Додаток 8
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Уманським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги локального плану заходів на І квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги
у Черкаській області на 2019 рік.
ЗМІСТ :
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей
територіальних громад
[1.2.]. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж
системи БПД
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей
територіальних громад
Уманським місцевим центром постійно проводиться
доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом:

моніторинг

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової
допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД;
- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під
юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного сполучення.
Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову
допомогу” суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, учасників бойових
дій, були визначені місця компактного перебування даних осіб та створені мобільні
та дистанційні пункти консультування.
Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, які
проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися
можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо у
Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних та дистанційних
пунктів консультування для розширення доступу до безоплатної вторинної правової
допомоги.
Загалом, протягом І кварталу 2019 року було проконсультовано 56 осіб в
межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування (16 осіб — в
мобільних, 40 особи — в дистанційних пунктах консультування). Крім цього, було

здійснено 2 виїзди для надання адресної правової допомоги для громадян, які не
мають змоги самостійно прибути для отримання консультації.
СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ
28.01.2019,
начальником
відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Миронюк І.М., спільно зі начальником
Маньківського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Черкаській області Шевченко А.О.,
проведено бесіду з особами, засудженими
до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі на теми: «Право на безоплатну правову
допомогу» та «Обставини, що виключають
злочинність
діяння».
Органи з питань пробації працюють з однією з незахищених верств населення,
якій необхідна
кваліфікована
правова
допомога.
У зв’язку з цим для осіб, які перебувають на обліку в Маньківському районному
секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області проведено
бесіду про право на безоплатну правову допомогу. Оскільки це право - гарантована
Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без
громадянства, у тому числі біженця, чи особи, яка потребує додаткового захисту,
отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також
можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу
у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
До відома присутніх доведено інформацію, що при реалізації права на безоплатну
правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками.
19 лютого 2019 року начальник відділу
правопросвітництва
та
взаємодії
з
суб'єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги Уманського МЦ з
надання БВПД Катерина Григоренко
провела консультування в рамках роботи
дистанційного консультаційного пункту в
Уманському міськрайонному відділі філії
Державної установи “Центр пробації” в
Черкаській
області.
Було надано консультацію 2 особам по питанням оформлення паспорта
громадянина України у формі ID картки замість втраченого або викраденого.
Суб'єктам пробації наголошувалось, що для отримання паспорта громадянина

України замість втраченого або викраденого потрібно звернутись до
територіального підрозділу ДМС України за зареєстрованим місцем проживання та
надати необхідні документи. В завершення бесіди, присутніх було ознайомлено з
порядком звернення до Уманського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, видами правових послуг,
які можна отримати та категоріями осіб, що мають право на отримання послуг
адвоката за рахунок держави. Для розповсюдження у відділі пробації було
розміщено інформаційні буклети.
Відповідно до меморандуму щодо співпраці Уманського МЦ з НБВПД та
Христинівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в
Черкаській області 21.02.2019 року, головним спеціалістом відділу «Христинівське
бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання БВПД Лайтан О.
надано юридичну консультацію особі, яка
перебуває на обліку в даному центрі щодо
виготовлення
цивільного
паспорта
без
реєстрації
місця
проживання.
Спеціаліст роз’яснила порядок виготовлення
паспорта громадянина України та наголосила,
що відповідно до ст. 197 КУпАП проживання
громадян,
зобов’язаних
мати
паспорт
громадянина України, без паспорта громадянина
України або за недійсним паспортом
громадянина України, а також проживання
громадян без реєстрації місця проживання — тягнуть за собою попередження. Ті
самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, — тягнуть за
собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
В рамках правопросвітницького
проекту “Я маю право” 28 лютого 2019
року в. о. начальника Жашківського
бюро правової допомоги Лавренюк А.Ю.
було проведено робочу зустріч спільно зі
ст. інспектором Жашківського районного
сектору з питань пробації Піддубняком
М.В. Під час зустрічі обговорювалися
питання проведення тематичних лекцій,
розроблення методичних матеріалів та
інформаційних листівок щодо не
виконання особами, яких звільнено від
відбування покарання із випробуванням хоча б одного з обов'язків покладених на
нього судом, попередження вчинення повторних злочинів, попередження вчинення
домашнього
насилля
клієнтами
пробації.
Також було надано відповідні тематичні буклети з контактними даними бюро для

подальшого розповсюдження особам, які будуть мати потребу в отриманні
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
12 березня 2019 року головним
спеціалістом Тальнівського бюро правової
допомоги Рябою Вікторією Сергіївною
було проведено бесіду спільно з
працівниками Тальнівського районного
сектору
з
питань
пробації.
Спільно з Начальником Тальнівського РС
філії
Державної
установи
«Центр
пробації» в Черкаській області О.П.
Крутієм та заступником начальника А.В.
Токарем було проведено прийом для осіб,
засуджених до покарань у районному секторі з питань пробації .
На прийом звернувся громадян, для того щоб отримати консультацію щодо прав осіб,
засуджених до відбування покарань. Присутніх було поінформовано про роботу
Тальнівського бюро правової допомоги, види правової допомоги, які можна
отримати в бюро. В процесі проведення заходу були розповсюджені друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактами та адресою
Тальнівського бюро правової допомоги.

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ
17 січня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Маньківське
бюро правової допомоги» Чепак А.В.
в межах співпраці з Територіальним
центром соціального обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Маньківського
району
згідно
Меморандуму про спільну діяльність
було проведено робочу зустріч з
працівниками
Центру.
Тема зустрічі – «Криміналізація
домашнього
насильства».
У зв’язку з набранням чинності 11 січня 2019 Закону України «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» передбачено
кримінальну
відповідальність
за
вчинення
домашнього
насильства.
Відтепер в Кримінальному Кодексі України домашнє насильство визначається як
умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного

насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить
до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності,
емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи та карається
громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років,
або позбавленням волі на строк до двох років.
З нагоди відзначення 8 Березня – Міжнародного
жіночого дня, з метою поглиблення правової
обізнаності жінок Іваньківської ОТГ, 04.03.2019
начальником відділу «Маньківське бюро
правової допомоги» Миронюк І.М. спільно із
заступником начальника відділу надання
соціальних послуг Маньківської районної філії
Черкаського обласного центру зайнятості
Дяченко Т.М. проведено виїзне засідання членів
клубу «Порадниця» Маньківської районної філії
Черкаського обласного центру зайнятості на тему: «Домашнє насильство – все що
треба
знати,
для
того
щоб
захиститися».
Присутніх було ознайомлено з поняттям домашнього насильства, його видами, та
видами відповідальності за його вчинення. По закінченню право освітнього заходу
серед жінок поширено буклети системи безплатної правової допомоги, буклети серії
«Я маю право!» та інформаційне видання “Юстиція відкрита для людей».
6 лютого у приміщенні Уманської міської
центральної бібліотеки для дорослих
відбулась правова бесіда-застереження
«Вчинок
та
його
відлуння».
Бесіду
для
студентів
Уманського
агротехнічного коледжу провела головний
спеціаліст
відділу
представництва
Уманського міського центру безоплатної
правової допомоги Шевченко Алла
Іванівна. Були висвітлені такі питання як:
«Хто є неповнолітньою особою?», «Які
існують заходи виправного характеру в Україні?», «Якщо тобі виповнилось 14 років,
ти можеш…» та ін. Юнаки брали участь в обговоренні, адже це є актуальним. Також
усі присутні переглянули фільм про те, як відбувають покарання неповнолітні «Діти
за гратами».

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ
11 січня 2018 року головним
спеціалістом відділу «Маньківське бюро
правової допомоги» Чепак А.В. було
проведено семінар для осіб, що
перебувають на обліку в Маньківському
районному центрі зайнятості на тему
«Легалізація
зайнятості».
До відома присутніх було доведено
інформацію щодо відповідальності за
порушення законодавства про працю. Так,
згідно зі ст. 265 КЗпП України юридичні та
фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть
відповідальність
у
вигляді
штрафної
санкції
в
разі:
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного
виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у
тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення;
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата
їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої
законом
на
момент
виявлення
порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. На
інформаційному стенді розміщено буклети та брошури, а також інформацію про
роботу бюро.
24 січня працівники відділу «Жашківське бюро правової
допомоги» долучились до проведення семінару спільно з
Жашківським районним центром зайнятості на тему: “Загальні
питання зайнятості населення та стану ринку праці” та ”Робота та
правила
безпеки
за
кордоном”.
Зокрема громадянам була доведена інформація, що до в'їзду в
іншу країну потрібно обов'язково ознайомитись з інформацією
про країну в’їзду: її чинним законодавством; умовами
перебування на її території; медичним обслуговуванням
(особливо питанням страхування життя і здоров’я від нещасних
випадків, що можуть статися під час подорожі); особливостями
дорожнього руху (для водіїв); календарем святкових та вихідних
днів тощо.

25.01.2019 року головний спеціаліст
відділу «Христинівське бюро правової
допомоги» Уманського МЦ з надання
БВПД Лайтан О. провела робочу зустріч
з адвокатом Задояним Ю. та головним
державним інспектором відділу з питань
додержання законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно –
правових актів у Черкаській області
Кузьменком І. Обговорювались питання,
що стосуються законодавства про працю,
як
запобігти
безробіттю
та
дискримінації.
Всі громадяни мають рівні трудові права незалежно від расової, національної
приналежності, мови, майнового та соціального стану, політичних поглядів, мови,
релігійних переконань. Кодекс законів про працю України регулює трудові
відносини працівників незалежно від форми власності установ, підприємств,
організацій, виду їх діяльності, галузевої належності, а також осіб, що працюють у
фізичних осіб-підприємців. Також КЗпП визначає засади і гарантії здійснення
громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці, регулює трудові
відносини всіх працівників з метою зростання якості роботи, продуктивності праці,
підвищення ефективності виробництва, зміцненню трудової дисципліни, визначає
високий рівень умов праці та всебічну охорону трудових прав працівника. Якщо
право працівника порушено – отримати кваліфіковану юридичну консультацію та
допомогу адвоката можна в бюро правової допомоги.
6 березня 2019 року, напередодні
Міжнародного дня боротьби за права
жінок, на базі Уманського міського
центру зайнятості
працівниками
Уманського місцевого центру з
надання БВПД було проведено
семінар на тему :”Жінка має право!”.
Із запрошеними жінками були
обговорені такі важливі питання, як
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні
винагороди за неї, у сфері соціального захисту, у здобутті освіти та професійній
підготовці. Було акцентовано увагу на неприпустимості дискримінації за статевою
ознакою та кримінальній відповідальності за порушення рівноправності громадян.
З жінками обговорено можливі випадки дискримінації за статтю при

працевлаштуванні та на робочому місці, шляхи вирішення таких ситуацій.
Крім цього, на семінарі піднімалось питання вчинення насильства над жінками як
глобальної проблеми сьогодення. Присутні жінки навчились розрізняти види
насильства та отримали інформацію про установи та організації, які надають
допомогу
постраждалим
від
насильства.
Наостанок жінкам було повідомлено про завдання та функції Уманського місцевого
центру з надання БВПД, категорії осіб, що мають право скористатись послугами
адвоката за рахунок держави. Розповсюджено візитки з інформацією про Уманський
МЦ.
З
нагоди
Міжнародного
жіночого дня в рамках акції
«Роль жінки в суспільстві»,
яка
щороку
проводиться
Державною
службою
зайнятості та в рамках
правопросвітницького
проекту «Я маю право» 06
березня 2019 року в. о.
начальника
Жашківського
бюро правової допомоги Лавренюк А.Ю. долучилася до семінару у Жашківському
районному
центрі
зайнятості
на
тему:
«Легальна
зайнятість».
Лавренюк А.Ю. ознайомила присутніх із ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»
та системою захисту прав та інтересів людини. Також було обговорено зміни в
законодавстві щодо захисту прав дітей та жінок, зокрема Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)» та ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насиллю». Також
жінок було ознайомлено з соціальними програмами для захисту та підтримки
потерпілих від домашнього насилля, надано телефони всеукраїнських «гарячих»
ліній та контакти громадських організацій, які займаються такою допомогою. Серед
присутніх були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як
скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності
телефонувати і звертатись за її отриманням.

ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ
Вуличне інформування громадян — невід'ємна частина роботи центрів та бюро
правової допомоги. Такі заходи проводяться з метою поширення інформації про
систему безоплатної правової допомоги та підвищення правової свідомості
громадян.

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ
В.о. начальника відділу Жашківського бюро правової допомоги Лавренюк А.Ю.
спільно з начальником Жашківського районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській
області Лисенком Р.В. та дільничими
сектору
превенції
Жашківського
відділення Уманського відділу поліції
ГУНП в Черкаській області у рамках
правопросвітницького проекту “Я маю
право” 5 лютого 2019 року у було
проведено
тематичний
захід
для
учнів Острожанської ЗОСШ на теми:
“Булінг як основний вид шкільного
цькування, його форми та протидія.
Відповідальність
за
булінг”.
Надавалися поради про те, як треба справлятись із чотирма найбільш поширеними
видами булінгу: - фізичний : штовхання,підніжки,зачіпання, бійки та нанесення
тілесних ушкодженнь тощо; -економічне: крадіжки, вимагання грошей,
пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей; - псохологічний:
поширення образливих чуток, шантаж, погрози, жарти тощо ; -кібербулінг:
приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету інших електронних
пристроїв.

Також у ході бесіди учні були проінформовані щодо змін у законодавстві а саме: 19
січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)».
14 березня 2019 року головним
спеціалістом Тальнівського бюро правової
допомоги Уманського місцевого центру з
надання БВПД Рябою Вікторією Сергіївною
було проведено лекцію в Тальнівському
навчально-виховному
комплексі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1гімназія» на тему: «Права та обов’язки дітей,
відповідальність за правопорушення та
злочини».
Учням було донесено інформацію, які є права людини, про відповідальність за
правопорушення
та
злочини.
Дитиною вважається людина віком до 18 років. Присутніх учнів було
поінформовано про роботу Тальнівського бюро правової допомоги, види правової
допомоги, які можна отримати в бюро.
15 березня 2019 року в рамках
проведення Декади правових знань для
учнівської молоді в навчальних закладах
міста, заступник директора – начальник
відділу Монастирищенського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Олександр Кучер спільно з
працівниками Монастирищенського бюро
безоплатної правової допомоги з метою
правопросвітництва
учнівської
молоді
відвідали Опорний заклад «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5».
Учням 8-9 класів головний спеціаліст Тонюк В.М. провела лекцію щодо
попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркотичних
засобів, які негативно впливають на організм людини, різних видів домашнього
насилля, наслідків булінгу в школі та в сімейному колі, форми та види булінгу,
розв’язання конфліктів у молодіжному середовищі, правила поведінки в
громадських місцях. Були надані змістовні відповіді на запитання зацікавлених
інформацією
учнів.
Окремо розглянули права і обов’язки учнів та види відповідальності за скоєні
правопорушення. Також надано інформацію про нові обмеження щодо курців.
Окрім того, учням та працівникам навчального закладу було повідомлено про
діяльність системи безоплатної правової допомоги, її основні завдання та функції,
головний спеціаліст роз’яснила зміст права на безоплатну правову допомогу,

порядок реалізації цього права, підстави і порядок надання безоплатної вторинної
правової допомоги та надала інформаційні матеріали.
18.03.2019 начальником відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Миронюк І.М., проведено годину
спілкування з учнями 8 класу
Маньківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №1 на тему: «Порядок
отримання
паспорта
громадянина
України
вперше».
Насамперед учнів було ознайомлено з
правовим статусом дитини, яка досягла
14
–
річного
віку.
Доводилася
інформація
про
обов’язковість отримання паспорта у формі ID – картки у 14 років.
Зверталась увага на те, що паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного
віку - на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку - на кожні 10 років.
Крім того, обговорювались причини, за наявності яких підрозділ УДМС може
відмовити в наданні послуги з оформлення та видачі паспорта у формі ID – картки.
Поряд з основною темою під час заходу зверталась увага на відповідальність
неповнолітніх
та
рівність
у
правах
жінок
і
чоловіків.
Присутнім було надано інформацію про роботу системи безоплатної правової
допомоги та її основні завдання і функції.
21 березня 2019 року Жашківським
районним
центром
зайнятості
організовано
професіографічну
екскурсію до Жашківського бюро
правової допомоги Уманського МЦ з
надання БВПД для учнів ЗОШ № 5. На
початку виступу в.о. Начальника
Жашківського бюро правової допомоги
ознайомила
учнів
з
основними
завданнями бюро правової допомоги,
звернула увагу на правові послуги, що
надаються фахівцями бюро. Розповіла
про професію юриста та основний зміст функціональних обов`язків. Наприкінці
заходу відбулося активне спілкування між школярами та в.о. начальника бюро. Учні
отримали буклети на тему : «Твої права-твій надійний захисник. Правовий орієнтир
для
кожної
дитини»
Також учням було роз'яснено, як скористатись правом на безоплатну правову
допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.
ЗАХОДИ У РАМКАХ КАМПАНІЇ “Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!”

21 лютого в рамках співпраці із
науковою
бібліотекою
Уманського
державного педагогічного університету
імена Павла Тичини відбулася зустріч
начальника відділу просвітництва та
взаємодії
з
суб’єктами
надання
безоплатної первинної правової допомоги
Уманського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Катериною Григоренко зі студентами
природничо-географічного факультету. Для присутніх було підготовлено
інформгодину
на
тему
“Ми
обираємо
вперше”.
Студентів було ознайомлено з основними принципами виборчого права, поняттями
активного та пасивного виборчого права. Працівниця центру пояснила значення
етапів виборчого процесу та строки проведення кожного етапу.
В рамках правопросвітницького
проекту “Я маю право” 06 березня
2019 року в. о. начальника
Жашківського
бюро
правової
допомоги Лавренюк А.Ю. спільно з
ст.
інспектором
Жашківського
районного сектору з питань пробації
капітаном вн. служби Піддубняком
М.В. та начальником Жашківського
районного
відділу
державної
реєстрації актів цивільного стану
Головного
територіального
управління юстиції у Черкаській області Лисенко Р.В. з метою підвищення правової
обізнаності осіб, які перебувають на обліку в секторі пробації було організовано та
проведено лекцію на тему: «Порядок зміни місця голосування та порядок реалізації
виборчих прав засуджених». Серед присутніх були поширені інформаційні буклети
та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову
допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.

11.03.2019,
начальником
відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Миронюк І.М., спільно зі начальником
Маньківського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Черкаській
області
Шевченко
А.О.,
проведено бесіду з особами, засудженими до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
на тему: ««Що потрібно знати про виборця
вибори Президента України».

З метою підвищення рівня знань щодо виборчих прав, 19 березня 2019 року
головним
спеціалістом
Монастирищенського
бюро
правової
допомоги Вікторією Тонюк та головним
спеціалістом Монастирищенського РС
УДМС України в Черкаській області
Катериною
Онищук
в
рамках
правопросвітницької кампанії «Я МАЮ
ПРАВО ГОЛОСУ!» загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено круглий стіл на
тему: «Вибори 2019. Як реалізувати своє право на вибори?».
Фахівцями було обговорено як необхідно діяти у разі, якщо виборець виявив, що він
не включений до списку виборців на звичайній, спеціальній або закордонній
виборчій дільниці, а також кому в першу чергу необхідно перевірити себе в
Державному реєстрі виборців. Це особи, які досягли повноліття та голосуватимуть
вперше; громадяни, які змінювали прізвище, ім’я чи по батькові або зареєстроване
місце проживання.
18.03.2019
начальником
відділу
«Маньківське
бюро
правової
допомоги»
Миронюк І.М., проведено бесіду з трудовим
колективом Маньківської центральної районної
бібліотеки на тему: «Основне про вибори
Президента
України».
Присутніх проінформовано про права виборців,
порушення, які можуть вчинятися під час
голосування, куди необхідно звертатись у разі
порушень на виборчій дільниці та кримінальна відповідальність за порушення

законодавства
про
вибори.
Так, під час заходу, зокрема, надано інформацію про право голосувати не за місцем
реєстрації, перелік документів, які необхідно подати до 25 березня 2019 року до
органу ведення Державного реєстру виборців, у зв’язку з голосуванням за
тимчасовим
місцем
перебування.
Крім того, наголошено, що кожен виборець має право перевірити себе у списку
виборців на виборчій дільниці, яку визначено місцем голосування у посвідченні.
Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування видається виборцю після
задоволення
його
заяви
про
зміну
місця
голосування.
До відома трудового колективу центральної районної бібліотеки доведено
інформацію, що на виборчій дільниці у день виборів, при собі виборець повинен
мати один з документів, а саме: паспорт громадянина України, або військовий
квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби), або тимчасове
посвідчення
громадянина
України.
Голосування проходитиме з 8:00 год. до 20:00 год.
22 березня 2019 року головним
спеціалістом Тальнівського бюро правової
допомоги Уманського місцевого центру з
надання
БВПД
Рябою
Вікторією
Сергіївною згідно плану реалізації
правопросвітницької кампанії "Я маю
право голосу" у Тальнівській центральній
бібліотеці Тальнівської міської ради
Черкаської області було проведено
правопросвітницький захід на тему:
«Тимчасова зміна місця голосування без
зміни
виборчої
адреси»
.
Трудовому колективу було роз’яснено про вибори, зокрема про тимчасову зміну
місця
голосування
без
зміни
виборчої
адреси.
Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями
виборець не може проголосувати на виборах Президента України 31 березня 2019
року за зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх
проведення) змінити місце голосування. Присутніх було проінформовано про
роботу Тальнівського бюро правової допомоги, види правової допомоги, які можна
отримати в бюро. В процесі проведення заходу були розповсюджені друковані
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактами та адресою
Тальнівського бюро правової допомоги.
ІНШІ ЗАХОДИ

09.01.2019 начальником бюро правової
допомоги Миронюк І.М. проведено робочу зустріч
з начальником Маньківського районного відділу
ДВС Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області Мельником В.В..
Метою робочої зустрічі стало обговорення
питання
про:
стягнення
з
боржників
заборгованості
по
єдиному
внеску
а
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування на користь держави.

9 січня 2019 року начальник відділу
правопросвітництва та взаємодії з СН БППД взяла
участь в засіданні Центру роботи з жінками «Софія» з
нагоди новорічних та різдвяних свят в центрі для
спілкування
«Стара
Умань»
.
Присутніх жінок-активістів, представників громадських
організацій, вчителів, медиків, працівників соціальної
сфери, теплими словами привітала голова правління
Центру та начальник управління праці та соціального
захисту населення Уманської міської ради Галина Кучер.
Працівниця Уманського місцевого центру ознайомила
всіх присутніх з роботою Уманського місцевого центру з
надання БВПД, переліком послуг, які можна отримати в
центрі та бюро правової допомоги. Було детально роз'яснено, які категорії громадян мають право на
отримання вторинної правової допомоги безкоштовно. Повідомлено контактні дані Уманського місцевого
центру.

25.01.2019 року головний спеціаліст
відділу «Христинівське бюро правової
допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД
Лайтан О. провела правороз’яснюючі заходи
серед відвідувачів управління пенсійного
фонду на тему «Трудовий стаж та пенсія».
Спеціаліст роз’яснила, чим страховий стаж
відрізняється від трудового та пояснила, що для
розрахунку
майбутньої
пенсії
буде
враховуватися лише страховий стаж, тобто,
той, якого людина набула при офіційному працевлаштуванні та сплаті податку
до Пенсійного
фонду
відповідно.
Також детально обговорили правил нарахування виплат. З 1 січня 2019 року
відбулося підвищення мінімальної пенсії на 172 гривні до 1669 гривень для осіб
старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.
Для осіб, які втратили працездатність передбачена така допомога від держави: з 1
січня 2019 року - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.

Всім присутнім спеціалістом було надано буклети «Що таке безоплатна вторинна
правова допомога?».
7 лютого 2019 року головним спеціалістом
Монастирищенського бюро правової допомоги
Тонюк Вікторією Миколаївною було проведено
робочу зустріч з головним спеціалістом Відділу
держгеокадастру у Монастирищенському районі
Черкаської
області
Мельник
Галиною
Леонідівною. Обговорювались нововведення до
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення
питання колективної власності на землю,
удосконалення правил землекористування у
масивах
земель
сільськогосподарського
призначення,
запобігання
рейдерству
та
стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня
2018 року внесено низку змін і доповнень до
Земельного кодексу України, Закону України
«Про оренду землі», інших законів для
оптимізації використання земель сільськогосподарського призначення. Такі зміни
істотно змінюють правовий режим орендованих земель, встановлюють особливості
використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві
земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими
смугами, які обмежують такий масив. Зазначені вище зміни стосуються не усіх
земель сільськогосподарського призначення, а лише земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та
особистого
селянського
господарства.
Під час зустрічі було поширено інформаційні матеріали системи безоплатної
правової допомоги та проекту «Я маю право». Ознайомлено з роботою бюро
(графіком роботи, місцезнаходженням, переліком послуг, які можуть отримати
громадяни).
14.02.2019, начальником відділу
«Маньківське бюро правової допомоги»
Миронюк І.М. проведено семінар для
членів Маньківської районної організації
ветеранів на теми: «Новини у сфері
призначення житлових субсидій» та «Все
про
емфітевзис».
Семінар проведено за попередньою
узгодженістю відповідних тем між бюро
правової допомоги та членами районної
організації
ветеранів.
Присутніх було проінформовано про те, що в березні цього року стартує ще одна

модель монетизації субсидій – «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги
вплачуватимуться
безпосередньо
одержувачам
субсидії.
Крім того, продовжуватиме діяти запущена з січня 2019 року монетизація, яка
передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за
результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій
одержувачам готівкою.
15 лютого 2019 року Головним
спеціалістом
Тальнівського
бюро
правової допомоги Рябою Вікторією
Сергіївною
було
проведено
правопросвітницький
захід
у
Тальнівському відділі освіти на тему:
«Протидія булінгу (цькуванню). Права та
обов’язки керівників, педагогічних,
науково-педагогічних
працівників
закладу
освіти».
Присутніх вчителів, керівників закладу
освіти було поінформовано про те, що
таке булінг, ознаки булінгу, права та обов’язки керівників, вчителів закладу освіти.
19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
протидії
булінгу
(цькуванню).
Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг
(цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у
тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно
інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна
шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
20.02.2019
р.
в
Центрі
професійної реабілітації людей з
інвалідністю відбувся круглий стіл з
нагоди відзначення Всесвітнього дня
соціальної справедливості та Дня
Героїв Небесної Сотні за участі голів
громадських організацій соціального
спрямування,
учасника
оборони
Майдану,
члена
волонтерського
Центру «До Перемоги» Бовкуна
Олександра Івановича, кандидата
політичних наук, доцента, викладача Уманського державного педагогічного
університету ім. П. Тичини Балановського Ярослава Михайловича, начальника
відділу правопросвітництва та взаємодії з СН БППД Уманського місцевого центру

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Григоренко Катерини
Дмитрівни, начальника відділу представництва Сідлецької Наталії Анатоліївни.
Представниця Уманського місцевого центру з надання БВПД ознайомила присутніх
з ЗУ “Про безоплатну правову допомогу”, розповіла про можливість отримання
безкоштовної правової допомоги в місті Умань, а також у бюро правової допомоги
в Жашкові, Катеринополі, Маньківці, Монастирищі, Тальному та Христинівці.
Учасники круглого столу по завершенню отримали вичерпні відповіді на всі
запитання.
26 лютого начальником відділу
правопросвітництва
та
взаємодії
з
суб'єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги Григоренко Катериною
було проведено робочу зустріч на тему
“Безпечне донорство крові” з працівниками
Уманської міської станції переливання
крові. Було обговорено важливі моменти,
що стосуються підготовки до донації та
відновлення після донації крові. Крім цього,
наголошено на пільгах, які мають донори,
зокрема:
звільнення від роботи та навчання в день донації зі збереженням середнього
заробітку
за
рахунок
роботодавця;
надання додаткового вихідного дня після кожного разу донації зі збереженням
середнього
заробітку
за
рахунок
роботодавця;
безкоштовний сніданок і обід або його готівковий грошовий еквівалент за рахунок
коштів закладу охорони здоров'я, який здійснює заготівлю крові у донора у розмірі
не
менше
450
мл.
Для відвідувачів станції переливання крові були надані буклети з інформацією щодо
донорства
крові.
Також повідомлено про роботу Уманського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та можливість отримання послуг адвоката
безкоштовно.
[1.2.]. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж
системи БПД
Уманський місцевий центр дбає про постійний професійний розвиток
працівників. Спеціалісти бюро беруть участь у стажуваннях, що проводяться
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області.
Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами постійно
проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової
допомоги.

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та роботи з
адвокатами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучені до надання
БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання такої допомоги шляхом
узагальнення успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності, який
щомісячно направлявся до РЦ.
23 лютого 2019 року начальник відділу представництва Наталія Сідлецька взяла
участь у тренінгу для представників місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги на тему “Як внутрішньо переміщеним особам
реалізувати право на виборах?”.

Метою тренінгу було підвищення рівня знань спеціалістів, що консультують
внутрішньо переміщених осіб з питань захисту їхніх прав. Спілкування відбувалося
навколо тематичних блоків:
- Законодавча база України щодо участі ВПО в виборах;
- Міжнародні стандарти щодо участі ВПО в виборах;
- Дискримінація. Гра “День виборів”;
- Симуляція “Дзвінки на гарячу лінію”;
- Порядок та строки оскарження відмов;
- Інформаційно-просвітницька кампанія.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 січня по 31 березня 2018 року Уманським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими
структурними підрозділами, було зареєстровано 885 звернень клієнтів (з них нових
клієнтів - 558), 790 особам було надано правову консультацію,
95 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 0 клієнтів було
перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 100
рішень про надання БВПД та надано 57 доручень адвокатам та 39 довіреностей
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). По 4 письмовим зверненням було надано відмову у
наданні БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

Найменування відділу
МЦ

Кількість Кількість Кількість отриманих
зареєстров
наданих
письмових звернень
аних
правових
про надання БВПД
звернень консультацій

1 Відділ правової інформації
та консультацій

392

341

51

2 Відділ Христинівське бюро
правової допомоги

63

59

4

3 Відділ Жашківське бюро
правової допомоги

119

105

14

4 Відділ Монастирищенське
бюро правової допомоги

41

37

4

5 Відділ Маньківське бюро
правової допомоги

121

105

16

6 Відділ Тальнівське бюро
правової допомоги

149

143

6

7 Відділ Катеринопільське
бюро правової допомоги

0

0

0

885

790

95

Разом по МЦ:

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального
забезпечення 93 ( 10,5 %), спадкового 124 ( 14,1 %), сімейного 183 (20,7%),
земельного 41 ( 4,6 %), договірного 25 ( 2,8 %), медичного 4 ( 0,5% ) іншого
цивільного 124 ( 14,1 %), трудового 29 ( 3,3 %), житлового 58 ( 6,6 %), з інших
питань 90 ( 10,2 %), адміністративного права 19 ( 2,2 %), з питань виконання
судових рішень 91 ( 10,3 %), та з неправових питань 1 ( 0,1 %).

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

Крім цього, місцевим
центром в тому числі бюро
правової допомоги за звітний період було:
 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 44
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 56 осіб, в тому числі 16 осіб звернулися
за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 40 осіб до дистанційного пункту доступу до
БПД;
11 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД
надано методичну допомогу;
проведено 123 правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 16 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в
розрізі бюро
№ Найменуван Кількість
з/п
ня МЦ та здійснени
Бюро
х виїздів
мобільни
х
пунктів/о
сіб, що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанцій
них
пунктів/осі
б, що
отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайде
рів БПД,
яким
надано
методичн
у
допомогу

Кількіс
ть
проведе
них
правопросвіт
ницьки
х
заходів

Кількіст
ь
клієнтів,
яким
надано
доступ
до
електро
нних
сервісів
МЮ

Кількіс
ть
інформ
аційни
х
матеріа
лів ,
розміщ
ених у
ЗМІ

1

Разом
по
МЦ, в тому
числі:

7/16

44/40

11

123

0

16

2

Христинівськ
е бюро
правової
допомоги

1/3

2/8

1

16

16

3

3

Монастирище
нське бюро
правової
допомоги

0/0

2/0

0

10

0

1

4

Маньківське
бюро
правової
допомоги

1/2

12/9

3

26

0

3

5

Жашківське
бюро
правової
допомоги

2/4

6/11

3

25

0

4

6

Катеринопіль
ське бюро
правової
допомоги

0/0

5/0

0

0

0

0

7

Тальнівське
бюро
правової
допомоги

1/3

2/8

1

20

0

1

