
Перший етап реалізації проєкту
передбачав напрацювання
вищезазначеного алгоритму, розробку
комплексної навчальної програми та
проведення серії навчальних заходів
щодо користування розробленим
алгоритмом для трьох цільових груп:
працівників системи БПД, адвокатів та
волонтерів. 

“Абсолютно очевидно, що
виборюючи такою важкою ціною
свою вірність та прихильність
європейським цінностям Україна
демонструє, наскільки це можливо
на сьогодні в умовах воєнного часу,
прихильність стандартам Ради
Європи. 

З прийняттям КМУ 14 жовтня 2022 р.
 Постанови № 1168 «Про внесення змін
до Порядку надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним
особам» відновлюються перевірки
фактичного місця проживання/
перебування внутрішньо переміщених
осіб. У цій статті відповідаємо на
найбільш часті питання, які виникають у
громадян.

На законодавчому рівні, учасниками
бойових дій можуть вважатися ті
захисники, які пішли захищати Україну у
лавах Збройних сил України чи інших
воєнізованих формувань, які входять до
складу Сил оборони України.

Конституція України проголошує, що
кожен громадянин має право на захист
свого життя та здоров’я від
протиправних посягань. Проте важливо
не тільки вміти захистити себе або
інших, але й зробити це законно, не
перевищивши межі самооборони. 

04 листопада 2022 року  Верховна Рада
України прийняла законопроект № 7687
щодо бронювання
військовозобов’язаних на період
мобілізації та на воєнний час.
Зазначеним Законом розширено перелік
підстав, за якими бронюються
військовозобов’язані.

Грошове забезпечення
військовослужбовців  -  це гарантовані
грошові кошти, які держава виплачує
військовим.  Розмір цих виплат може
варіюватися залежно від посади,
тривалості служби, інтенсивності роботи
тощо.

“Захищені ознаки” – це ключовий
елемент у визначенні дискримінації.
Під ознакою слід розуміти індивідуальну
характеристику особи, що не повинна
братися до уваги для цілей відмінного
ставлення чи користування
конкретним благом. Іншими словами
можна сказати, що це певна
характеристика особи, що обумовлює
неоднакове ставлення чи поводження з
нею” – зауважила спікерка заходу
Віра Іськович.

Нагадаємо, що якщо ви бажаєте
поділитись своїм досвідом та
знаннями  з широким колом юристів
системи БПД і не тільки – то
заповнюйте цю форму. 

В попередній статті ми вже розглянули
різновид соціальної послуги з догляду
на непрофесійній основі відповідно
до Закону України “Про соціальні
послуги” та порядок подання та
оформлення документів.

У рубриці “Сase-study: практика юристів
БПД” розглянемо кейс щодо
самовільного зайняття земельної
ділянки від Вікторії Кулік, адвокатки, яка
співпрацює з Лівобережним київським
місцевим центром з надання БВПД.
Поділитись успішним кейсом можна тут

Так, після прийняття рішення
регіональними центрами про
застосування Програми та видання
доручення для проведення медіації
посереднику, неповнолітній та його
законний представник (за згодою)
зможуть відвідувати орган пробації за
місцем проживання/перебування
неповнолітнього для проведення
психологом інтерв’ю з неповнолітнім та
складання інформаційної довідки органу
пробації, яка міститиме:

загальну інформацію про
неповнолітнього;

соціально-психологічну
характеристику неповнолітнього;

Спікер заходу: Попович Павло, юрист
Лівобережного київського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Спікерка заходу: Аліна Заїка, заступник
начальника відділу безоплатної
правової допомоги Лівобережного
київського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги.

Спікерка заходу: Аліна Заїка, заступник
начальника відділу БПД Лівобережного
київського місцевого центру з надання
БВПД.

Спікерка заходу: Олена Вдовика,
юристка Білоцерківського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
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Перші результати проєкту «Масштабування діяльності
для відбудови житла, зруйнованого війною»

Координаційний центр з надання правової допомоги (далі – БПД) спільно з
Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська мережа ОПОРА» реалізовує спільний проєкт
“Масштабування діяльності для відбудови житла, зруйнованого війною”. В
межах проєкту  напрацювано дієвий алгоритм дій для осіб, нерухоме майно
яких було зруйноване чи пошкоджене внаслідок військової агресії  рф.

Сам алгоритм передбачає декілька важливих етапів. Зокрема, це:

1. Фіксування факту руйнування чи знищення майна;

2. Підготовка документів, які підтверджують право власності на зруйноване чи
знищене майно;

3. Ініціювання кримінального провадження за фактом нанесення шкоди майну;
Отримання процесуального статусу потерпілої особи в кримінальному
провадженні;

4. Вирішення способу відшкодування

5. Подання позову;

6. Звернення до ВЦА із заявою в довільній формі про компенсацію;

7. Звернення до міжнародних судових органів.

Читати більше про проєкт

Новини

Відбулась серія онлайн-заходів з питань захисту прав
внутрішньо переміщених осіб в Україні

Станом на кінець вересня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні досягла
4,7 млн.  Питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб стоять сьогодні доволі
гостро, зокрема вони стосуються відновлення втрачених документів, соціальних
гарантій, освіти дітей, трудових відносин та перетину лінії розмежування з
окупованими територіями. 
Координаційним центром з надання правової допомоги у партнерстві з Проєктом
Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ”
проведено серію онлайн-заходів з питань захисту прав ВПО для юристів системи
надання безоплатної правової допомоги та адвокатів.

Практика Ради Європи та Європейського Суду з прав людини вона звучить
та лунає, українська юридична спільнота робить все можливе, щоб
наближати і національне законодавство і національну юридичну практику
до цих загальновизнаних стандартів, які забезпечують основоположні
права людини."- – зазначила керівниця проєкту Ради Європи з внутрішнього
переміщення Ганна Христова. 
Під час проведення 5 вебінарів правники розбирали з експертами проєкту
найактуальніші питання, з якими звертаються внутрішньо переміщені особи за
правовою допомогою, та проблематику, яка виникає під час їх вирішення. 
Читати більше

Статті

Про перевірки фактичного місця проживання ВПО

Хто підпадає під цю перевірку?
Під перевірки підпадають всі внутрішньо переміщені особи, які отримують
матеріальну допомогу на проживання  у розмірі:

3000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 гривень – для інших осіб.

Проте сама перевірка буде здійснюватись вибірково територіальними органами
Нацсоцслужби. Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника
керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з
використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб
списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.
Читати продовження

Як отримати статус учасника бойових дій особам, які
брали безпосередню участь у бойових діях у зв’язку з

агресією рф проти України?

Слід зазначити, в діючих нормативно правових актах не передбачено процедури
надання статусу «учасник бойових дій» (далі – УБД) особам, які стали на захист
суверенітету держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України. В них зазначено про осіб, яким можуть бути надані статуси УБД, які
вступили до Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції, Національної гвардії України, Служби безпеки України та інших
формувань і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
Читати продовження

Інтерв’ю “Самооборона. Законні засоби та межі в
умовах воєнного стану”

Правовий клуб PRAVOKATOR.Дніпро поспілкувався з Оленою Петренко,
юристкою Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про актуальні питання самооборони в умовах
воєнного стану. 
Якщо говорити простими словами то самооборона – це реакція людини на
наявність загрози для її життя та здоров’я. 
В період дії воєнного стану законодавець Постановою Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку застосування цивільними особами
вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії
Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного
стану” виокремлює два поняття самооборони, а саме: 
індивідуальна самооборона – застосування вогнепальної зброї цивільними
особами під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у
період дії воєнного стану для захисту свого життя і здоров’я від нападу або загрози
нападу, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити себе в такій
ситуації неможливо, та 
самооборона – застосування вогнепальної зброї цивільними особами під час участі
у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану
для захисту від нападу або загрози нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що
охороняються та/або обороняються ними, іншими особами, які беруть участь у
відсічі та стримуванні збройної агресії проти України у період дії воєнного стану,
якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити їх у такій ситуації
неможливо.
Читати продовження

Нові правила бронювання військовозобов’язаних

Отже, згідно законодавчих нововведень бронюванню підлягають
військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування
зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні
завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених
мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво
товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для
задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в
особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених
заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для
функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в
особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств,
установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими
Кабінетом Міністрів України.

Читати продовження

Нові правила виплати допомоги по безробіттю

26 жовтня Президентом підписано  Закон  «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального
страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній занятості населення, у
тому числі молоді та впровадження нових активних програм на ринку праці».

Розглянемо основні зміни, які пропонуються Законом.
Відтепер в Україні збільшується мінімальний страховий стаж, необхідний для
отримання права на допомогу по безробіттю, з 6 до 7 місяців протягом 12 місяців,
що передували реєстрації особи як безробітної.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90
календарних днів у разі:
1) звільнення з останнього місця роботи (служби) за власним бажанням без
поважних причин або за угодою сторін (на 30 календарних днів – з дня
призначення);
2) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому
числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період
одержання допомоги по безробіттю (на 90 календарних днів – з дня виявлення
відповідного факту);
Читати продовження

Грошове забезпечення військовослужбовців під час
воєнного стану

Що включає грошове забезпечення військовослужбовців?
Відповідно до п.2 розділу I Порядку виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам,
затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року №
260  грошове забезпечення включає:
1)щомісячні основні види грошового забезпечення:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

2) щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
3) одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Читати продовження

Дискримінація за “захищеними ознаками”.
Антидискримінаційна лексика

Всі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах. Але у
суспільстві існують різні бар’єри та стереотипи, які породжують дискримінацію. І
українське суспільство не є виключенням. Такі судження виключають деякі категорії
громадян із суспільного життя та ставлять їх у становище, що принижує їхню гідність
або обмежує права. Будуючи нову вільну та незалежну державу, ми повинні
позбутися такого ганебного явища, як дискримінація, особливо у сфері надання
правових послуг.
Правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро проведено вебінар для юристів
системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів на якому
розглядали особливості дискримінації за “захищеними ознаками” та
дискримінаційної лексики.

Перелік потенційних ознак, за якими може відбуватися дискримінація, є
відкритим. Користування правами та свободами, визнаними в Конвенції захисту
прав людини і основоположних свобод, має бути забезпечене без дискримінації за
будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших
переконань, національного чи соціального походження, належності до національних
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
Читати продовження

Поради від PROфі

PRO соціальні гарантії та пенсійне забезпечення
військовослужбовців

Держава зобов’язується піклуватися про своїх захисників, зокрема, забезпечуючи їх
соціальними гарантіями та пільгами. Законодавство про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції України і
складається з Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII (далі –
Закон №  2011-XII) та інших нормативно-правових актів. У зв’язку з особливим
характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни,
військовослужбовцям надаються додаткові, в порівнянні з іншими, визначені
законом пільги, гарантії та компенсації.

Стаття підготовлена Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське
бюро правової допомоги відділу БПД Сумського місцевого центру з надання
БВПД.
Держава гарантує забезпечення соціальної та професійної адаптації
військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також
військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову
військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення
зазначених осіб.
Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу
державної служби.
Читати продовження статті

PRO оформлення догляду за особою з інвалідністю
або особою похилого віку. Частина 2

Отже, право отримати послугу з догляду на непрофесійній основі  (далі – послуга з
догляду) відповідно до Порядку мають:

особи з інвалідністю I групи;

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

діти з інвалідністю;

діти, без встановленої інвалідності, але які мають тяжкі захворювання
відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів
України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

Читати продовження

Case-study: практика юристів БПД

Case-study: практика юристів БПД. Самовільне
зайняття земельної ділянки

Фабула справи
Органами досудового розслідування особа обвинувачувалася в тому, що вона у
період з початку квітня по кінець грудня 2017 року (точні дата і час досудовим
розслідуванням не встановлені), маючи прямий умисел, діючи з корисливих
мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння,
передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, діючи
всупереч вимогам статей 116, 123-126 Земельного кодексу України (далі – ЗК), що
регламентують набуття і реалізацію права на землю, усвідомлюючи, що він не має
жодних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про
передачу йому у власність чи надання в користування земельної ділянки,
розташованої за певною адресою, самовільно заволодів вказаною земельною
ділянкою комунальної власності водного фонду в межах стометрової прибережної
смуги р. Дніпро, розташованою на території пам`ятки ландшафту місцевого
значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», яка належить до
земель історико-культурного призначення місцевого значення на підставі положень
ст. 53 ЗК та ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини», площею
0,2448 га, розмістив на ній «Кафе на деревах «Скворечник» шляхом встановлення
дерев’яної огорожі з територіальної частини о. Труханів та розміщення на ній шести
тимчасових споруд розмірами: 0,0021 га, 0,0003 га, 0,0021 га, 0,0003 га, 0,0031 га,
0,0014 га.
Читати продовження

Альтернативне врегулювання спорів

Участь неповнолітніх у відновному правосудді:
система БПД та органи пробації об’єднали зусилля

31 жовтня 2022 року Координаційний центр з надання правової допомоги та
Державна установа «Центр пробації» спільним наказом затвердили
Порядок взаємодії регіональних центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та уповноважених органів з питань пробації у межах
реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які
є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» (далі –
Порядок).
Порядок визначає алгоритм співпраці регіональних центрів та органів пробації у
межах пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», затвердженого наказом
Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019
року №  172/5/10 (далі -Програма) та спрямований на надання органами пробації
консультативної підтримки з питань обрання можливих додаткових засобів
ресоціалізації та розвитку особистості конкретного неповнолітнього, який є
підозрюваним, обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення.

інформацію про криміногенні потреби неповнолітнього;

рекомендації щодо можливих додаткових засобів ресоціалізації та розвитку
особистості неповнолітнього;

відомості про організації та установи, які можливо залучити для реалізації
засобів ресоціалізації та розвитку особистості неповнолітнього;

рекомендації про проведення роз’яснювальної (профілактичної) роботи із
законним представником неповнолітнього або особою, яка його замінює,
спрямованої на ресоціалізацію та розвиток особистості неповнолітнього (за
потреби).

Читати продовження

Онлайн-навчання

Онлайн-курс “Емоційний інтелект та емоційна
компетентність”

На платформі дистанційного навчання системи надання БПД відкрито онлайн-
курс «Емоційний інтелект та емоційна компетентність».
З початком війни українці знаходяться у стані постійного стресу. Тому зараз дуже
важливо  навчитись контролювати свої емоції й внутрішній стан а також розвивати
свій емоційний інтелект. Емоційний інтелект – це здатність розуміти, усвідомлювати і
управляти власними емоціями, своєю мотивацією, думками і поведінкою,
регулювати свій емоційний стан, а також це вміння управляти емоційними станами
інших людей, помічати їхні актуальні потреби, співпереживати і розвивати їхні сильні
сторони.
Запрошуємо вас удосконалити свої знання з питань:

професійного вигорання та стресу

емоційного інтелекту та емоційної компетентності

самоусвідомлення та емоційного здоров’я

емпатії та асертивності.

Учасники, які успішно пройдуть дистанційний курс матимуть можливість
взяти участь у програмі розвитку «Є Відновлення». Навчання буде
проходити в онлайн форматі. Зокрема, передбачено такі активності як:
робота в групах, обговорення, майстер-класи, зустрічі-підтримки, коуч
сесії.
Тренеркою програми буде Середенко Катерина, керівниця правового клубу
PRAVOKATOR.Київ, тренерка, коуч міжнародної федерації коучингу ICF
(International Coach Federation).

Серія вебінарів з земельного права

Під час вебінару говорили про:

Економічне насильство;

Психологічне насильство;

Прямі методи роботи адвоката;

Непрямі методи роботи адвоката.

Спікерка: Світлана Мороз, адвокат, керуючий партнер ЮК “Dictum”

Українське громадянство можна набути лише за наявності чітко передбачених для
цього підстав та умов. Процедура набуття громадянства є досить складною та
тривалою у часі. 
Тож детальніше про це ми говорили у інтерв’ю з Тетяною Кулішовою, директоркою
Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Корисні матеріали

Судова практика у справах про оскарження рішень
військово-лікарських комісій

Постанова Верховного Суду від 12.06.2020 у справі №  810/5009/18: до
повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи
підпадає він під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що
визначають ступінь придатності до військової служби. Право на винесення
остаточного рішення щодо встановленого діагнозу залишається за
Центральною ВЛК.

Постанова Верховного Суду від 30 листопада 2021 року у справі №
826/17175/18: позивач, вважаючи неправильними висновки лікарів щодо його
обмеженої придатності до військової служби, вправі ініціювати їх перегляд
відповідними штатними ВЛК, оскільки виключно на лікарські комісії
покладений обов`язок щодо проведення військово-лікарської експертизи для
визначання придатності за станом здоров`я до військової служби
військовослужбовців та військовозобов`язаних.

Рішення Львівського ОАС від 09 листопада 2022 року у справі №
380/13647/22: розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень
ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах
дотримання процедури прийняття цього висновку. Однак суд не може
здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку, оскільки
як попередньо зазначалося, суди не є спеціалізованими установами в
медичній сфері і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі
необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права.

Система надання БПД у мережі
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