
Система безоплатної правової допомоги
постійно захищає  права громадян, у
тому числі у сфері трудових
правовідносин. Правовий клуб
PRAVOKATOR.Київ підготував підбірку
успішних практик адвокатів та
працівників системи БПД з трудового
права.

Так адвокати дізналися більше про
впровадження у системі пілотного
проекту щодо централізованого
прийняття повідомлень про затримання,
опрацювання постанов/ухвал про
залучення захисника для здійснення
захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії
та призначення адвокатів.

Однією з підстав для встановлення
статусу «особа з інвалідністю внаслідок
віни» є відповідний висновок МСЕК. В
цій статті спробуємо дати відповідь на
найбільш поширені питання, які
стосуються діяльності МСЕК під час
воєнного стану а також порядку
оскарження її рішень.

16 листопада 2022 року Верховною
Радою України прийнято Закон ” Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання та
протидії мобінгу (цькуванню)”, які
вводять у трудове законодавство
поняття «мобінг». Зараз відповідний
Закон вже підписаний Президентом.

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

У рубриці “Сase-study: практика юристів
БПД” розглянемо кейс щодо
підтвердження факту смерті
військовослужбовця на окупованій
території від Тетяни Брюханової,
юристки Миколаївського
місцевого центру з надання БВПД.
Поділитись успішним кейсом можна тут

Підбито підсумки конкурсного відбору
медіаторів, які залучаються центрами з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги. За результатами конкурсного
відбору 38 медіаторів включені
до Реєстру медіаторів, які залучаються
центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (далі –
Реєстр).

Спікерка: Анна Рассамахіна, адвокатка.
Детальніше про документування
громадян України з тимчасово
окупованих територій

Спікери: Віктор Вуйка, адвокат; Валерія
Бабко, суддя Деснянського районного
суду м. Києва; Маргарита Дитиненко,
начальник Бучанського відділу
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області Центрального міжрегіонального
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Вебінар "Оподаткування
землі"

Вебінар "Як комунікувати з
клієнтами під час війни?"

3Copyright © 2022 PRAVOKATOR
Усі права захищено

Електронна пошта:
pravokator@legalaid.gov.ua

Відписатися від періодичної розсилки
інформаційного дайджесту

Вже традиційно на початку нового року підводимо підсумки минулого року.
Незважаючи на всі випробування, які підготував для нас 2022 рік, нам
вдалось реалізувати більшість планів.

Навчання
У середині лютого 2022 року для працівників системи надання БПД було проведено
презентацію навчального плану та форматів навчання, які використовуються для
задоволення навчальних потреб. Зокрема було презентовано нові підходи в
навчанні за допомогою використання Платформи дистанційного навчання системи
БПД.
Після початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти
України наші пріоритети змінилися або отримали новий фокус. Частину ресурсів
було спрямовано на підтримку інформаційної кампанії та правопросвітництво,
створювалися продукти, цільовою аудиторією яких стали не лише штатні юристи і
адвокати системи надання БПД, які на робочих місцях або в дистанційний спосіб
надавали оперативну інформацію клієнтам, а й громадяни, які потребували
інформації про актуальні правові питання.
У такому форматі ми працювали перші 2 місяці війни, а потім повернулися до
початкового плану роботи з фокусом на військовий стан. Наприклад, сімейні
правовідносини в умовах військового стану, пенсійне право в умовах війни тощо.
Проводилися вебінари з цих тематик, а також вносилися зміни та доповнення до
наявних в базі знань дистанційних курсів (додавалися окремі модулі про
правовідносини з цього питання у військовий час або створювалися цілком нові
курси).
У 2022 нам вдалось провести 314 навчальних заходів. З них 283 пройшло  у
онлайн-форматі. Загалом у заходах від мережі правових клубів взяло
участь близько 12 тис. осіб. Більше 60% з них складають фахівці системи
надання БПД. Тематику заходів в основному диктували умови воєнного
стану та відповідні законодавчі зміни.
Читати продовження

Новини

Працівники системи надання БПД пройшли
дистанційне навчання з курсу “Заборона

дискримінації” 

Координаційним центром з надання правової допомоги  протягом двох місяців було
проведено навчання з поглибленого вивчення дистанційного курсу “Заборона
дискримінації” для двох груп з 46 юристів системи надання безоплатної
правової допомоги.
Мета навчання – розвиток знань працівників щодо застосування європейських
стандартів у сфері запобігання дискримінації для ефективного надання правової
допомоги клієнтам системи надання безоплатної правової допомоги. 
Навчання складалося з самостійної роботи учасників, шляхом вивчення теоретичної
частини дистанційного курсу на Платформі дистанційного навчання та цікавих,
практичних інтерактивних сесій, які проводились тренерками кожного тижня для
учасників. Теми розкривалися з використанням презентацій, інтерактивних екранів,
тестів з перевірки знань, роботи в групах і вправ на рефлексію.

Під час курсу тренерська команда поділилась не лише власними знаннями щодо
основ дискримінації, але й судовою практикою та порадами щодо запобігання
дискримінації. Також тренерки спільно з учасниками розбирали, опрацьовували та
шукали відповіді на проблемні кейси, з якими стикались учасники навчання. 
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Вийшла підбірка успішних практик адвокатів та
працівників системи БПД з трудового права

Звісно військова агресія російської федерації вплинула і на сферу трудових
відносин. Так, «мирні» КЗпПУ та зарплатно-трудові закони (як-то ЗУ “Про оплату
праці”, ЗУ “Про відпустки” та інші) зовсім не пристосовані до ситуації, яка склалася з
настанням військових дій з 24 лютого 2022 року. Щоб врегулювати питання трудових
відносин під час воєнного стану в Україні і відбулися зміни в законодавстві. 
Також побільшала кількість звернень громадян щодо врегулювання трудових
відносин. Як от, наприклад, понад 10 млн наших громадян були вимушені покинути
свої домівки та переїхати у більш безпечні місця перебування. Багатьом довелося
покинути свої робочі місця, тому питання організації праці за таких умов стало
актуальним як для роботодавців, так і для працівників. 
Метою створення підбірки є узагальнення вже наявного успішного практичного
досвіду з даного питання та поширення кращих практик у сфері надання правової
допомоги з  трудового права.

У правовому клубі PRAVOKATOR.Дніпро відбулась
зустріч з адвокатами, які долучилися до співпраці із

системою БПД

13 грудня у правовому клубі PRAVOKATOR. Дніпро відбулась зустріч з адвокатами,
які пройшли цьогорічний конкурс, та починають співпрацювати з центрами БВПД
Дніпропетровщини.Під час зустрічі разом з представниками Регіонального центру з
надання БВПД у Дніпропетровській області адвокати дізнатися про деталі
майбутньої роботи та познайомилися з діяльністю мережі правових клубів
PRAVOKATOR.

«Війна примусила мене переїхати з окупованого Сєверодонецька до Дніпра. Я
знайшов тут прихисток, але довелося дещо змінити напрямок юридичної
діяльності – з викладацького й адвокатського на чисто адвокатський. Співпраця
з системою БПД для мене – новий досвід. Та у першу чергу мені хотілося б
надавати допомогу таким же переселенцям, як і я, відстоювати свої права. Тож я
впевнений, що зробив правильний вибір», - поділився думками адвокат Віктор
Фоменко.
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Статті

Порядок оскарження рішень медико-соціальної
експертної комісії

Порядок проходження МСЕК під час воєнного стану
На період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-
соціальної експертизи значно спрощена. Зокрема, на період воєнного стану та
протягом шести місяців після його припинення або скасування Кримська
республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські,
міжрайонні та районні медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з
забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-
соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією
незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що
звертається для встановлення інвалідності.
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Рекомендації щодо алгоритму дій з відшкодування
шкоди під час руйнування (знищення) майна внаслідок

збройного конфлікту

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 рамках проєкту  напрацювано дієвий
алгоритм дій для осіб, нерухоме майно яких було зруйноване чи пошкоджене
внаслідок військової агресії РФ.

Крок 1. потрібно зафіксувати факт руйнування (знищення) майна
1.1. Фіксування власними силами:
1.1.1. Зібрати інформацію про дату й обставини нанесення шкоди майну.
Рекомендуємо: використовувати, з-поміж іншого, інформацію з відкритих джерел
(ЗМІ, звіти неурядових організацій тощо), дані, отримані від органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, Збройний сил України.
1.1.2. Зробити різнопланові, в тому числі панорамні з прив’язкою до місцевості фото
та відео пошкодженого або зруйнованого об’єкту, а також зібрати інформацію з
відкритих джерел, в тому числі в інтернет та/або соціальних мережах.
Рекомендуємо: зберігати такі медіа-дані без жодних змін (у тому числі назви, якості,
метаданих) на окремому носії та зробити текстові файли до фото/відео матеріалів з
описом.
1.1.3. Відібрати письмові пояснення у свідків руйнування чи пошкодження майна (за
наявності по можливості спілкування зі свідками записувати на диктофон,
попередньо отримавши їх згоду) та зберегти їхні контактні дані для подальшої
комунікації.
Рекомендуємо: фінансувати інформацію доказового значення за допомогою
принципів, що викладені в Протоколі Берклі.
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Мобінг (цькування) на робочому місці

Отже, мобінг (цькування), – це діяння роботодавця або окремих працівників
трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його
професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску,
зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно
нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу
недооцінювати власну професійну придатність.
Типовими ознаками мобінгу (цькування) є:

повторюваність діяння;

наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу (цькування)),
спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння
моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого
інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого,
примушування до зміни місця роботи;
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Поради від PROфі

PRO підтвердження трудового стажу у разі відсутності
документів для призначення пенсії

28 вересня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 27
вересня 2022 року №  1058 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1993 р. № 637».
Постанова внесла зміни до законодавства щодо підтвердження стажу роботи
необхідного для призначення пенсії, а саме:

передбачено можливість приймати для підтвердження стажу дані,
наявні в інформаційних (автоматизованих) системах страхувальників
(документи підприємств, установ та організацій, які містять
відомості про періоди роботи).

Основним документом, який підтверджує стаж роботи за період до впровадження
персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування,  в нашій країні є трудова книжка.

Стаття підготовлена Світланою Жмурко, завідувачкою сектору “Любашівське бюро
правової допомоги” Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, тренеркою та адвокаткою у співпраці з мережею правових
клубів PRAVOKATOR.
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Case-study: практика юристів БПД

Case-study: практика юристів БПД. Встановлення
факту смерті військовослужбовця на окупованій

території

Фабула справи
У квітні Клієнтка  отримала акт про настання смерті від 04.04.2022р. за № 64/БТГр/1,
згідно якого зафіксовано, що її чоловік  загинув під час  прийняття участі  у круговій
обороні м. Маріуполь. Акт видано у м. Маріуполь 04.04.2022р. та її чоловіка було
поховано  у братській могилі у м. Маріуполь. Клієнтка звернулась до Міського
відділу ДРАЦС ПМУЮМЮ(м. Одеса) для  отримання свідоцтва про смерть 
загиблого чоловіка  для отриманняв подальшому  разової грошової допомоги та 
пільг передбачених Законом України « Про  соціальний і  правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей». Але їй було відмовлено у реєстрації смерті
чоловіка загиблого с посиланням на те , що відділ ДРАЦС не має права реєструвати
смерть людини не інакше як за лікарською довідкою , якою не можна визнати акт
про настання смерті.
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Альтернативне врегулювання спорів

38 медіаторів пройшли перший конкурсний відбір для
співпраці з системою БПД

«Медіатори, яких включено до Реєстру, зможуть укласти з центром з надання
БВПД договір про надання послуг з медіації у межах реалізації «Програми
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального
правопорушення», після підтвердження спеціалізації медіатора для надання
послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги», – зазначила начальниця управління впровадження
альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання
правової допомоги Ірина Бондаренко.
Конкурсний відбір проходив  з 3 по 28 грудня 2022 року.
Для участі у конкурсному відборі подали документи 44 кандидати. Після перевірки
відповідності документів встановленим вимогам 38 медіаторів були допущені до
проходження дистанційного курсу «Функціонування системи надання безоплатної
правової допомоги».
Після цього комісія з конкурсного відбору опрацювала та оцінила подані документи,
в тому числі, за критеріями наявності або відсутності рішення про притягнення
медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики та
результатів проходження дистанційного курсу.
Наступним етапом конкурсного відбору була індивідуальна співбесіда з комісією, під
час якої медіатори оцінювалися за критеріями мотивації до надання послуг з
медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу, комунікабельності,
емоційної врівноваженості, вміння представити ситуаційні приклади ведення
переговорів, вміння представляти ситуаційні приклади проведення підготовчих
заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора.
Результати конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, можна переглянути тут.

Онлайн-навчання

Онлайн-курс “Особливості сімейних правовідносин
під час війни”

Запрошуємо юристів системи надання БПД, адвокатів та представників
інших юридичних спільном пройти дистанційний курс “Особливості
сімейних правовідносин під час війни” на платформі дистанційного
навчання системи надання БПД.
Війна назавжди змінила життя кожного українця. Вона принесла руйнування не
тільки в нашу країну в цілому, але й кризу у наші сім’ї, через що багато сімейних пар
розлучилися. Жінки залишилися з дітьми та людьми старшого віку вдома, чи
виїхали за кордон, багато чоловіків на передовій захищають свою землю від
загарбників.
Мета курсу – ознаймити юристів з особливостями сімейних правовідносин під час
війни.
Які теми входять до курсу?

Встановлення та оспорювання батьківства в умовах збройного конфлікту;

Особливості стягнення аліментів під час збройного конфлікту;

Порядок повернення дитину, яку незаконно вивезли за кордон;

Розлучення в умовах збройного конфлікту.

Дистанційний курс з міжнародного гуманітарного
права

На платформі дистанційного навчання системи надання безоплатної
правової допомоги відкрито дистанційний курс з міжнародного
гуманітарного права.

В умовах збройного конфлікту на території України важливе значення має
поширення знань із міжнародного гуманітарного права, яке забезпечує захист жертв
війни та обмежує засоби й методи ведення воєнних дій. Норми міжнародного
гуманітарного права перетворюються на ефективний механізм забезпечення життя
та здоров’я жертв війни під час збройного конфлікту. Держави-учасниці Женевських
Конвенцій не тільки взяли на себе забов’язання дотримуватись цих норм, але і
популяризувати, ознайомлювати людей з цим правом. І ці знання, зважаючи на
динаміку збройних конфліктів у світі, вже поступово стають невід’ємною частиною
базової освіти 21 століття.
Які теми входять до курсу?

основи міжнародного гуманітарного права;

документування воєнних злочинів;

відповідальність за руйнування власності;

національні та міжнародні механізми відшкодування шкоди, завданої
порушенням законів та звичаїв війни

культурна спадщина в умовах збройного конфлікту.

Серія вебінарів з питань захисту прав жителів
окупованих територій

Спікери:

Андрій Кодіца, головний консультант відділу правового забезпечення
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Анастасія Калініна, юристка Громадської організації “КримСОС”

Детальніше про особливості надання правової допомоги жителям окупованих
територій.

Плата за землю — це податок, що справляється з юридичних і фізичних осіб за
використання земельних ділянок. Як оподатковуються земельні ділянки і хто має
пільги? Відповіді - у вебінарі.
Спікерка: Світлана Мороз, адвокат, керуючий партнер ЮК “Dictum”.
Матеріали від спікера можна завантажити за посиланням

Питання вебінару:

Рівні комунікації 

Діагностика рівня сформованості та проявів комунікативної компетентності
особистості 

Комунікативна компетентність юриста 

Види комунікацій 

Форми юридичної комунікації 

Професіоналізм і професійна придатність 

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

Корисні матеріали

Судова практика у сфері трудових відносин

Постанова Верховного Суду від 26 жовтня 2022 року у справі № 905/857/19:
ВП ВС відступила від висновку Об’єднаної палати Касаційного цивільного
суду у складі ВС у постанові від 10 жовтня 2019 року у справі № 243/2071/18
про те, що заробітна плата є відповідальністю в розумінні ст. 617 ЦК України,
від якої роботодавець може бути звільнений унаслідок випадку або
непереборної сили.

Постанова Верховного Суду від 31 жовтня 2022 року у справі № 241/2229/20:
законодавство не передбачає грошової компенсації або перенесення
невикористаної додаткової відпустки, яка надається учасникам бойових дій,
на наступний рік.Лише основна та додаткова щорічні відпустки, а також
додаткова відпустка працівника, який має дітей або повнолітню
дитинуінваліда з дитинства підгрупи А І групи, підлягають поділу на частини та
грошовій компенсації.

Постанова Верховного Суду від 25 жовтня 2022 року у справі № 487/1491/21:
дострокове зняття догани не свідчить про законність наказу про її винесення
та про відсутність предмета спору.Відсутністю предмета спору було б не
дострокове зняття догани, а скасування роботодавцем свого ж наказу як
незаконного.

Алгоритм дій з відшкодування шкоди за зруйновано
або пошкоджене майно

За час повномасштабної війни сотні тисяч українців залишилися без власного житла
внаслідок його знищення або пошкодження російськими  окупантами. Експерти
озвучують цифру близько 130 тис. зруйнованих чи сильно пошкоджених житлових
будинків. Хто і як буде відшкодовувати збитки? Що для цього треба зробити
власнику зруйнованого майна? У відеоролику розповідаємо про кроки, які необхідно
зробити якнайшвидше. Якщо цього не виконати зараз, потім буде складніше
отримати відшкодування.

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/wp-content/uploads/2022/12/Pidbirka-uspishnyh-praktyk-z-trudovogo-prava_chastyna-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedj3n3jYI1iSwihHdNdRdZ_4DJxMns00_KUrxIWkBut5k9hw/viewform
https://forms.gle/vd1DaH6Fp325uuyj6
https://legalaid.gov.ua/reyestr-mediatoriv/
https://www.youtube.com/watch?v=oXu1Agy9N8E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=rSpdMaT55gk
https://pravokator.club/news/dokumentuvannya-gromadyan-ukrayiny-z-tymchasovo-okupovanogo-ar-krymu-ta-m-sevastopolya/
https://youtu.be/POvrMhSzxHk
https://youtu.be/WGJQmd-r_wg
https://www.legalaid.gov.ua/
http://pravokator.club/
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://academy.legalaid.gov.ua/
https://forms.gle/fFC11gvpdURMKCYD8
https://www.facebook.com/pravokator.club/
https://www.instagram.com/pravokator_club/
https://www.youtube.com/channel/UCwuceF_pdatbLWr7Xe33Zaw
https://t.me/PRAVOkatura
http://pravokator.club/
https://academy.legalaid.gov.ua/
https://pravokator.club/news/pravokator-2022-rik-rezultaty-roboty/
https://pravokator.club/news/pratsivnyky-systemy-projshly-dystantsijne-navchannya-z-kursu-zaborona-dyskryminatsiyi/
https://pravokator.club/news/pidgotovka-novyny-pro-oflajn-zustrich-z-advokatamy/
https://pravokator.club/news/poryadok-oskarzhennya-rishen-medyko-sotsialnoyi-ekspertnoyi-komisiyi/
https://pravokator.club/news/rekomendatsiyi-shhodo-algorytmu-dij-z-vidshkoduvannya-shkody-pid-chas-rujnuvannya-znyshhennya-majna-vnaslidok-zbrojnogo-konfliktu/
https://pravokator.club/news/mobing-tskuvannya-na-robochomu-mistsi/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2022-%D0%BF#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/Kp221058?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://pravokator.club/news/pro-pidtverdzhennya-trudovogo-stazhu-u-razi-vidsutnosti-dokumentiv-dlya-pryznachennya-pensiyi/
https://pravokator.club/news/case-study-praktyka-yurystiv-bpd-vstanovlennya-faktu-smerti-vijskovosluzhbovtsya-na-okupovanij-terytoriyi/
https://legalaid.gov.ua/reyestr-mediatoriv/
https://academy.legalaid.gov.ua/course/view.php?id=75
https://academy.legalaid.gov.ua/course/view.php?id=79
https://www.youtube.com/watch?v=I75QYLeIopY
https://pravokator.club/news/osoblyvosti-nadannya-pravovoyi-dopomogy-zhytelyam-tymchasovo-okupovanyh-terytorij/
https://drive.google.com/drive/folders/1CXdmR-BAbOrG9ouNu42S0xeaOkzittJI
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107219912
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107140730
https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940375
https://youtu.be/9_F9nHhIDtU
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid/
https://www.youtube.com/user/Legalaidgovua/
https://t.me/ualegalaid

