
Як спланувати та провести
успішний та результативний
правопросвітницький захід онлайн?
Як вдало використовувати онлайн-
інструменти? Як юристам місцевих
центрів та бюро правової
допомоги якісно будувати
комунікацію зі ЗМІ? Що таке
сторітелінг та як донести
інформацію через приклади? 

«Сьогодні світ дедалі більше
занурюється в онлайн-простір,
особливо це стосується
різноманітних заходів. Інтернет дає
можливість об’єднати людей з будь-
якого куточку світу. Для зустрічі у
мережі не стануть на заваді ні
пандемії, ні брак часу, ні брак бюджету.
Саме це додає популярності
використанню такого інструменту. 

Починаючи з 2011 року, Україна
пропонує два види захисту тим, хто втік
від переслідування та війни зі своїх
країн і шукає притулку в Україні: статус
біженця та додаткового захисту. Однак
рівень визнання біженців низький.
Профільним нормативно-правовим
актом, який регулює це питання є Закон
України “Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або
тимчасового захисту”. 

З розвитком інформаційних технологій
юристи також намагаються знайти свою
нішу та побудувати певний “бренд”. Про
ці та інші питання ми говорили під час
тренінгу “Я – концепція. PRО
особистий бренд та репутація
юриста”, організований Агенством
стратегічного маркетингу “Stasy
Passion” спільно з Координаційним
центром з надання правової допомоги
на базі правового клубу
PRAVOKATOR.Київ та
PRAVOKATOR.Харків
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Питання звільнення є актуальним як
для працівників, так і для роботодавців.
На практиці може виникати багато
питань щодо дотримання порядку
звільнення та особливостей, які варто
врахувати. 

Вже в цьому році у трудовій сфері
відбулися зміни у зв’язку з прийняттям
Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
обліку трудової діяльності працівника в
електронній формі”, що набрав чинності
10.06.2021. 

Право на працю є непорушним правом,
гарантованим кожному Конституцією
України. Саме тому щодня безліч
українців вступають в трудові відносини
та перебувають у них як працівник, так і
роботодавець. Трудові відносини
завжди реалізуються у договірній формі,
головним предметом якої є здійснення
трудової функції працівником та
виплата винагороди за це з боку
роботодавця

Однією з основних характеристик
сучасної людини є мобільність.
Звичайно, пандемія внесла свої
корективи, але ми повільними кроками
повертаємося до звичного ритму життя.
Все більше країн відкривають свої
кордони і ми користуємося цим, кожен
у своїх цілях.

Постанова Верховного Суду від 03
квітня 2019 року у справі №
569/7860/16-ц: рішення про
поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного
працівника вважається виконаним, коли
власником або уповноваженим ним
органом видано наказ (розпорядження)
про допуск до роботи, про що
належним чином повідомлено
працівника, якого фактично допущено
до роботи.

Постанова Верховного Суду від 07
лютого 2019 року у справі №
363/1400/16-ц: для покладення на
працівника повної матеріальної
відповідальності за шкоду, завдану
підприємству працівником, недостатньо
тільки договору про таку
відповідальність, роботодавець повинен
довести наявність вини працівника.

Постанова Верховного Суду від 30
січня 2019 року у справі №
184/689/16-ц: відсутність коштів у
роботодавця не є підставою для
звільнення його від відповідальності у
формі виплати середнього заробітку за
час затримки розрахунку при звільненні
працівника.

Постанова Верховного Суду від 14
березня 2018 року у справі №
730/84/16-ц: перебіг місячного строку
для звернення до суду за вирішенням
спору про поновлення на роботі
обчислюється із дня вручення копії
наказу про звільнення, а не з дня його
направлення або оголошення його
змісту.

Постанова Верховного Суду від 21
квітня 2021 року у справі №  2-
3897/10: відмова матері від дитини у
пологовому будинку, невиконання
обов'язку по її утриманню є підставою
для стягнення аліментів на користь
дитини, а також і відшкодування
завданої їй моральної шкоди.

Постанова Верховного Суду від 29.
липня 2020 року у справі №
127/16354/17: належність майна до
спільної сумісної власності подружжя
може виключатися в разі набуття такого
майна за час шлюбу, але за кошти, які
належали одному із подружжя
особисто.

Постанова Верховного Суду від 02
вересня 2020 року у справі
№ 439/104/19: задоволення позовних
вимог про визначення місця
проживання дітей з матір’ю не
позбавляє батька права брати участь у
вихованні дітей, підтримувати з ними
регулярні стосунки, піклуватися про
стан їхнього здоров`я, фізичний та
моральний стан, оскільки відносини, які
склалися між батьками не повинні
негативно позначатися на
психологічному чи фізичному стані їхніх
дітей.

Постанова Верховного Суду від 10
серпня 2019 року у справі №
748/897/18: проживання чоловіка і жінки
за однією адресою, що пов’язане з
поділом майна після розірвання шлюбу
та відсутністю іншого місця проживання,
не свідчить про сімейні відносини між
ними.
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PRAVOKATOR в мережі

Система БПД шукає радників з питань сімейних
правовідносин у Луганській області!

У межах проєкту «Підтримка сталої адаптації надання базових послуг у секторах
«Здоров’я», «Вода, санітарія, гігієна» та «Правова допомога» у Станиці Луганській»
відкрито набір для радників з питань сімейних правовідносин у Луганській області. 
Система безоплатної правової допомоги пропонує всім охочим долучитися
до ініціативи «Сімейний радник» у якості волонтерів у Нижньотеплівській,
Станично-Луганській та Широківській громадах Луганської області!.

Якщо Ви:

проживаєте на підконтрольній Уряду України території Луганської області;

маєте бажання, сили, час та можливість допомагати людям у розв’язанні їх
правових питань;

бажаєте підвищити свої навички з питань сімейних правовідносин;

прагнете розвиватися у сфері волонтерства;

бажаєте отримати цікавий та корисний досвід, запрошуємо Вас до нашої
команди!

Відчуваєте, що допомагати людям – це ваше покликання? Заповнюйте цю
форму та долучайтеся до дружньої команди сімейних радників у Луганській
області! 
Щоб дізнатися більше про компетенції сімейних радників та можливості, які
дає статус волонтера системи БПД читайте інформацію про проєкт на сайті. 

Новини та заходи

Поштовх для ОСББ: в системі БПД розпочинається
реалізація нового проєкту

Координаційний центр з надання правової допомоги у партнерстві з Київський
міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа
ОПОРА» розпочинає серію спільних заходів в рамках реалізації
проєкту «Створення сприятливого середовища для зростання кількості об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків» (ОСББ)”.
Зокрема в межах співпраці заплановано створення комплексної дворівневої
освітньої програми для працівників центрів безоплатної правової допомоги та
радників з питань ОСББ, у тому числі – проведення серії навчальних вебінарів,
консультацій і зустрічей, а також створення онлайн-курсу з напрацьованих
навчальних матеріалів.
Працівники центрів БПД після проходження навчального курсу матимуть
можливість надавати консультації ініціативним групам зі створення ОСББ та діючим
ОСББ щодо особливостей застосування законодавства, що регулює відносини у
сфері житлово-комунального господарства. Також працівники в рамках навчальної
програми детально ознайомляться із судовою практикою щодо врегулювання
проблемних питань діяльності та створення ОСББ.
Читайте повну інформацію на сайті.

У Львові відбулось навчання для адвокатів з питань
звернення та виконання рішень Європейського суду з

прав людини

Протягом 12-13 серпня у правовому клубів PRAVOKATOR.Львів адвокати, які
співпрацюють із сиситемою безоплатної правової допомоги  вивчали особливості
звернення та виконання рішень Європейського суду з прав людини.

У 1997 році Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 року, тим самим узявши на себе зобов’язання
щодо гарантування закріплених у ній та в протоколах до неї прав, а також визнала
юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Це означає, що виконання рішень
Європейського суду з прав людини є обов’язковим.
Згідно з статистикою звернень до ЄСПЛ за 2020 рік Україна зберігає третє
місце серед країн-членів Ради Європи за кількістю позовів – близько 15%
від загальної кількості звернень. 
У порівнянні з минулими роками – кількість скарг збільшилась. Що стосуються суті
звернень, то понад 5 000 звернень проти України стосуються порушення прав
людини в Криму та на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької
областей. По 109 справах суд виніс рішення по суті, в 66 з них Україну визнав
винною у порушенні прав людини і зобов’язав виплатити заявникам майже 1,5 млн
євро компенсації.
Детальніше про захід

Юристи системи безоплатної правової допомоги
Кіровоградщини удосконалюють навички з комунікації

та правопросвітництва

Відповіді на ці запитання отримали фахівці місцевих центрів та бюро правової
допомоги під час тренінгу «Правопросвітництво та комунікація в роботі центру з
надання БВПД: цілі, завдання, методологія».
Фахівці місцевих центрів ділилися досвідом проведення правопросвітницьких
заходів, «прокачували» свої навички написання позитивних прикладів захисту прав
громадян, напрацьовували практичні навички проведення правопросвітницьких
заходів онлайн.

Через зростання кількості онлайн-заходів, зростають і вимоги до їх якості,
тому перед системою надання безоплатної правової допомоги стоять нові
виклики у частині проведення правопросвітницької роботи онлайн, –
зазначає Ліана Леонова. Наприкінці тренінгу учасники та учасниці закріпили
отримані знання на практиці. Об’єднавшись у команди, вони організували круглий
стіл, на якому кожен з учасників отримав певну роль, відповідно до якої будував
виступ. Також команди запустили трансляцію даного круглого столу на YouTube і
навчилися користуватися даним інструментом.
Читати більше про захід

У PRAVOKATOR.Львів відбувся тренінг для адвокатів з
питань представництва шукачів захисту

За даними Державної міграційної служби України кількість осіб, яких визнано
біженцями станом на кінець 2020 року становила 1273, а осіб, які потребують
додаткового захисту – 887. За країнами походження – найбільша кількість з
Афганістану, Сирії, Росії та Вірменії. 
За результатами тренінгу учасники дізнались про:

процедуру надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового
захисту,

досудовий розгляд справ шукачів захисту,

особливості правового представництва шукачів захисту та оскарження
негативних рішень ДМС України на прикладі конкретних справ,

особливості оскарження рішення про видачу (екстрадицію) шукачів захисту.

Під час практичних завдань в рамках групової роботи учасники опанували
теоретичні знання набуті під час першої половини навчання.
Більше про захід тут

Особистий бренд юриста: як створити та розвивати

Чому деякі все ж виходять вперед та стають помітними, запам’ятовуються? Як
стати лідером думок доступно в алгоритмі, який навела спікерка:

Визначте свою нішу! Вузький профіль завжди виграшний варіант, адже
роблячи щось одне або невелику кількість речей, будь то товари або послуги,
Ви вдосконалюєте свої навички та витвори, що приваблює потенційного
покупця або клієнта звертатися саме до Вас

Знайдіть свою фішку! Так, напевно є всі люди різні та мають різне
сприйняття. Не обов’язково брати за приклад досвід колег попередників. Різні
підходи у комунікації з клієнтом, унікальні матеріальні складові продукту,
товару тощо знайдуть свою аудиторію. Тож пробуйте, експериментуйте!

Попрацюйте над стратегію та стилем подачі контенту. Приділіть
увагу стилю подачі Вашої інформації. Текстове та візуальне наповнення
будуть візитівкою бренду у соціальних мережах та за їх просторами. Якщо
маєте складнощі у виявленні запиту аудиторії, дизайні візуалу тощо
звернуться до професійних піарників.

Читати більше на сайті

Статті

Процес доказування у цивільному судочинстві є важливим для вирішення кожної
справи, оскільки без належного підтвердження необхідних обставин особа не
отримає бажаного результату та не зможе повною мірою використати надані
державою юрисдикційні гарантії захисту прав, свобод та інтересів осіб у разі їх
порушення, невизнання або їх оспорювання.
Спадкові справи входять у п’ятірку найпопулярніших категорій питань, з якими до
системи надання безоплатної правової допомоги звертаються на консультацію
українці. Саме тому, для актуалізації знань у спадкових справах правовим клубом
PRAVOKATOR.Харків було організовано вебінар: “Докази та доказування у
справах про визнання права власності на спадкове майно”.
Детальніше тут

Щороку 2 вересня в Україні відзначають професійне свято - День нотаріату в
Україні. Команда мережі правових клубів #PRAVOKATOR приєднується до привітань
та бажає успіхів, процвітання та натхнення спільноті нотаріусів! На нашому сайті ми
спробували порозмірковувати: хто такі нотаріуси, які права та обов'язки має
нотаріус, про важливість діяльності нотаріусів.
Читати статтю на сайті

Поради від PROфі

Наявність мобільного телефону у людини сьогодні не є розкішшю,  а є вимогою
сучасного світу. І вже давно не секрет, що телефони стали не лише засобом зв’язку
та спілкування, а і повністю замінюють телевізор, книгу, похід у банк, та являються
кишеньковим помічником. 
Не даремно говорять, що хороший юрист не той який усе знає, а той, який знає де
знайти. Однак, бувають такі ситуації, коли і знаєш де знайти, проте немає під рукою
необхідного нормативно–правового акту, або перебуваєш далеко від комп’ютера, і
не можеш отримати ту чи іншу інформацію. Саме тому, все більшої популярності
набувають різні мобільні додатки та сервіси, які покликані допомогти у роботі
юриста. 
"Я, як юрист вже давно користуюсь певними додатками та сервісами, які
допомагають мені швидко отримати інформацію незалежно від того, де я
знаходжусь і відповідно полегшують роботу. Отже, хочу поділитися з
колегами своїми знахідками." - Тетяна Хандрига, юристка Павлоградського
місцевого центру з надання БВПД
Читати статтю на сайті

Питання оплати праці – актуальне. Заробітна плата – є не тільки важливим
мотивуючим чинником, а й джерелом існування. І не лише для державних
службовців. Втім, існуюча система оплати праці працівників державних органів є
спірною в частині її ефективності. Про це знають з власного досвіду працівники
державних органів різних рівнів. 
Між тим, мова буде йти про оподаткування заробітної плати державних службовців
та соціальний захист, адже всі хочуть зрозуміти: чому державні службовці мають
бути виокремленою кастою та нести податковий тягар не маючи ніяких
преференцій від держави.
10 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
державну службу» № 889 – VIII (далі – Закон № 889), який регулює відносини, що
виникають у зв’язку із вступом громадян на державну службу та її проходження. 
Більш детально про заробітну плату та соціальний захист державних
службовців читайте у статті Григорія Пономарьова, юриста, спеціаліста
у сфері пенсійного забезпечення.

Онлайн-навчання

Вебінар "Звільнення: порядок та судова практика"

Фахівці системи надання БПД та адвокати шукали відповіді на ці запитання під час
вебінару, що відбувся в рамках серії навчань з трудового права.

Під час вебінару обговорили з експертом:

звільнення під час лікарняного або відпустки;

звільнення під час випробувального строку;

помилки роботодавця при звільненні працівника;

чек-лист зі звільнення працівника з ініціативи роботодавця;

судова практика щодо звільнення за прогул, систематичні порушення,
скорочення тощо;

погляд адвоката на порядок звільнення працівника. Розбір помилок та
позицій Верховного Суду за 2021 рік.

Вебінар "Електронна трудова книжка: як це працює?"

Тепер облік трудової діяльності можливий у формі електронних трудових книжок. 
Про це розповіла під час вебінару Тетяна Шубенко, експерт довідково-
інформаційної платформи правових консультацій WikiLegalAid, начальник відділу
«Піщанське бюро правової допомоги» Томашпільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Учасниками заходу стали працівники системи надання БПД, адвокати та інші
правники, яким цікава дана тема.
Під час заходу було розглянуто такі питання:

паперова чи електронна: яка вона – трудова книжка після 10 червня 2021
року;

оцифрування трудової і передача сканкопії до ПФУ: хто має робити і як;

ведення е-трудових книжок: що вносити і як?

електронна трудова книжка і стаж;

електронна трудова книжка та автоматична пенсія;

лайфхаки, що полегшують роботу, і додаткові корисні ресурси.

Вебінар «Трудові відносини: порядок нарахування та
здійснення виплат»

 Під час заходу  розглянуто такі питання:

Як  роботодавцю правильно нарахувати заробітну плату, компенсаційні та
інші виплати, та дотримуватися всіх вимог трудового законодавства щодо
оплати праці?

Як правильно нараховувати такі виплати під час карантинних обмежень?

Новації у трудовому законодавстві  для роботодавців.

Надання дозволу на виїзд дитини за кордон:
проблемні питання

Під час заходу розглянуто такі питання:

виїзд дитини за кордон з одним з батьків, з яким за рішенням суду визначено
або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання
дитини;

виїзд дитини за кордон з одним з батьків, з яким за рішенням суду визначено
або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання
дитини, за наявності заборгованості зі сплати аліментів;

виїзду дитини з одним з батьків, який проживає окремо від дитини;

випадки, у яких згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон не потрібна.

Корисні матеріали

“PRO БПД”: оновлено адаптаційний дистанційний курс
для працівників системи

Система надання безоплатної правової допомоги має штат близько 1500 юристів,
ряди яких періодично поповнюються та оновлюються у різних регіонах країни. У
системі працюють досвідчені фахівці, але кожен з них колись прийшов сюди
вперше, не до кінця усвідомлюючи, що таке системи БПД, як вона працює, в чому
специфіка діяльності та особливості роботи. Саме тому, для нових працівників і був
створений адаптаційний вступний дистанційний курс, пройшовши який вони більше
розумітимуть, як побудована робота у всій системі БПД, їх центрі та безпосередньо
на своєму робочому місці. 

Реагуючи на зміни, які відбуваються в суспільстві, команда правових клубів
PRAVOKATOR вирішила вдосконалити вступний дистанційний курс, який
орієнтований в першу чергу на нових фахівців, які долучаються по всій країні до
великої сім’ї – системи безоплатної правової допомоги.
Оновлена версія вступного дистанційного курсу “PRO БПД” вже розміщена
на Платформі дистанційного навчання системи безоплатної правової допомоги. 
Тож рекомендуємо кожному новому працівнику центру пройти його, щоб скоріше
адаптуватися та підвищити свої скіли з надання правової допомоги. 

З цього курсу можна дізнатися PRO:

місію, бачення та цінності системи БПД;

основні механізми забезпечення доступу до БПД;

правопросвітництво;

роботу з клієнтом;

можливості для навчання працівників, які пропонує система БПД;

особистісний розвиток працівника системи БПД: до чого прагнути та як
досягти?

Перейти до курсу
Інструкція з порадами, які допоможуть зареєструватись на платформі
дистанційного навчання.

Практика Верховного Суду у трудових спорах

Практика Верховного Суду у сімейних спорах

Система надання БПД у мережі

https://pravokator.club/news/osobystyj-brend-yurysta-stvoryty-ta-rozvyvaty/
https://pravokator.club/news/trening-ya-kontseptsiya-u-harkovi-vse-pro-vlasnyj-brend/
https://youtu.be/2M-RN9nY9Jc
https://www.youtube.com/watch?v=YlYVrMuMBtY
https://www.youtube.com/watch?v=ZRW6a8HB0ho&t=750s
https://www.youtube.com/watch?v=Hrxyd__iH94
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81020440
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79699300
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freyestr.court.gov.ua%2FReview%2F79699109%3Ffbclid%3DIwAR3BLSwj9eMk3UO8PQg54yoSYdb6VcxNuveyWZPZJ2BUmqJnRnbroXK6Em4&h=AT3nBzvnua8IbnHmuG60LmH8OTL7_ssvgUKOL6FqnxIh_TBavUNub-XvjkQPYp56g8M9_XeCUnlCH2j9iVmRpousRYIMuuf_PhgrPj-5be3tvRy4YL9rlaNgXr8ynZGiWE9k&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1VmRyg_3yaamNnzq-DmjY49LkP0scoUdxqqpRtd1tIEtRa4Ks33E0YHmHZa3rNf33tjg6wZNZ1jAsJyM0UNxQuUfXT9yyTkmdC40tLhsmT7u9655XiUED6Br-4DzS4AfPC0jDYUBkBN3nBiGEXfqLOJ-OebeF1A4-75_1VGZneNI-kgje_zmFrUzL5Lzt3vsL0S87Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freyestr.court.gov.ua%2FReview%2F72970068%3Ffbclid%3DIwAR2P5OtHJUhMuaYmRfc1Drbu96XAnJqCjaSVp8ESz9BrTimv8e6mXLcGeYE&h=AT0Em_2MCus9rAHAh9kMYjJHMTldaQ4-mAiBJFOhfVOOzCrWX1ZtFCSkhzW00gktbmUN-up_sfFOv6CibvzL17zFuInLGgQUdmfwvNWXX6V8v-d2JYMLaS0jvB-J86YTrZ7q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1VmRyg_3yaamNnzq-DmjY49LkP0scoUdxqqpRtd1tIEtRa4Ks33E0YHmHZa3rNf33tjg6wZNZ1jAsJyM0UNxQuUfXT9yyTkmdC40tLhsmT7u9655XiUED6Br-4DzS4AfPC0jDYUBkBN3nBiGEXfqLOJ-OebeF1A4-75_1VGZneNI-kgje_zmFrUzL5Lzt3vsL0S87Q
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96498387
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90740157
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91460629
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84876828
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://invite.viber.com/?g2=AQAKaKBFwIKeP0uX2BMuTJHwJq59TpKF%2B9F5xWghxoPGa5dsS2mn7RTRRXgC9dNh
https://forms.gle/tcEhCKq3miU9JJ7H7
https://pravokator.club/news/systema-bpd-shukaye-radnykiv-z-pytan-simejnyh-pravovidnosyn-u-luganskij-oblasti/
https://www.oporaua.org/
https://pravokator.club/news/poshtovh-dlya-osbb-v-systemi-bpd-rozpochynayetsya-realizatsiya-novogo-proyektu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://pravokator.club/news/u-lvovi-vidbulos-navchannya-dlya-advokativ-z-pytan-zvernennya-ta-vykonannya-rishen-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny/
https://pravokator.club/news/yurysty-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-kirovogradshhyny-udoskonalyuyut-navychky-z-komunikatsiyi-ta-pravoprosvitnytstva/
https://pravokator.club/news/u-lvovi-vidbuvsya-trening-dlya-advokativ-z-pytan-predstavnytstva-shukachiv-zahystu/
https://pravokator.club/news/osobystyj-brend-yurysta-stvoryty-ta-rozvyvaty/
https://pravokator.club/news/yak-dovesty-pravo-vlasnosti-na-spadkove-majno-rozkazala-suddya-anna-mostetska/
https://www.facebook.com/hashtag/pravokator?__eep__=6&__cft__[0]=AZVqh_18XZfheA6XXeaWZyyMoX3Ieo2IxtfMgz4vTN7AvjDk2nghEmjcIS42GCoSg1El-2L7H3bM4PWAHT17UK3FEMgBIcWmnj7i52-QIRrGqxfTgUEv0H2kB6hB2AUiRg09Hsfikr6-vGz1cstHXA9CxjOWLPur3gBEQz0MzHE4_nUcn3metgAy59OKJm05ZIk
https://pravokator.club/news/den-notariatu-v-ukrayini-vitayemo-z-profesijnym-svyatom/
https://pravokator.club/news/pro-organizatsiyu-roboty-yurysta-korysni-dodatky-ta-servisy/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://pravokator.club/news/pro-prava-derzhavnyh-sluzhbovtsiv-na-sotsialnyj-zahyst-podatky-ta-pensiya/
https://academy.legalaid.gov.ua/
https://academy.legalaid.gov.ua/course/view.php?id=40
https://pravokator.club/dystantsijni-kursy/instruktsiya-dlya-korystuvachiv-platformy-dystantsijnogo-navchannya-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid/
https://www.youtube.com/user/Legalaidgovua/
https://t.me/ualegalaid
https://legalaid.gov.ua/viber.html

