
«Шановні колеги та партнери! Вже більше двох
років в системі надання безоплатної правової
допомоги ефективно працює та розвивається
потужна мережа правових клубів PRAVOKATOR -
простір для професійного розвитку, експертного
діалогу та інновацій у сфері права й доступу до
правосуддя.

Life-long learning: як розвивати
свої навички під час змін
Саморозвиток важливий не тільки для власних
досягнень, але й для побудови кар’єри.
Найпрогресивніші організації вже давно слідують
тренду на системне навчання та вкладають ресурси у
співробітників, які швидко вміють адаптуватись. Із
запровадженням заходів карантину стало ще більш
очевидно – працівники, які вміють навчатись, можуть
швидко переорієнтовуватись та не втрачати свою
ефективність. Як юристу переорієнтуватись на нові
умови праці? Чому принцип безперервного навчання
стає сучасною основою кар’єрного розвитку?

Читати більше

Як ефективно навчатись онлайн?
Онлайн-освіта – є одним з основних трендів останніх
років. А більш ніж двомісячний карантин зробив
дистанційне навчання ще більш популярним.
Дистанційні курси, вебінари, онлайн-лекції стали
невід’ємною частиною професійного розвитку для
представників багатьох професій, і юристи – не
виняток. І це не дивно, адже дистанційне навчання
має ряд переваг, порівняно з очним навчанням.

Читати більше

Топ 10 цікавих фактів про
українську вишиванку
21 травня Україна відсвяткувала Міжнародний день
вишиванки. Але чи багато ми знаємо про історію
нашої вишиванки? Команда правових клубів
PRAVOKATOR підготувала для вас топ 10 цікавих
фактів з історії української вишиванки, і деякі точно
вас вразять!
 1. Всесвітній день вишиванки не є офіційним святом,
а був започаткований у 2006 році студентами
університету одного з міст України.

Читати більше

Що таке дистанційне навчання та з
чим його їдять
Під час карантину більшість офісних працівників були
вимушені переходити на виконання роботи
віддалено. Але як виявилось використовувати
дистанційний формат доволі зручно і в навчанні. Які
можливості та ризики можна знайти в онлайн
навчанні? Розбираємося у статті.

Постанова Верховного Суду у справі
№ 396/1683/18-ц, від 17.03.20 – суд
визнає право власності на земельну
частку (пай) у порядку спадкування
якщо спадкодавець за життя не
одержав відповідного сертифіката або
помилково не був включений до списку
власників.

Постанова Верховного Суду від 03
квітня 2019 року у справі №
525/1385/16-ц – право користування
земельною ділянкою, що виникло в
особи на підставі державного акта на
право користування земельною
ділянкою, не входить до складу
спадщини і припиняється зі смертю
особи, якій належало таке право».

Постанова Верховного Суду від 30
травня 2018 року у справі №
483/597/16-ц – цивільним
законодавством не передбачено такого
способу захисту цивільних прав, як
позбавлення обов’язкової частки у
спадщині, а можливе лише зменшення
її розміру.

Постанова Верховного Суду від 04
вересня 2019 року у справі №
450/328/15-ц  – право на обов’язкову
частку у спадщині не входить до складу
спадщини (спадкова маса) і не може
бути передано спадкоємцеві в порядку
спадкування (спадкова трансмісія).

Постанова Великої Палати
Верховного Суду від 20 березня 2019
року у справі №  350/67/15-ц – якщо
видача державного акта про право
власності на землю здійснюється на
підставі рішення про передачу
громадянам України безоплатно у
приватну власність земельних ділянок,
прийнятого органами місцевого
самоврядування, до спадкоємців
переходить право отримати державний
акт про право власності на земельну
ділянку.

Постанова Великої Палати
Верховного Суду від 20 березня 2019
року у справі № 350/67/15-ц– якщо
видача державного акта про право
власності на землю здійснюється на
підставі рішення про передачу
громадянам України безоплатно у
приватну власність земельних ділянок,
прийнятого органами місцевого
самоврядування, до спадкоємців
переходить право отримати державний
акт про право власності на земельну
ділянку.
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PRAVOKATOR в мережі

За цей час ми провели більше 1000 заходів , в яких взяли участь більше 29000 осіб
(1023 заходи та 29077 учасників - ред.), що в першу чергу були спрямовані на
покращення практичних навичок надавачів правової допомоги, а також втілити в
життя низку проектів, що покликані підвищити якість надання правових послуг та
створити умови для обміну досвіду та співпраці юристів, адвокатів, суддів та інших
експертів.

Раді повідомити, що з метою інформування правової спільноти та громадськості
про найбільш актуальні та цікаві події та продукти, які створює мережа правових
клубів PRAVOKATOR, ми запускаємо інформаційний дайджест “The Wall”, на
сторінках якого буде зібрано найцікавіше. Підписуйтесь, слідкуйте за діяльністю,
отримуйте корисну інформацією, приймайте участь у заходах та долучайтеся до
цікавих проектів. Разом ми спроможні зробити більше», в.о. директора
Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Довідково: Мережа правових клубів PRAVOKATOR створена у 2018 році вперше
серед державних установ з метою забезпечення високої якості надання правових
послуг в системі безоплатної правової допомоги України. Охоплює своєю
діяльністю всю територію України, адже розташована у 5 найбільших містах: Києві,
Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові, а її діяльність сфокусована за окремими
напрямами.

Мультифункціональні офіси правових клубів PRAVOKATOR дозволяють проводити
навчальні, комунікативні та правопросвітницькі заходи будь-яких типів – від
традиційних до доволі незвичних: лекції, конференції, майстер-класи, тренінги,
воркшопи, телемости, вебінари хакатони та багато багато іншого. Оскільки,
приміщення клубів комфортно вміщають до 80 учасників (в залежності від клубу), а
наявна сучасна мультимедійна техніка дозволяє забезпечити надійну та якісну
комунікацію при проведенні такого типу заходів, в тому числі і онлайн для ще
більшого покриття та залучення учасників.

Більше про напрями діяльності, технічні можливості, команду правових
клубів та реалізовані проекти дивись на офіційному сайті. 

Новини

      Протягом двох місяців тривалого карантину правокатори створювали цікавий
контент аби твоє знаходження вдома було продуктивним! Окрім онлайн-заходів, ми
також готували короткі відео з експертами з найбільш гострих та актуальних питань.
Створювали роз’яснювальні дудл-відео, які також допомагали інформувати
суспільство простими словами про складне.
    Нагадуємо, що записи всіх онлайн-заходів, що організовуються мережею
правових клубів PRAVOKATOR можна знайти на нашому YouTube каналі.

До вашої уваги підбірка найцікавіших продуктів за період карантину,
перегляньте те, що не встигли!

Споживчі кредити і карантин

Форс-мажорні обставини і запровадження карантину 

Чи звільняє карантин від сплати аліментів? 

Лікарняний по догляду за дитиною, особливий режим роботи для
батьків 

Зміни в Податковому кодексі України та в інших законодавчих актах у
зв'язку з карантином 

Карантин: обмеження прав та відповідальність за порушення 

Стягнення аліментів через дистанційні сервіси: покрокова інструкція: 

Як отримати БПД дистанційно?

27 травня 2020 року І Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні
питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та
профілактики на випадки насильства у закладах освіти» об'єднав представників
професійної спільноти, закладів освіти та громадського сектору навколо проблем
насильства у навчальному середовищі.

Експерти в своїх доповідях під час обговорення торкнулися найбільш актуальних
питань цієї проблематики, зокрема розглянули:

способи реагування на випадки насильства у закладах освіти;

правову допомогу особам, що постраждали внаслідок насильства у закладі
освіти;

булінг: поняття, протидія та юридична відповідальність.

судову практику розгляду справ, пов’язаних з булінгом у закладах освіти;

практику установ, організацій у реагуванні/протидії/наданні допомоги у
випадках насильства у закладах освіти;

механізм звернення до певної організації/установи; та багато іншого

Переглядайте запис форуму, щоб дізнатися більше корисної інформації та бути в
курсі практичних питань з цього напрямку.

Статті

Онлайн-навчання

Серія вебінарів «Практичне застосування норм

земельного права»

Тривалий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в
нашій країні призвів до таких проблем, як відсутність культури використання
громадянами свого права на користування земельними ділянками. Також існуюче
законодавство та його новели – це виклики для практикуючих правників, тому
потрібне постійне навчання задля підвищення своєї кваліфікації з актуальних
питань земельного права.

Враховуючи такі виклики, Координаційним центром з надання правової допомоги за
сприянням ГО «Human Rights Educational Guild» була проведена серія онлайн
вебінарів присвячена земельному праву для практикуючих юристів,які займаються
захистом прав соціально вразливих груп населення «Практичне застосування норм
земельного права».

Спікер-експерт серії: Олексій Шамов, практикуючий адвокат, співзасновник
HumanRightsEducationalGuild та випускник програми «Адвокат Майбутнього».

Така серія вебінарів була покликана задовольнити потребу спеціалістів системи
надання безоплатної правової допомоги в навчанні, та створена у відповідь на
запит нашої цільової аудиторії на таку інформацію.

Так, в рамках серії вебінарів можна розглянути:

правові основи користування землею;

практичні питання, пов'язані із земельними спорами між сусідами:

особливості захисту прав на землю.

Корисні матеріали

Домашнє насильство: як ефективно надавати правову

допомогу?

Топ 6 рекомендацій щодо ефективної взаємодії з клієнтами, які постраждали
від домашнього насильства:

Розвивайте свою емпатію та застосовуйте прийоми активного слухання;

Встановіть часові межі, які відводите для спілкування клієнтом;

Роз’ясніть як ви можете допомогти та які послуги надати;

Спілкуйтеся зрозумілою мовою, уникайте юридичних термінів та роз’яснюйте
їх; 

Утримайтесь від надання певних гарантій; 

Розвивайте свою комунікаційну компетентність та емоційний інтелект.

Особливо важливо в процесі комунікації дати зрозуміти постраждалій особі, що
вона не винна в тому, що відбувається, та будь-яке насилля є неприпустимим.
Шляхи захисту від домашнього насильства існують, тож звертатися за допомогою
потрібно.
Читати більше

Особливості розгляду судових справ щодо спадкування. Корисні

матеріали за результатами онлайн-лекцій

Більше матеріалу щодо  особливості розгляду судових справ щодо
спадкування за законом та  спадкової трансмісії  та  щодо  розгляду справ
щодо визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування 

Система надання БПД у мережі
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