
3 вересня для фахівців системи БПД
Львівщини відбувся тренінг з
розвитку навичок користування
платформою WikiLegalAid –
інформаційної платформи, що
функціонує за принципом Wikipedia.
Вона розроблена та підтримується
мережею фахівців та фахівчинь
Координаційного центру з надання
правової допомоги та його
територіальних відділень – центрів та
бюро правової допомоги.

З системою надання безоплатної
правової допомоги станом на сьогодні
співпрацює більше 8 тисяч адвокатів,
що надають вторинну БПД. Так,
зокрема 627 адвокатів пройшли
конкурсний відбір влітку цього року.
Правові клуби PRAVOKATOR
допомагають регіональним та місцевим
центрам в адаптації та навчанні нових, і
підвищенні кваліфікації діючих
адвокатів. 

У вівторок, 21 вересня 2021 р. в рамках
проекту “Поштовх для ОСББ”, який
реалізує  Київський міський осередок
ВГО «Громадянська мережа
«ОПОРА» за підтримки Швейцарії, що
надається через Швейцарську агенцію
розвитку та співробітництва  (SDG)
відбувся Політичний діалог:
«Врегулювання організаційних
питань у процесі створення ОСББ».

Розвиток та навчання фахівців, які
надають правову допомогу клієнтам, є
одним із пріоритетних завдань системи
БПД. Зокрема, протягом 24-25 вересня
2021 р. у м. Святогірськ Донецької
області відбувся дводенний тренінг із
розвитку емоційної компетентності для
працівників системи надання
безоплатної правової допомоги.

Мережа правового розвитку в
партнерстві з Координаційним центром
з надання правової провела навчання у
форматі тренінгу на тему  «Зовнішні та
внутрішні комунікації: як бути єдиними
зберігаючи власну ідентичність».
Учасниками заходу були працівники
системи надання БПД та
громадянського суспільства.

Спеціалізований тренінг із розвитку
навичок проведення заходів із
підвищення кваліфікації працівників
системи надання безоплатної правової
допомоги пройшов 27-30 вересня 2021
р.  у місті Святогірськ Донецької області.
Дванадцять  працівників системи
надання БПД під час чотириденного
тренінгу для тренерів ознайомились із
ключовими моделями та підходами до
розробки навчальних продуктів різних
форматів з урахуванням принципів
роботи з дорослою аудиторією.

 
 

1 жовтня – Міжнародний
день людей похилого віку

 
 

Чи можуть емодзі та скріни
бути електроними?

 
PRO насильство над

чоловіками: прояви та
протидія

 
PRO лайфхаки успішної

комунікації з адвокатами:
клієнт очима юриста

Вже у цьому році Україна перейде в
режим “без паперів”, коли жоден
державний орган не зможе вимагати
паперових документів та довідок,
оскільки вся необхідна інформація буде
доступна в електронних
реєстрах. Лікарняні — одна з
найпопулярніших послуг в Україні.
Щороку їх отримують 5,5 млн українців і
виплачують понад 18 мільярдів гривень
за листками непрацездатності. 

Даний захід входить до серії вебінарів
«Житлове право», які протягом
поточного року проводяться правовим
клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
Обираючи тематики вебінарів, ми
враховуємо найактуальніші питання, з
якими звертаються клієнти до системи
надання правової допомоги.

Надання навчальних відпусток –
гарантія, передбачена законодавством.
У разі дотримання відповідних умов
роботодавець зобов'язаний надати
працівнику таку відпустку. Спікерка:
Тетяна Шубенко, експерт довідково-
інформаційної платформи правових
консультацій WikiLegalAid, начальник
відділу «Піщанське бюро правової
допомоги» Томашпільського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

Одним із питань, з яким найчастіше
звертаються шукачі правової допомоги,
є питання нарахування пенсій. Тому
правовий клуб PRAVOKATOR.Київ
розпочинає серію онлайн-лекцій щодо
проблемних питань нарахування
пенсій. Спікерка: доктор економічних
наук, доцент кафедри фінансів, обліку і
аудиту Національного університету
“Острозька академія” Ольга Дем’янчук.

Постанова Верховного Суду від
04.03.2020 р. у справі № 682/3112/18:
зміна законодавцем мінімального
розміру аліментів, які підлягають
стягненню з платника аліментів на одну
дитину, не є підставою для зміни
розміру аліментів відповідно до статті
192 СК України, але є підставою для
зміни мінімального розміру аліментів,
зазначених у виконавчому листі у
процедурі виконання та стягнення
аліментів, та враховується під час
визначення суми аліментів або
заборгованості.

Постанова Верховного Суду  від
25.01.2021 р. у справі №758/10761/13-
ц: виручення грошових коштів від
продажу нерухомого майна, в обмін на
передачу покупцю права власності на
це  майно, не має наслідком отримання
доходу платником аліментів, а є
грошовим еквівалентом вартості цього
майна до його продажу та не є видом
заробітку (доходу), з якого стягуються
аліментні платежі, у розумінні Переліку
видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів.

Постанова Верховного Суду  від
28.05.2021 р. у справі № 715/2073/20:
факт народження у платника аліментів
дитини у іншому шлюбі, без належних
та допустимих доказів погіршення його
матеріального стану, не є безумовною
підставою для зменшення розміру
аліментів.

Постанова Верховного Суду від
17.05.2021 р. у справі № 552/3611/19:
перебування на утриманні
непрацездатних батьків не є
достатньою підставою для зменшення
розміру аліментів без підтвердження
погіршення майнового стану платника
аліментів.
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PRAVOKATOR в мережі

Мережа правових клубів PRAVOKATOR вітає юристів із
професійним святом!

Ось уже понад 20 років щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста! 
Одне із наймасштабніших професійних свят, адже юрист – це універсальна
професія, до якої відносяться також судді, прокурори, слідчі, адвокати, правознавці,
нотаріуси, виконавці та інші представники юридичної спільноти. 
Дата святкування юристів вибрана не випадково: вважається, що цього дня в 1016
році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів «Руська правда».

Тому саме сьогодні ми вітаємо всіх представників юридичної спільноти з
професійним святом! Головною метою роботи юристів різних сфер
діяльності є захист прав і свобод громадян України. Це нелегка праця, яка
потребує від нас неабияких зусиль, наполегливості, терпіння, емпатії,
знань та постійного вдосконалення практичних навичок! Команда
правових клубів PRAVOKATOR бажає вам добробуту, достатку, вдячних
клієнтів, успіхів та натхнення кожного дня для нових звершень! А за
новими знаннями приходьте до нас! Наша команда завжди рада не тільки
поділитися досвідом, але й перейняти його від вас! Дякуємо всім
експертам, які разом з нами працюють над удосконалення практичних
знань та навичок фахівців у сфері права.

До речі, рівно рік тому до Дня юристи ми запустили ініціативу “Стань автором
PRAVOKATOR”. Читати більше на сайті

Новини та заходи

У PRAVOKATOR.Львів відбувся тренінг по роботі з
платформою WikiLegalAid для фахівців системи БПД

Інформація у WikiLegalAid постійно підтримується в актуальному стані з
урахуванням змін законодавства та судової практики в Україні. Цією базою можуть
користуватись як юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, так і
пересічні громадяни. Консультації підготовлені так, щоб бути зрозумілими не лише
фахівцям, а й людям без юридичної освіти. Доступ до всієї інформації, що
міститься в базі, є безкоштовним для користувачів платформи.
Актуальна інформація щодо платформи WikiLegalAid станом на вересень 2021:

500 зразків документів правового та процесуального характеру

більш ніж 2059 консультацій

650 консультантів

10 852 782 переглядів станом на 06 вересня 2021 року

Адвокати обговорили визнання доказів
недопустимими під час судового процесу

В рамках такого партнерства у приміщенні клубу PRAVOKATOR.Київ відбулася
зустріч з адвокатами на тему “Визнання доказів недопустимими під час судового
процесу”. Спікером заходу виступив адвокат Євген Романюк, який активно
співпрацює з системою БПД та правовими клубами.
Варто зазначити, що на запрошення відвідати даний захід відгукнулася велика
кількість адвокатів, що свідчить про актуальність теми. На зустрічі обговорювали
наступні питання:

організацію роботи захисника з визнання доказів неналежними та
недопустимими,

підготовку клопотань та погодження їх з клієнтом,

вирішення виникаючих проблемних питань з клієнтом на даній стадії
судового розгляду,

використання вимог ст. 88 КПК України на користь клієнта.

Також нагадуємо, що на нашому YouTube каналі можна ознайомитися із вебінаром
Євгена Романюка на тему “Визнання доказів недопустимими під час судового
процесу”.

Непростий шлях для отримання інформації:
врегулювання організаційних питань у процесі

створення ОСББ

За участю представників Міністерства юстиції України, центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, юристів, які працюють над створенням
та тими, які вирішують правові перепони для функціонування ОСББ,
обговорювалось питання про отримання інформаційної довідки про
співвласників багатоквартирного будинку.
На сьогодні, під час створення ОСББ, а також у процесі його діяльності, необхідна
об’єктивна інформація про актуальних співвласників багатоквартирного будинку.
Отримати таку інформацію є деколи дуже складно. Для порівняння, отримання
інформації з Фонду державного майна про всі об’єкти державної власності коштує
600 гривень, натомість інформація про багатоквартирний будинок, може коштувати
до 60000 гривень. Співвласникам, доводиться пройти непростий шлях, аби
отримати список всіх співвласників багатоквартирного будинку. Адже у державному
реєстрі часто відсутня інформація про суб’єктів права власності на всі квартири та
нежитлові приміщення у будинку, що  зумовлює співвласників звертатись до бюро
технічної інвентаризації. Далеко не всі ЦНАПи видають єдину довідку на
багатоквартирний будинок, а сама довідка може коштувати захмарні суми.
Читати більше про захід на сайті

20 фахівців системи БПД стали тренерами з розвитку
емоційної компетентності

У загальному розумінні емоційний інтелект розглядається як здатність працювати з
емоціями і проявляти емпатію. Він охоплює  вміння розпізнавати емоції, визнавати
негативні і позитивні почуття, відокремлювати особисте сприйняття від наочних
фактів, управляти власними і чужими емоціями. Це певна людська здатність до
дуже точного відчуття ситуації, розуміння бажань оточуючих, стійкості до стресу і
впливу негативних емоцій. Емоційний інтелект – одна з ключових компетенцій будь-
якого фахівця у сучасному світі. Згідно з проведеними у попередні роки
дослідженнями було виявлено, що когнітивний інтелект забезпечує лише 20%
кар’єрного успіху, а 80% – це набір інших чинників, які впливають на особу, зокрема
й емоційний інтелект.
Читати більше на сайті

Зовнішні та внутрішні комунікації: як бути єдиними
зберігаючи власну ідентичність

У ролі тренерів виступили Олена Орлова (редакторка сайту ГС “Мережа правового
розвитку”, філологиня, сертифікована тренерка з комунікацій) та Галина
Колесник (менеджерка з комунікацій ГС “Мережа правового розвитку”).
Учасники, зокрема, працювали над наступними блоками:

Комунікації: актуальний вимір. Де ми знаходимось зараз?

Як і навіщо співпрацювати з медіа. Сенси та користь комунікації та взаємодії
зі ЗМІ для ОГС та проєктних команд;

Внутрішня комунікація в МПР. Форми подання інформації. Контент сайту
МПР. Успішні історії. Консультації юристів;

Як писати так, щоб вас читали. Особливості текстів для та від громадських
організацій та проєктних команд;

Успішна історія за форматом МПР. Алгоритм написання успішної історії;

Навіщо та як створити комунікаційну стратегію. Брендинг і цифрова
комунікація;

Основи створення новин та подій для соцмереж та ЗМІ. Прес-анонс та
пресреліз для ЗМІ як можливість заявити про себе.

Система БПД отримала нових тренерів з розвитку
професійних компетенцій

Зокрема, учасники розглянули особливості роботи з дорослою аудиторією
в процесі навчання. Так вони дізналися:

 основні принципи навчання дорослих;

 як застосовувати принципи навчання дорослих у навчальних продуктах
різних форматів; які є ризики, якщо тренер не керується ними;

 стилі навчання та цикл Д. Колба;

основи розуміння групової динаміки та методів утилізації супротиву
тренінгової групи.

Особливу увагу учасники звернули на стилі навчання та цикл Колба – це метод
навчання, при якому вимоги до роботи людини відповідають її навичкам і можуть
бути об’єктивно оцінені. Принципова відмінність цієї моделі полягає в тому, що вона
розроблена саме для навчання дорослих людей, які вже мають особистий досвід у
вивченні об’єктів і при цьому мають більш стійку та виражену мотивацію до
навчання.
Читати більше на сайті

Статті

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого
віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і
День ветерана.
Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого
віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів,
одиноких непрацездатних громадян затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 1997 року № 1066. Відповідно до Указу Президента України
від 24 вересня 2004 року № 1135/2004 Україна 1 жовтня відзначає і День ветерана.
Детальніше тут

Емодзі, скріншоти листування у месенджерах, коментарі під публікаціями можуть
викликати обурення, налякати, дезінформувати спільноту тощо та чи можуть вони
бути елементами доказування розбирались під час онлайн навчання правники.
Відповідно до національного законодавства електронними доказами є інформація в
електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення
для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи,
графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти
(сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних
та інші дані в електронній формі. 
Тобто, електронними доказами може вважатися будь-яка інформація, опублікована
в соціальних мережах, в інтернет-просторі або передана за допомогою
месенджерів. Але у якому вигляді вона має бути подана аби суд її прийняв як
електронні докази?
Читати статтю на сайті

Поради від PROфі

«Він ніколи не скаржиться, сильний, може дати відсіч, багато заробляє і
просто герой», – мабуть, багато з нас уявляє саме це, коли чує фразу
«справжній чоловік». Та що ховається за цим стереотипом? Через те, що
нереально відповідати всім критеріям чоловіка-героя, формується внутрішня
напруженість у чоловіків. А постраждати від аб’юзу у стосунках може кожен, і
неважлива тут стать. 
Раніше в Укрінформ повідомлялося, що до Київського міського Центру гендерної
рівності, запобігання та протидії насильству 15-20% звернень про домашнє
насильство надійшли саме від чоловіків.
Та як діяти особам, що постраждали через домашнє насильство? Чи мають вони
право на безоплатну правову допомогу? Які проблеми виникають у справах,
пов’язаних з аб’юзом? Відповіді у статті на сайті

Серед багатьох тренінгів для адвокатів ми іноді не звертаємо увагу на психологічні
особливості клієнта, його налаштованість та емпатію, саме тому м’які або
психологічні навички (soft skills для клієнтів) є темою, яка допоможе зрозуміти
отримувачу правової допомоги чого саме очікує юрист від клієнта та як виконувати
встановленні юристом правила. Цікаво? 
З розвитком правового суспільства в нашій країні збільшуються очікування клієнтів
від адвокатів, які часто не виправдовують себе, через що зростає кількість скарг на
адвокатів. Тому клієнтам варто знати як спілкуватися з юристом так, щоб правнича
допомога ставала кращою та якіснішою, незалежно від того за чий рахунок вона
надається. 
Більш детально про лайфхаки успішної комунікації з адвокатами  читайте
у статті Ігора Свєтлічного, викладача Вищої школи адвокатури НААУ,
члена Ради київського відділення АПУ, члена поліцейської комісії УПП у місті
Києві, адвоката.

Онлайн-навчання

Вебінар "Е-лікарняний: як працюватиме в Україні?"

Запуск електронних лікарняних — важливий крок для впровадження режиму «без
паперу». Це — сервіс, який полегшить життя пацієнтів,  лікарів та роботодавців.
Як же працюватимуть е-лікарняні в Україні розповіла під час вебінару Катерина
Черногоренко, проєктна менеджерка Програми EGAP, адвокат. 

Під час заходу було розглянуто такі питання:

що таке режим paperless;

як працюватиме е-лікарняний в Україні;

як скористатися сервісом.

Вебінар "Квартирний облік, установлення черговості
на одержання жилої площі та її розподіл"

Під час вебінару розглянуті наступні питання:
1. Квартирний облік: реєстрація, норми і зняття з обліку.
2. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання
їм жилих приміщень.
3. Особливості квартирного обліку певних категорій осіб: дітей-сиріт, військових,
ОТГ.
4. Судова практика та шляхи вирішення проблемних питань.

Вебінар "Навчальні відпустки"

 Під час заходу  розглянуто такі питання:

нормативні документи, що регулюють питання наданняна вчальних
відпусток;

хто має право на такі відпустки;

види навчальних відпусток;

тривалість відпустки на сесію та для написання дипломної роботи;

покрокова процедура надання навчальної відпустки;

оформлення навчальної відпустки на роботі.

Вебінар "Порядок призначення пенсії: проблемні
питання"

Під час заходу розглянуто такі питання:

особливості порядок призначення пенсії за віком;

порядок призначення пенсії по інвалідності – що потрібно пам’ятати;

 пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Корисні матеріали

Підбірка успішних практик адвокатів та працівників
системи БПД з пенсійного права

Система безоплатної правової допомоги постійно захищає  права громадян, у тому
числі у сфері пенсійних правовідносин. У 2020 році до центрів з надання БВПД
надійшло понад 24,5 тисячі звернень клієнтів саме з цієї галузі права, а станом на
вересень 2021 році – вже понад 18 тисяч.
Ця підбірка створена з метою узагальнення наявного успішного досвіду системи
надання БПД та поширення кращих практик у сфері надання правової допомоги з
пенсійного права.
Пропонуємо ознайомитись із прикладами звернень клієнтів до центрів з надання
БВПД. У підбірці адвокати та працівники центрів з надання БВПД поділились своїми
порадами щодо того, як можна вирішити проблему клієнта та відновити порушені
права у судовий або позасудовий спосіб.
Підбірка успішних практик з пенсійного права.Частина 1
Підбірка успішних практик з пенсійного права. Частина 2
Підбірка успішних практик з пенсійного права. Частина 3

Практика Верховного Суду у справах щодо зміни
розміру аліментів

Система надання БПД у мережі

https://www.youtube.com/watch?v=fghQ3zQoLNw
https://www.youtube.com/watch?v=BEbbvX85WcU
https://www.youtube.com/watch?v=yX9sl5TS23w
https://www.youtube.com/watch?v=4gxTGOUNiV4
https://reyestr.court.gov.ua/Review/88376289
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94666367
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97352493
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97005378
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://pravokator.club/news/pravokator-shukaye-avtoriv-ta-ekspertiv-nova-initsiatyva-do-dnya-yurysta/?fbclid=IwAR13BVTo7hp3RCYk0dYqygLwz08fzHRboJC5HVwIDphZkIIkRiXcoC0S7Ro
https://pravokator.club/news/vitayemo-z-dnem-yurysta/
https://www.youtube.com/watch?v=SgvkhPTYeqo
https://pravokator.club/news/neprostyj-shlyah-otrymannya-informatsiyi/
https://pravokator.club/news/20-fahivtsiv-systemy-bpd-staly-treneramy-z-rozvytku-emotsijnoyi-kompetentnosti/
https://pravokator.club/news/systema-bpd-otrymala-novyh-treneriv-z-rozvytku-profesijnyh-kompetentsij/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-97-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135/2004#Text
https://pravokator.club/news/1-zhovtnya-mizhnarodnyj-den-lyudej-pohylogo-viku/
https://pravokator.club/news/chy-mozhut-emodzi-ta-skriny-buty-elektronymy-dokazamy-rozbyralys-pravnyky/
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3287775-kiivskij-centr-gendernoi-rivnosti-do-20-zvernen-sodo-domasnogo-nasilstva-vid-colovikiv.html
https://pravokator.club/news/pro-nasylstvo-nad-cholovikamy-proyavy-ta-protydiya/
https://pravokator.club/news/pro-lajfhaky-uspishnoyi-komunikatsiyi-z-advokatamy-kliyent-ochyma-yurysta/
http://pravokator.club/wp-content/uploads/2021/09/Pidbirka-uspishnyh-praktyk-z-pensiy-nogo-prava_CHastyna-1.pdf
http://pravokator.club/wp-content/uploads/2021/09/Pidbirka-uspishnyh-praktyk-z-pensiy-nogo-prava_chastyna-2.pdf
https://pravokator.club/wp-content/uploads/2021/09/Pidbirka-uspishnyh-praktyk-z-pensiy-nogo-prava_chastyna-3.pdf
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

