Митлашівка Драбівського району.  

Громадянин М. потребував роз’яснення щодо додаткової пенсії та доплати 
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В ІV кварталі 2018 року проводились неодноразові робочі зустрічі з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, з метою, обміну 
досвідом. В робочих зустрічах брали участь адвокати — Ростислав Пилипенко, 
Юрій Побиванець, Марина Меньших, Микола Некоз, Юрій Зелений, Олег Король, 



 

Олександр Федина. 
 
 В листопаді під час робочих бесід з адвокатами обговорювались питання, що 
стосуються реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу, аналізували 
практики забезпечення якості надання БВПД. Ділились досвідом у спілкуванні, 
комунікації зі «складними» клієнтами. Обговорили шляхи вирішення проблем у 
разі виникнення розбіжностей позицій клієнта з адвокатом та подальші кроки у 
правовому супроводі, зокрема у разі відмови клієнта сприяти адвокату у зборі 
інформації та документів під час попереднього аналізу справи. 
 Також  обговорили питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також порядок обчислення 
розміру винагороди адвокатів та зміни розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб з грудня 2018 року. 
 
 У грудні 2018 року, начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Тетяна Костогриз, провела аналіз по виданим 
дорученням та прийнятим актам, відповідно до чого провела бесіди з адвокатами, 
на яких звертала увагу на кількість доручень, які можуть бути одночасно на 
виконанні в одного адвоката. Розповіла адвокатам про типові недоліки, які 
допускаються під час оформлення матеріалів про оплату послуг та відшкодування 
витрат адвокатам. 
 
 [1.2]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 
 
     На виконання Квартального прану роботи щодо організації та проведення 
спільних навчань, зустрічей, круглих столів представників центрів, ОМС, ОВВ, 
неурядових організацій для посилення можливостей вказаних організацій та МЦ 
надання консультації певним групам населення, зокрема жителям сільської 
місцевості, ВПО, учасникам АТО, жінкам у складних ситуаціях тощо, здійснено: 
 
 18 жовтня 2018 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі — місцевий центр) спільно з 
сектором у справах молоді та спорту райдержадміністрації та районним центром 
соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді завітали до старшокласників 
Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези 

Золотоніської районної ради. 
 Для учнів 10-11 класів та педагогічного 
колективу школи проведено інформаційну 
презентацію “Попередження торгівлі людьми 



 

у громаді”, в ході якої присутніх ознайомлено із чинним законодавством з протидії 
торгівлі людьми, яке діє в Україні, міфами та фактами про торгівлю людьми, із 
шляхами потрапляння у “рабство”, а також повідомлено телефони та адреси служб, 
до яких можна звернутися за допомогою.  
         Цього ж дня, службою у справах дітей, молоді та спорту виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради за участі місцевого центру проведено міні-тренінг для 
школярів 9-10 класів Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 щодо 
попередження різних форм експлуатації та рабства у ХХІ ст. 
 З метою підвищити рівень поінформованості громадян про глобальну 
проблему торгівлі людьми і привертати 
увагу до тяжкого становища жінок, 
чоловіків і дітей, які постраждали від цього 
злочину, правники  місцевого центру  разом 
з колегами, педагогами та учнівською 
молоддю міста Золотоноша та 
Золотоніського району долучилися до 
Всеукраїнської акції "Хода за свободу", 
закликаючи громадян бути обережними та 
пильними при працевлаштуванні та 
поїздках за кордон.  
 

14 листопада 2018 року відбулося чергове виїзне консультування жителів 
Золотоніського району. Цього разу правники Золотоніського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги спільно з фахівцями міськрайонних 
відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану, державної виконавчої служби, 
районного відділу управління державної 
міграційної служби та Головного 
територіального управління юстиції у 
Черкаській області надавали правові 
роз’яснення та юридичні поради жителям 
села Подільське Золотоніського району 
Черкаської області.  

 Консультування проводилося на базі Подільського навчально-виховного 
комплексу. Цікавими для жителів сільської місцевості виявилися питання щодо: 
порядку виконання судового рішення, оформлення спадщини за заповітом, 
стягнення аліментів.  

30 листопада 2018 року фахівець Золотоніського місцевого центру з надання 
БВПД Тетяна Жалобна провела інформаційну годину на тему: «Домашнє 
насильство та гендерна дискримінація в Україні» для працівників Управління 
статистики у Золотоніському районі.  

В Україні, як і в інших цивілізованих країнах світу, й досі невирішеною 



 

залишається проблема домашнього насильства. У більшості випадків страждають 
від нього жінки, але часто жертвами стають також чоловіки та діти. 
Найчастіше люди просто не знають, як діяти в такій ситуації та куди звернутися за 
допомогою.  

Тож сьогоднішній захід був спрямований на 
роз’яснення інформації як протидіяти цьому 
злочину. Адже відтепер домашнє насильство в 
Україні є злочином. Відповідні зміни в 
Кримінальний кодекс внесли, ухваливши 
закон про введення кримінальної 
відповідальності за домашнє насильство. 
 Учасники заходу дізналися що таке 
домашнє насильство?, який захист 
гарантовано державою постраждалим від 
домашнього насильства?, а також про роль 

поліції, центрів соціальних служб та центрів безоплатної правової допомоги у 
сфері  запобігання та протидії домашньому насильству. 

12 грудня 2018 року фахівці Золотоніського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представниками  органів 
місцевого самоврядування взяли участь у інформаційній зустрічі щодо активізації 
співпраці усіх представників суб’єктів взаємодії з протидії торгівлі людьми, 
ініціатором якої виступила Благодійна організація "Від серця до серця". 

Під час зустрічі обговорили важливість напрацювання алгоритму взаємодії 
усіх територіальних органів, щоб попереджувати ситуації, пов’язані з торгівлею 

людьми, у тому числі дітьми, та відпрацювання 
механізму надання допомоги людям, які 
опинились у рабстві. 

Також аналізували питання щодо 
ефективної поінформованості населення про 
причини та наслідки торгівлі людьми, 
привернення уваги громадськості до цієї 
проблеми, формування правосвідомості, 
культури суспільних відносин, аби вчасно 
надати допомогу людям, що опинилися у біді. 

 
[1.3]  Децентралізація системи БПД 
 
 11 жовтня 2018 року з метою вдосконалення інформаційного напрямку 
діяльності директором Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області 
Віктором Левицьким проведено нараду з працівниками відділів правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Черкаського, Смілянського, Золотоніського та Уманського місцевих центрів. 



 

  Учасниками наради обговорено шляхи покращення інформаційного 
супроводу діяльності місцевих центрів і бюро правової допомоги, сучасні вимоги 
до наповнення та оформлення матеріалів, ефективні способи масового поширення 
та розповсюдження інформації, спрямованої на підвищення рівня правової 
обізнаності населення та іміджу системи БПД. 
 Обговорено результати анкетування, 
проведеного серед користувачів послугами 
системи БПД. Увагу присутніх акцентовано на 
пошуку дієвих варіантів вирішення проблеми 
доступу жителів віддалених населених пунктів 
до інформації про діяльність та послуги 
Регіонального та місцевих центрів з надання 
БПД та бюро правової допомоги. 
 Озвучено пропозиції щодо підвищення 
ефективності правопросвітницьких заходів, 
налагодження плідної співпраці з громадськими організаціями, спілками та 
благодійними фондами. 
 07 листопада 2018 року директором Золотоніського місцевого центру з 
надання БВПД Сергієм Брусом з метою підвищення професійного рівня 
забезпечення громадян безоплатною правовою допомогою проведено одноденне 
внутрішнє навчання з керівниками Драбівського, Канівського та Чорнобаївського 
бюро правової допомоги щодо актуальних та проблемних питань у роботі та обміну 
досвідом. 
  Відповідно до розробленої програми внутрішнього навчання розглянуто теми 
«Підвищення рівня ефективності комунікації бюро правової допомоги» (сучасні 
вимоги до наповнення та оформлення матеріалів, ефективні способи масового 
поширення та розповсюдження інформації, спрямованої на підвищення рівня 

правової обізнаності населення та іміджу 
системи БПД); «Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів доступу до 
БПД»; «Управління проблемами громад за 
допомогою реалізації програм безоплатної 
правової допомоги» (підготовка та розроблення 
проектів програм на 2019-2020 роки); 
«Налаштування та робота в базі даних КІАС»; 
«Користування довідково-інформаційною 
платформою WikiLegalAid. Створення 
консультацій»; «Порядок оформлення та 

завірення довіреностей»; «Подання для преміювання. Документообіг. Відпустки.»; 
«Оплата та порядок оформлення відряджень». 
 



 

 20 грудня 2018 року на базі Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Черкаській області проведено засідання Керівної 
ради за участі директора Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській 
області Віктора Левицького, директора Золотоніського місцевого центу Сергія 
Бруса, в. о. директора Смілянського 
місцевого центру Євгена Савчука, в. о. 
директора Уманського місцевого центру 
Сергія Гребенюка, директора Черкаського 
місцевого центру Станіслава Скіця. 
 Під час Керівної ради обговорено ряд 
актуальних для системи БПД питань. 
Зокрема, підведено підсумки роботи 
Регіонального та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Черкаській області за IV квартал 2018 року і 2018 рік, розглянуто проекти річних 
планів діяльності та пропозиції щодо їх фінансування на наступний рік, а також 
затверджено план роботи керівної ради на 2019 рік та розглянуто питання 
оптимізації роботи системи БВПД. 
 
       [1.4]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 [1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
За період з 01.10.2018 по 29.12.2018 року Золотоніським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1227 звернень клієнтів, 1227 
особам було надано правову консультацію, 136 із них написали письмову заяву 
про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 193 
рішення про надання БВПД, надано 139 доручень адвокатам та 54 накази 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 2 зверненням прийнято рішення про відмову в 
наданні безоплатної вторинної правової допомоги . 

 
 

 



 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрован
их звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультаці

й 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та консультацій 371 371 54 

2 Відділ «Драбівське бюро правової допомоги» 268 268 12 

3 Відділ «Канівське бюро правової допомоги» 291 291 24 

4 Відділ «Чорнобаївське бюро правової 
допомоги» 

297 297 46 

 Разом по МЦ 

 

1227 1227 136 

   

     В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 288 
(23,4%), іншого цивільного 211(17,2%), спадкового 179 (14,6%), соціального 
забезпечення 129(10,5%), житлового права 119 (9,7%), земельного 110 (8,9%), 
адміністративного 50 (4%), договірного 47 (3,8%), з інших питань 35 (2,8%), з 
трудового 33(з 2,7%), з питань виконання судових рішень 26 (2,1%), медичного 
1(0,08%) та з неправових питань 2 (0,16%).  

 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітній період найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо малозабезпечених осіб 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 87 
(63,9%), по інвалідам 20 (17,7%), ветеранам війни 24 (17,6%), внутрішньо 
переміщені особи 6 (4,4%).  
 

 Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів, що звернулись з заявою про надання 
БВПД, за категорією осіб: 

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, За категорією осіб 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Діагр

ама 4 щодо розподілу клієнтів за статтю 
 

  чоловіки- 51%  
  жінки-49% 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Діагарма 5 щодо розподілу клієнтів за віком 
 до 18 років — 0,0% 
 18-35 років — 27,5%  
 35-60 років- 46,1%                                                                                                                             
 понад 60 років- 26,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 4 

квартал 2018 року було: 
 Здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 49 

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 140 осіб, в тому числі 38 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 102 особи до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

 надано методичну допомогу 2 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 105 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 23  інформаційних матеріали. 
 Надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 



 

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 
в розрізі бюро 
 

№ 
з/п 

Найменування МЦ 
та Бюро 

Кількіст
ь 

здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримал

и 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанцій
них 

пунктііб, 
що 

отрв/осим
али 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількіст
ь 

проведен
их право-
просвітн
ицьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електрон

них 
сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформацій

них 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

10/38 49/102 2 105 2 23 

2 Золотоніський МЦ 3/10 16/22 2 33 2 5 

3 Канівське БПД 2/13 11/23 0 19 0 4 

4 Чорнобаївське 
БПД 

2/9 11/29 0 32 0 6 

5 Драбівське БПД 3/6 11/28 0 21 0 8 

 
 
  
 


