
Мережа правових клубів PRAVOKATOR
продовжує активно працювати над
навчанням та розвитком фахівців
системи надання БПД, адвокатів,
волонтерів та інших представників
юридичної спільноти.

Гарантії збереження робочого місця для
працівників на час виконання державних
або громадських обов’язків передбачені
статтею 119 Кодексу законів про працю
України. Дія цієї статті, в тому числі,
поширюється і на працівників,
призваних на:

З початком 2023 року вступив у дію
Порядок розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця у зв'язку з
виявленням невідповідності працівника
займаній посаді за станом здоров'я за
наявності в нього права на призначення
дострокової пенсії за віком.

“Наразі в Україні не існує єдиного
органу, який відповідальний за
пошук зниклих та полонених. Але
існує низка органів, які виконують
ті чи інші функції з пошуку та
систематизації даних. Загальним є
те, що всі ці організації
передбачають надання їм інформації
про особу як в усній, так і в
письмовій формі. Тож перед тим, як
звертатися до цих органів, я
рекомендую отримати перелік
інформації, необхідної для складення
цих звернень.” 

В умовах воєнного стану у багатьох
підприємств, установ, організацій (далі
— підприємство) з різних причин
виникають простої у роботі, але на
сьогодні частою причиною простою є
відсутність електроенергії.

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” ознайомимось з  у спішним кейсом
Зоряни Світлицької, юристки Луцького
місцевого центру з надання БВПД та
адвоката Віталія Єлова. Справа
стосується поновлення на роботі,
стягнення невиплаченої заробітної
плати та відшкодування моральної
шкоди. Поділитись успішним кейсом
можна тут

Ознайомимось з кейсом Оксани Звади,
юристки Білоцерківського місцевого
центру з надання БВПД. Справа
стосується стягнення коштів, які належні
працівникові при звільненні..

Юлія Карповець, юристка Рівненського
місцевого центру з надання БВПД
розповідає про успішний
кейс щодо відновлення порушеного
права ВПО на припинення трудових
відносин в умовах воєнного стану задля
подальшого працевлаштування.

Спікер - Олексій Ярошенко, адвокат,
заступник менеджера проєкту з надання
правової допомоги особам без
громадянства ГО «Десяте квітня».

Спікерка - Наталія Цуцман, юристка
проєкту з надання правової допомоги
особам без громадянства ГО «Десяте
квітня».

Спікер - Олександр Снітко, юрист,
менеджер проєкту з надання правової
допомоги особам без громадянства ГО
«Десяте квітня»

Спікерка: Аліна Загурська, адвокат
Юридичної компанії “Лагерта”
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Шукаємо експертів з питань військового права

Правовий захист військовослужбовців є пріоритетним напрямом
діяльності системи надання безоплатної правової допомоги. Мережа
правових клубів PRAVOKATOR зараз активно працює над розробкою
навчальних продуктів різних форматів для юристів з питань військового
права: навчальних відео, інформаційних матеріалів, онлайн-курсів тощо.
Також актуальними є підготовка та проведення навчальних заходів (в
онлайн- та офлайн-форматах) з метою підвищення кваліфікації фахівців
системи надання БПД у питаннях надання правової допомоги
військовослужбовцям та членам їх сімей.

Запрошуємо експертів з цієї сфери права до активної співпраці. Зокрема, найбільш
актуальними є питання:

військово-лікарська комісія: проходження, визначення ступеня придатності,
оскарження рішень, прийнятих комісією;

правове регулювання проходження військової служби під час воєнного стану,
а саме: переведення з однієї частини/місцевості в іншу; відпустки; звільнення;
грошове забезпечення;

порядок та підстави звільнення з військової служби;

 перетин кордону військовозобов’язаними;

розміри виплат мобілізованим військовослужбовцям в залежності від місця та
періоду проходження військової служби;

особливості правового статусу сил територіальної оборони Збройних сил
України (Сили ТрО ЗСУ), соціальні гарантії для військовослужбовців ТрО;

проведення ротації військовослужбовців у воєнний час;

практичні аспекти ведення військового обліку;

соціальні гарантії члена родини військовослужбовця, який зник безвісти чи
потрапив у полон;

підстави та порядок набуття правового статусу осіб, які зникли безвісти за
особливих обставин;

порядок (механізм) виплати грошового забезпечення сім'ї зниклого безвісти
військовослужбовця;

порядок оскарження відмови військової частини у виплаті грошового
забезпечення члену сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця.

Мережа правових клубів повністю забезпечує інформаційну, організаційну та
технічну підтримку проведення навчальних заходів та/або створення навчальних та
інформаційних продуктів. Нам потрібні лише експерти, що розуміються на даних
тематиках та мають бажання поділитися своїм досвідом.
Якщо ви  вмотивовані долучитись до цієї роботи запрошуємо заповнити цю форму.
Розраховуємо на результативну співпрацю!

Новини

Відбулась серія онлайн-тренінгів для фахівців ОМС
щодо відшкодування шкоди, завданої збройним

конфліктом

Питання відшкодування шкоди за пошкоджене або знищене майно під час
збройного конфлікту є найбільш актуальним та болючим для мільйонів українців.
Згідно різних даних, близько 2,4 млн осіб залишилась без власного житла. Це
колосальні цифри.

Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з Київським міським
осередком Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА»
та Всеукраїнською асоціацією ОТГ організував проведення серії регіональних
онлайн-тренінгів для фахівців органів місцевого самоврядування “Відшкодування
шкоди, яка заподіяна порушенням права власності в умовах збройного конфлікту”.
Участь у трьох навчальних заходах взяло 250 учасників з різних регіонів України.
На онлайн-тренінгах фахівці ОМС дізнались про: 

Основні поняття: відшкодування шкоди, компенсація за завдану шкоду,
репарація, контрибуція, грошова допомога.

Програми допомоги особам, постраждалим під час війни  в Україні.

Правила та шляхи фіксації пошкоджень.

Формат заходу передбачав активну залученість учасників  до виконання практичних
прав.
Одним з ключових питань тренінгу була роль ОМС в питаннях відшкодування шкоди
територіальним громадам та їх мешканцям.
Читати продовження

Оновлений збірник навчальних матеріалів для
юристів системи надання БПД

Для максимальної зручності процесу навчання ми зібрали всі наші навчальні
продукти в один збірник. У ньому ви знайдете навчальні відео, успішні практики а
також дистанційні курси. Всі матеріали систематизовані за галузями права та
категоріями питань.
Збірник буде систематично поповнюватись новими навчальними матеріалами.

Статті

В якому випадку за мобілізованими працівниками не
зберігається місце роботи?

строкову військову службу,

військову службу за призовом осіб офіцерського складу,

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або
прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом
укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії
особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного
звільнення.

За такими особами  зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі,
організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб –
підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам
здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного
бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”.
Читати продовження

Дистанційна і надомна робота:в чому різниця?

Надомна та дистанційна робота почали користуватись попитом серед роботодавців
та працівників ще з часів епідемії коронавірусу. Зараз, коли значна кількість
українців через війну покинули свої домівки такі форми організації праці
впроваджені в багатьох підприємствах та організаціях. Дуже часто поняття
«надомна» та «дистанційна» робота плутають або сприймають як одне. Проте це
принципово різні форми організації праці.

Надомна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується
працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях,
що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних
виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх
сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт
або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи
робочими приміщеннями роботодавця.
Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується
працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-
якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій.
Читати продовження

Порядок звільнення працівників передпенсійного віку
через стан здоров’я

Якими документами підтверджується невідповідність працівника займаній посаді за
станом здоров'я?

довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний
висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи,
зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або
випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або
індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);

медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного
огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних
оглядів закладів охорони здоров’я.

Читати продовження

Алгоритм дій з розшуку зниклого безвісти
військового?

Відповідно до офіційної заяви Уповноваженого у справах зниклих безвісти з початку
повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, близько
семи тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Багато людей втратили зв’язок зі
своїми рідними, які стали на захист держави до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань. Що робити у такому випадку членам сімей чи родичам
військовослужбовців? Куди звертатися? 

– зауважила Мака Шонія, адвокатка, експертка з надання правової допомоги
військовослужбовцям та членам їх сімей.
КРОК 1
ЗІБРАТИ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ:

ПІБ, дата народження

посада, звання, військово-облікова спеціальність

контактні дані місця постійної дислокації військової частини

контактні дані військкомату, з якого призивався військовослужбовець

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

копії документів: паспорт, особовий номер ІПН, номер військового квитка або
тимчасового військового квитка або жетону

ПІБ та контакти безпосереднього командира, командира частини

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

встановити останнє місцезнаходження захисника

встановити обставини, після яких він зник

фотографії, опис особливих прикмет (тату, шрами, імпланти, родимі плями,
переломи тощо)

фотоматеріали, які підтверджують факт перебування особи в полоні, загибель
тощо.

Читати продовження

Поради від PROфі

PRO простій у зв’язку з відсутністю електроенергії

В рубриці Поради від PROфі адвокатка Анна Оржеховська розповість про
те, чи законно для працівників оформляти простій у зв’язку з
систематичними відключеннями електроенергії. На підприємстві вимкнена
електроенергія, працівники перебувають на робочих місцях, але не з їх вини
позбавлені можливості виконувати свої трудові обов’язки. Як діяти у такій ситуації?
Відповідно до ст. 34 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), згідно з якою
простій — це зупинення роботи, викликане: відсутністю організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання роботи; невідворотною силою; іншими
обставинами.
Читати продовження

PRO пенсію для переселенців. Як отримати та
відновити виплати?

На сьогоднішній день існує два різні законодавчі підходи до виплат пенсій особам,
які здійснили внутрішнє переміщення, залежно від моменту здійснення такого
переміщення. У цій статті поговоримо про осіб, які здійснили внутрішнє
переміщення до 24 лютого 2022 року. Порядок отримання та відновлення виплати
пенсії переселенцям після набуття статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО)
регулюється на законодавчому рівні та має певні особливості.

Пенсія внутрішньо переміщеним особам (ВПО) відновлюється та виплачується
територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного
проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/
перебування.
Виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за
період до місяця відновлення їх виплати, ВПО та особам, які відмовилися від
довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце проживання та постійно
проживають на контрольованій Україною території здійснюються відповідно до
законного порядку.
Читати продовження статті

Case-study: практика юристів БПД

Поновлення на роботі, стягнення заробітної плати і
відшкодування моральної шкоди

Фабула справи
Клієнтка Луцького місцевого центру з надання БВПД з 15.03.1990 року до дня
незаконного звільнення працювала у комунальному підприємстві «Луцький
клінічний пологовий будинок» (займана посада на час звільнення – завідувач
пральні апарату управління). 12.03.2020 року директором комунального
підприємства видано наказ № 34-ОД «Про внесення змін до структури та штатного
розпису підприємства», в якому наказувалось: скоротити ліжковий фонд
підприємства, вивести зі штатного розпису 77,75 штатних одиниць та затвердити
структуру та чисельність підприємства, ввести в дію з 16 травня 2020 року штатний
розпис з урахуванням вище зазначених змін.
Читати продовження

Стягнення коштів, які належні працівникові при
звільненні

Фабула справи
Клієнтка Білоцеркіського місцевого центру з надання БВПД працювала на посаді
розклейщика реклами в КП БМР “Міськреклама” з 11.09.2017 року. Згідно з наказом
№ 9 від 30.09.2021 року клієнтку звільнено з посади у зв’язку з реорганізацією на
підставі частини 1 ст. 40 КЗпП України та невиплачено заробітну плату на момент
звільнення.

Алгоритм вирішення справи
Клієнтка мала отримати трудову книжку, заробітню плату та всі інші виплати в день
звільнення. Всупереч вимогам законодавства роботодавцем цього зроблено не
було. Отже, враховуючи невиплату належних сум при звільнені у строки встановлені
трудовим законодавством, роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові
заробіток за весь час затримки. Про нараховані суми, належні працівникові при
звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен був письмово
повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
Читати продовження

Відновлення порушеного права ВПО на припинення
трудових відносин в умовах воєнного стану задля

подальшого працевлаштування

Фабула справи
Клієнт звернувся із питанням щодо встановлення факту розірвання трудового
договору. У зв’зку з війною, клієнт був змушений із сім’єю покинути м. Лисичанськ і
з травня 2022 р. проживає в м. Рівне. Рівненський міський центр зайнятості, до
якого звернувся клієнт із заявою про припинення трудових відносин (адресована
роботодавцю) не реалізував його право на припинення трудових відносин в
односторонньому порядку, як ВПО в умовах воєнного стану. Оскільки клієнт
перебував у трудових відносин із підприємством, яке знаходиться на
непідконтрольній території України, то він не мав можливості в м. Рівне реалізувати
своє право на працю, попри складну життєву ситуацію ( на його утриманні
перебувала особа із хворобою Альцгеймера).
Читати продовження

Онлайн-навчання

Підбірка онлайн-курсів для юристів в умовах воєнного
стану

Дистанційний курс з міжнародного гуманітарного права 
Норми міжнародного гуманітарного права – це ефективний механізм забезпечення
життя та здоров’я жертв війни під час збройного конфлікту. В курсі ви ознайомитись
з основами міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

Документування воєнних злочинів 
Сьогодні дуже важливо належним чином документувати злочини, що скоєні 
російською армією в Україні. Адже задокументовані докази будуть використані для
кримінального переслідування причетних відповідно до українського та
міжнародного законодавства. Цей курс дозволить отримати базові знання, які
необхідні при фіксації та документуванні воєнних злочинів.

Встановлення юридичних фактів на тимчасово окупованих територіях 
Від початку широкомасштабного нападу росії з 24 лютого 2022 року, в Україні за
даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) загинули,
щонайменше 6000 мирних людей. Більшість загиблих станом на сьогодні не були
зареєстровані у встановленому діючим законодавством порядку, тобто родичі не
отримали свідоцтва про смерть. Важливою залишається також проблема
встановлення інших юридичних фактів на тимчасово окупованих теритріях –
народження, розірвання шлюбу, трудового стажу тощо. В цьому курсі ви дізнаєтесь
про особливості встановлення фактів народження та смерті, перебування на
утриманні а також підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій
території.

Особливості сімейних правовідносин під час війни 
Курс охоплює теми встановлення та оспорювання батьківства, стягнення алміентів,
порядок повернення дитини за кордону та розлучення в умовах збройного
конфлікту.

Відшкодування збитків, завданих агресією рф
В цьому курси ви ознайомитись з національними та міжнародними механізмами
відшкодування шкоди, яка завдана внаслідок збройного конфлікту, особливостями
збирання доказів та доказування

Серія онлайн-зустрічей з експертами щодо захисту
прав осіб без громадянства

Що нового в регулюванні земельних правовідносин?

Корисні матеріали

Актуальна судова практика Верховного Суду у
справах щодо позбавлення батьківських прав

Постанова Верховного Суду від 26 квітня 2022 року у справі № 520/8264/19:
поведінка особи, яка свідомо змінює країну проживання, не бере участі у
вихованні дитини, свідчить про її ухилення від виконання батьківських
обов’язків у розумінні статті 164 СК України і може бути підставою для
позбавлення цієї особи батьківських прав щодо дитини.

Постанова Верховного Суду від 8 червня 2022 року у справі № 362/4847/20:
лише факт застосування до одного з батьків запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту, який унеможливлює виконання ним батьківських обов’язків,
не є безумовною підставою для позбавлення його батьківських прав.

Постанова Верховного Суду від 23 червня 2022 року у справі № 175/1713/20:
ухилення усиновлювачів від виконання своїх обов’язків щодо виховання
дитини, їхня відмова від неї і бажання скасувати усиновлення є підставою для
позбавлення усиновлювачів батьківських прав щодо такої дитини та стягнення
аліментів на її утримання.

Постанова Верховного Суду від 13 липня 2022 року у справі № 705/3040/18:
озвучена в судовому засіданні думка дитини не є єдиною підставою, яка
враховується під час вирішення питання про позбавлення батьківських прав,
оскільки вона може бути висловлена під впливом певних зовнішніх факторів,
яким дитина через малолітній вік неспроможна надавати об’єктивну оцінку, та
не завжди відповідає інтересам самої дитини.

Постанова Верховного Суду від 5 вересня 2022 року у справі № 554/1924/20: у
разі скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав втрачаються
ті правові наслідки, які з нього випливають, зокрема і право іншої особи на
усиновлення дитини. Ігнорування приписів закону щодо обов’язкової згоди на
усиновлення батька / матері дитини є підставою для визнання такого
усиновлення недійсним.

Одноразова грошова допомога при загибелі
захисника: які документи потрібні?

На піку актуальності наразі перебуває тема захисту прав військовослужбовців та
членів їх сімей. У цьому відео можна дізнатися, які документи необхідні для
отримання одноразової грошової допомоги, що надається при загибелі захисника.

Система надання БПД у мережі
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