
Знайомтесь з першим кейсом щодо
відновлення права на призначення
пенсії за вислугу років від Олени
Пушкарь, начальниці відділу
«Чернігівське бюро правової
допомоги» Бердянського місцевого
центру з надання БВПД.
Олена допомогла клієнтці у судовому
порядку оскаржити відмову обласного
управління Пенсійного фонду України у
призначенні жінці пенсії за вислугу
років, як працівнику охорони здоров’я.

Успішно стартувала перша фахова
дискусія у форматі Legal Matrix
(правова матриця), яка була
присвячена відновленню роботи Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України. ГО «ПРАВНИЧА АСОЦІАЦІЯ
«ДОБРОСУД» у співпраці
з Координаційним центром з надання
правової допомоги заплановули
проведення цілої серії заходів, що
присвячені питанням судової реформи
та доступу до правосуддя.

У Запоріжжі правовий клуб
PRAVOKATOR.Дніпро спільно з
Регіональним центром з надання БВПД
у Донецькій та Запорізькій областях
провели тренінг на тему:
«Правопросвітництво та комунікація в
роботі центру з надання БВПД: цілі,
завдання, методологія».

Дуже часто захисники стикаються з
проблемами підготовки та складання
касаційних скарг. Щоб отримати ухвалу
про відкриття провадження в суді
касаційної інстанції потрібно ретельно
підготуватись. Які фільтри потрібно
знати, щоб касаційна скарга
відповідала всіх вимогам та
стандартам кримінально-
процесуального закону? Які рішення
можуть бути оскарженим у
касаційному порядку? 

Система надання безоплатної правової
допомоги розширює коло суб’єктів
надання правничої допомоги з якими
співпрацює. І така співпраця ведеться
не лише з національними
стейкхолдерами, а і долучаються
фахові партнери з інших держав.

 
 

Порядок призначення
пенсії: проблемні питання

Потрібно зазначити, що жодним
законом надання такої довідки не
передбачено і безпосередньо закони,
які регулюють цю сферу не ставлять
вищезазначений факт, як умову
надання пільгової пенсії.
Читати більше на сайті

В цій статті розглянемо кейс від Тетяни
Мосіної – начальниці відділу
«Скадовське бюро правової допомоги»
Голопристанського місцевого центру з
надання БВПД. Справа стосується
захист права на зарахування до
страхового стажу періодів трудової
діяльності, що дає право на
призначення пенсії за віком.

PRO юридичні аспекти
плати за користування

житловим приміщенням
та комунальні послуги

Під час заходу спікерка висвітлила
актуальні актуальні питання
призначення субсидії, а саме: зміни та
доповнення, що відбулись після 1
травня 2021 року, а також, враховуючи
початок опалювального сезону,
роз’яснила порядок автоматичного
призначення субсидії.

Що таке страховий стаж, як проводиться
обрахунок страхового стажу, як впливає
сплата єдиного соціального внеску на
майбутнє кожного громадянина та які
вимоги до страхового стажу при
призначенні пенсії – про це можна буде
дізнатися у цьому відео.

Питання, які розглядаються у відео:
правильність нарахованої суми
Пенсійним фондом України; індексація
та перерахунок пенсії; доплати до
пенсії за понаднормовий стаж роботи;
виплата пенсії за довіреністю.

Постанова Верховного Суду від
19.05.2021 р. у справі №937/10434/19:
сама лише реєстрація місця
проживання особи разом зі
спадкодавцем на час відкриття
спадщини відповідно до частини третьої
статті 1268 ЦК України не свідчить про
своєчасність прийняття спадщини.

Постанова Верховного Суду  від
02.06.2021 р. у справі № 155/1584/18:
перехід права на прийняття спадщини
за спадковою трансмісією у розумінні
статті 1276 ЦК України є можливим у
межах строків для прийняття спадщини
та не передбачає перехід права на
подання позову про визначення
додаткового строку для прийняття
спадщини.

Постанова Верховного Суду від
12.08.2020 р. у справі № 626/4/17:
земельна ділянка, набута внаслідок
безоплатної передачі її одному з
подружжя із земель державної або
комунальної власності, в тому числі
приватизації, лише у період з 08 лютого
2011 року до 12 червня 2012 року
включно, вважається спільною сумісною
власністю подружжя. У інших випадках
таке майно належить до особистої
приватної власності чоловіка або
дружини, яка використала своє право
на безоплатне отримання частини
земельного фонду.

Постанова Верховного Суду від
№ 18.03.2020 р. у справі
№520/16281/15-ц: не будучи житловим
будинком з юридичного погляду, об'єкт
незавершеного будівництва є
сукупністю будівельних матеріалів,
тобто речей як предметів матеріального
світу, щодо яких можуть виникати
цивільні права та обов'язки, тому такий
об'єкт є майном, яке за передбачених
законом умов може належати на праві
спільної сумісної власності подружжю і з
дотриманням будівельних норм і
правил підлягати поділу між ними.
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PRAVOKATOR в мережі

Сase-study: успішна практика юристів та адвокатів
системи БПД

Юристи та адвокати системи БПД – це професіонали з унікальним досвідом,
знаннями та практичними навичками. Кожного дня вони стикаються з безліччю
правових проблем, за якими стоять долі українців. З метою максимального
поширення успішної практики юристів та адвокатів системи БПД, мережа правових
клубів PRAVOKATOR запускає нову рубрику -  Сase-study: практика юристів
БПД. 
В цій рубриці ми на прикладі реальних судових справ будемо розповідати
про алгоритм дій, який застосовували наші юристи, доказову базу, яку
необхідно підготувати, розглянемо судову практику Верховного Суду, а
також Європейського суду з прав людини з конкретних справ. Буде цікаво,
обіцяємо!
Отож, якщо саме Ви маєте успішні кейси захисту прав клієнта і готові
поділитися своїм досвідом - заповнюйте цю форму.
З підбіркою успішних практик з пенсійного права, яку підготував правовий клуб
PRAVOKATOR.Київ можна ознайомитись тут.

Читайте про судову практику, докази, які необхідно зібрати до суду та алгоритм дій,
який застосувала Олена, щоб жінка нарешті отримала зароблену пенсію далі.
Більше на сайті

Новини та заходи

Правова матриця «Перший пріоритет: що чекає на нову
ВККС?» – відбулась перша дискусія

В результаті має бути напрацювано action plan для нової ВККСУ та подолання
кадрової кризи в судовій системі.
Перша дискусія під назвою «Перший пріоритет: що чекає на нову ВККС?» тривала 5
годин в режимі non-stop брейншторму. Жодних перерв та жодної згаяної хвилини.
Максимальна продуктивність та мегаконструктив – ось що мотивувало запрошених
учасників не зупинятись до досягнення очікуваного результату – напрацювання
пріоритетних завдань нової ВККС.
Детальніше на сайті

Прокачати навички комунікатора: у Дніпрі завершився
дводенний тренінг

Уявити систему надання безоплатної правової допомоги без комунікації просто
неможливо. Це у свою чергу інформування громадськості та представників ЗМІ про
події, робочі зустрічі, висвітлення успішної юридичної практики фахівців і адвокатів.
А ще проведення великої кількості правопросвітницьких заходів для населення на
різні правові теми. Все це вже давно стало пріоритетним напрямком роботи системи
БПД. Тож про те, як бути успішним і сучасним комунікатором обговорили фахівці
системи надання БПД Дніпропетровщини на дводенному тренінгу у правовому
клубі PRAVOKATOR.Дніпро.
Перший день заходу був присвячений обговоренню та напрацювання практичних
навичок користування інструментами та платформами, які можна використовувати
для проведення правопросвітницьких онлайн заходів.
Читати більше на сайті

У Святогірську відбувся черговий тренінг для тренерів
із розвитку професійних компетенцій

Протягом 13–16 жовтня 2021 р. працівники системи БПД працювали над
підвищенням тренерських навичок із навчання дорослих.
У межах тренінгу для тренерів учасники ознайомились із ключовими моделями та
підходами до розробки навчальних продуктів різних форматів з урахуванням
принципів роботи з дорослою аудиторією.
Особливу увагу під час тренінгу було приділено стилям навчання за циклом Девіда
Колба – він ґрунтується на тому, що 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, а також сильну мотивацію до навчання.
Учасники тренінгу опанували такі теми:

основні принципи навчання дорослих;

застосування принципів навчання дорослих у навчальних продуктах різних
форматів; 

ризики, які існують якщо тренер не керується ними;

стилі навчання та цикл Д. Колба;

основи розуміння групової динаміки та методів утилізації супротиву
тренінгової групи.

Читати більше на сайті

Успішна комунікація та правопросвітництво: що має
знати та вміти фахівець системи БПД?

Під час тренінгу учасники та учасниці аналізували чи впливає правопросвітницька
робота місцевого центру на інші показники діяльності центру, ділилися власним
досвідом, «прокачували» свої навички ведення переговорів з партнерськими
організаціями, аналізували основні інстументарії для залучення ЗМІ, дізналися з
яких складових створюється правопросвітницький кейс для проведення ефективної
масштабної події, яка підвищить як рівень упізнаваності системи БПД, так і
правосвідомість та рівень правової культури громади в цілому.
Читати більше на сайті

Дії захисника в суді касаційної інстанції: адвокати
системи БПД вивчали особливості та ділились

досвідом

Саме ці питання досліджували адвокати, які співпрацюють з центрами з надання
БВПД, під час навчального заходу «Дії захисника під час розгляду в Касаційному
кримінальному суді Верховного суду», що відбувся у правовому клубі
PRAVOKATOR.Київ. 
Тренеркою була Катерина Войтенко, досвідчена адвокатка, яка співпрацює з
системою надання БПД з 2013 року, тренерка та модераторка.
Учасниками заходу були переважно адвокати міста Києва, що нещодавно успішно
пройшли конкурс та розпочали співпрацю з системою надання БПД.
Метою заходу було підвищити кваліфікацію адвокатів з теми “Дії захисника в суді
касаційної інстанції”, аналіз існуючої судової практики, а також складання касаційної
скарги та вивчення порядку оскарження судових рішень. 
Основна увага приділена інституту оскарження судових рішень на стадії касаційного
провадження, помилкам, що допускають захисники під час підготовки касаційної
скарги, порядку подачі касаційної скарги, механізму оскарження, найтиповішим
помилкам при подачі скарг та практиці Національних судів, критеріям касаційних
кримінальних фільтрів.

Система надання БПД ознайомлює студентів Болгарії
та Туреччини з практичними аспектами роботи юриста

Так, правовий клуб PRAVOKATOR.Дніпро приймав гостей: студентів
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та студентів, які
приїхали по обміну досвіду з Болгарії та Туреччини.
Приводом для зустрічі стало обговорення порядку та практики надання безоплатної
правової допомоги в України. Так, співробітник Регіонального центру з надання
БВПД у Дніпропетровській області Сергій Соколов провів лекцію та ознайомив
студентів із місією, цінностями та баченням роботи системи надання БПД на місцях.
Також пан Сергій розповів про можливість студентів стати волонтерами системи,
про те, які це відкриває перспективи й можливості для студента, а також як корисно
майбутньому юристу зануритись у практичну роботу особисто та переймати досвід
досвідчених фахівців.

Адвокати системи БПД Дніпропетровщини вивчали
особливості звернення та виконання рішень ЄСПЛ

Адвокати, які співпрацюють із системою надання безоплатної правової
допомоги,  вивчали особливості звернення та виконання рішень Європейського суду
з прав людини у правовому клубі PRAVOKATOR.Дніпро.
Серед послуг з надання безоплатної вторинної правової допомоги, така як
«складання звернення та представництво інтересів у ЄСПЛ» відсутня, однак і
юристи системи безоплатної правової допомоги, і адвокати, які співпрацюють із
системою, такі консультації надають, починаючи з питань оформлення звернення
до суду і до порядку виконання відповдних рішень в Україні.
ому, з метою підвищення знань та практичних навичок стосовно звернення до ЄСПЛ
та виконання рішень у адвокаів сстеми надання БПД Дніпропетровщини, у жовтні
Харківською правозахисною групою за підтримки Координаційного центру з надання
правової допомоги, було проведено дводенний тренінг на відповідну тематику.
Читати більше на сайті

Статті

Одним із основних напрямків роботи мережі правових клубів PRAVOKATOR є
навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають безоплатну правову
допомогу по всій Україні. З цією метою проводиться комунікація з працівниками
центрів з надання БВПД задля виявлення їх навчальних потреб.
Так, одним із питань, з яким найчастіше звертаються шукачі правової допомоги, є
питання нарахування пенсій. Тому правовий клуб PRAVOKATOR.Київ розпочав серію
онлайн-лекцій щодо проблемних питань нарахування пенсій.
Чи враховується як страж три роки, матері, для виходу на пенсію у період
відпустки по догляду за дитиною з інвалідністю, яка стала дитиною з
інвалідністю в 8 років та померла через 3 роки, оскільки пенсійний фонд
відмовив?
Пенсійний фонд аргументує про відмову у даному випадку на підставі того, що мати
має право на врахування страхового стажу, якщо встановлена інвалідність дитини
медичним закладом віком до 6 років. В іншому випадку відмовляють. Пенсійний
фонд при відмові у наданні пільгової пенсії кожен раз посилається на те, що
оскільки  немає лікарської довідки про те, що захворювання, котре  призвело до
інвалідності  дитини, мало місце до  досягнення нею шестирічного віку, то пенсію
призначати підстав немає.

Сase-study: практика юристів БПД. Захист права на
зарахування до страхового стажу періодів трудової

діяльності

Фабула справи
Клієнтка понад 5 років працювала старшим бухгалтером у Лабораторії експертизи
умов праці та екології, про що в трудовій книжці зроблено відповідні записи. У
зв’язку з виходом на пенсію за віком в січні 2020 року вона звернулася до Головного
управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (далі – ГУ ПФУ в
Херсонській області) з проханням перевірити документи щодо трудового стажу.
Спеціаліст ГУ ПФУ в Херсонській області перевіривши відповідні документи,
звернула увагу на запис в трудовій книжці, який не відповідає вимогам
законодавства (дата звільнення наведена і відрізняється від інших слів більш
жирним шрифтом). І тому, ця обставина ставить під сумнів факт припинення
трудового договору, відповідно й можливість зарахування трудового стажу за період
роботи в Лабораторії експертизи умов праці та екології.
Про алгоритм дій, який застосувала Тетяна Мосіна для позитивного вирішення
справи читайте на сайті.

Триває реалізація проєкту “Створення сприятливого
середовища для зростання кількості багатоквартирних

будинків з асоціаціями домовласників в
Україні”(ОСББ)”

28 вересня стартував проєкт “Створення сприятливого середовища для зростання
кількості багатоквартирних будинків з асоціаціями домовласників в Україні”(ОСББ)”.
Участь у проекті беруть 50 мотивованих працівників системи безоплатної правової
допомоги, які в подальшому матимуть можливість надавати консультації ініціативним
групам зі створення ОСББ та діючим ОСББ щодо особливостей застосування
законодавства, що регулює відносини у сфері житлово-комунального господарства.

Чому таке навчання є актуальним та потрібним?
Розширення кількості ОСББ та їх правова підтримка є важливим, оскільки ефективні
організовані власники багатоквартирних будинків є основою для політики, яка може
реально забезпечити кращу якість життя половини українського населення, а також
знизити споживання енергії та знизити витрати на енергію не тільки в
багатоквартирних будинках, але також у підключених централізованих системах
централізованого опалення.
У зв’язку з цим, команда мережі правових клубів PRAVOKATOR буде ділитися з вами
цікавими судовими кейсами з навчальної програми.
Читати більше на сайті

Поради від PROфі

Минулого року правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було розпочато проведення
навчальних заходів з питань житлового права. Після проведення опитування
фахівців системи надання БПД, ми виявили найпоширеніші питання з якими
звертаються до системи громадяни нашої країни. Ці питання лягли в основу курсу
онлайн-лекцій, які були та ще будуть проводитися правовим клубом.
Однією з тем, що отримала найбільшу кількість переглядів та запитань стала «Плата
за користування житловим приміщенням і за комунальні послуги». Вона є досить
складною і для правників потрібно приділяти увагу вивченню окремих проблем цієї
тематики.
Після проведення онлайн-лекції з зазначеної теми, до нас надійшло багато
запитань від правників системи надання БПД з приводу найпоширеніших проблем у
цій сфері. Тож ми вирішили запитати у експертки з цієї тематики Тамари Мурач PRO
юридичні аспекти оплати житлово-комунальних послуг. У статті для
рубрики #ПорадиВідPROфі вона розкриває проблемні питання, з якими звертаються
клієнти до системи надання БПД.
Читати більше на сайті

Онлайн-навчання

Вебінар "Актуальні зміни в питанні призначення
субсидії"

Спікер: Олена Маньківська, заступник директора Правобережного київського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.ювального
сезону, роз’яснить порядок автоматичного призначення субсидії.

Вебінар "Страховий стаж: поняття та обчислення"

Питання, які розглядаються під час вебінару:

Що таке страховий стаж і чим відрізняється страховий стаж від трудового
стажу?

Особливості обчислення страхового стажу.

Як і де можна дізнатися про свій страховий стаж?

Спікерка: Ірина Залога, заступник начальника Управління обслуговування громадян
– начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян
Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Онлайн-лекція "Виплата пенсії"

Спікеркою заходу є доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і
аудиту Національного університету “Острозька академія” Ольга Дем’янчук.

Корисні матеріали

Топ 5 онлайн-курсів платформи дистанційного
навчання системи БПД

В цьому році мережа правових клубів PRAVOKATOR відкрила для широкого загалу
новий навчальний онлайн-ресурс – платформу дистанційного навчання системи
безоплатної правової допомоги. Платформу створено для навчання та
саморозвитку працівників системи надання безоплатної правової допомоги,
адвокатів та представників інших професійних спільнот. Сьогодні на платформі
дистанційного навчання зареєстровано більш ніж 6000 активних користувачів. Вони
мають можливість пройти 20 дистанційних курсів відповідно до своїх потреб та
інтересів.

Ми обрали для вас 5 найбільш популярних курсів серед користувачів
платформи:

Основні питання у сфері земельних правовідносин
Цей курс створений для юристів центрів з надання БВПД, які надають безоплатну
первинну правову допомогу з питань земельних правовідносин. Ключовим
завданням дистанційного курсу є формування у юриста теоретичного та
практичного «фундаменту» з найбільш поширених питань у сфері земельних
правовідносин.

Основи волонтерської діяльності
Цільова аудиторія курсу – волонтери  системи БПД. В онлайн-курсі  ви
ознайомитесь з волонтерською діяльністю, дізнаєтесь які  можливості для
волонтерства в системі надання безоплатної правової допомоги та які уміння й
навички необхідні волонтеру.
Продовження на сайті

Практика Верховного Суду у справах щодо
спадкування

Постанова Верховного Суду від 24.06.2020 р. у справі № 127/9778/17: зміна
черговості одержання права на спадкування і визнання права власності на майно в
порядку спадкування за законом разом із спадкоємцями першої черги за рішенням
суду має місце за умови встановлення факту спільного проживання однією сім'єю
без реєстрації шлюбу та доведеності факту перебування одного з фактичного
подружжя у безпорадному стані згідно зі статтею 1259 ЦК України.

Постанова Верховного Суду від 24.03.2021 р. у справі №692/1164/18: якщо при
складанні заповіту дотримана його форма, що виражає вільне волевиявлення
заповідача, а допущені недоліки є несуттєвими, це не свідчить про нікчемність
заповіту.

Практика Верховного Суду у справах щодо поділу
спільного сумісного майна подружжя

Постанова Верховного Суду від 01.04.2020 р. у справі № 462/518/18:факт
реєстрації нерухомого майна, придбаного у період шлюбу, на ім’я одного з
подружжя не означає, що воно належить лише особі на ім’я якої зареєстроване.
Таке майно є спільною сумісною власністю подружжя, а тому, відчуження частки
цього майна на публічних торгах без згоди іншого з подружжя порушує право
останнього як співвласника на вільне користування і розпорядження нерухомим
майном.

Встановлення факту родинних відносин

Спільно з Норвезькою радою у справах біженців в Українірозпочинаємо серію
правопросвітницьких відеороликів з питань сімейного права. Перший присвячений
встановленню факту родинних відносин.

Система надання БПД у мережі
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