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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

У звіті представлено результати аналізу надання правової допомоги у період  
запровадження урядом України карантинних обмежень у відповідь на поши-
рення гострої респіраторної хвороби COVID-19 (з 15.03.2020 по 15.07.2020) 
спеціалізованими організаціями громадянського суспільства України, які  
об’єднані Громадською спілкою “Мережа правового розвитку”. Документ  
також містить висновки щодо поширеності правових проблем у означений 
період та рекомендації й пропозиції для центральних органів виконавчої  
влади та органів місцевого самоврядування щодо можливих шляхів  
вирішення цих проблем, зокрема в частині удосконалення існуючих  
механізмів обміну інформацією між державними і недержавними провайдера-
ми безоплатної правової допомоги.

Дослідницька група та співавтори: 
Євген Полтенко, Олена Сінчук, Ніна Гаєвська, Олена Орлова, Віталій Дорох,  
Максим Ільчишен, Інна Малишко, Петро Бурлаченко, Галина Єрема, Олександр 
Довбиш, Анастасія Площинська, Сергій Кеба, Леся Корбецька, Віталій Бабика, 
Наталія Кулікова.

Діяльність здійснювалася Громадською спілкою “Мережа правового розвит-
ку” у межах проєкту “Екстрена правова допомога для протидії COVID-19” 
впродовж травня-липня 2020 року. Мета проєкту полягає у зменшенні  
рівня соціальної напруги та конфліктності, спричиненого поширенням пандемії  
коронавірусу COVID-19 в Україні, шляхом вчасного та зручного надання  
правової допомоги всім, хто її потребує.

Ініціатива підтримується в рамках проєкту ПРООН “Громадянське суспільство 
задля розвитку демократії та прав людини в Україні”, що реалізовується за 
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі,  
належать авторам і не обов’язково відображають погляди Програми Розвитку 
ООН та уряду Данії.
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Контекст діяльності

Поширення пандемії коронавірусу COVID-19, глобальні масштаби якої  
драматично зростають щодня, та карантинні обмеження, які у відповідь на цю  
загрозу була змушена запровадити у березні 2020 українська влада, створили 
і продовжують створювати численні негативні наслідки як для окремих людей, 
так і для цілих громад та суспільства в цілому. Мільйони українців опинилися 
перед загрозою чи вже фактом втрати роботи, засобів до існування, житла, 
здоров’я та життя. Ці загрози вже набули тривожних обрисів:

• Зростання рівня конфліктності та насилля на грунті зменшення рівня довіри 
до спроможності владних інституцій протидіяти поширенню пандемії,  
кардинальне скорочення державних сервісів та допомоги (як приклад, події 
у Нових Санжарах: https://bit.ly/2UqjFwD).

• Збільшення випадків зловживань владою, рівня корупції, порушення чи  
неадекватні (відносно до тих, що правомірно встановлені надзвичайною  
ситуацією) обмеження прав та свобод людей під приводом необхідності  
здійснення карантинних заходів (https://bit.ly/2UrC24a).

• Зростання випадків домашнього насильства. В умовах карантину та  
самоізоляції жертви часто опиняються сам-на-сам із кривдниками. Водночас  
доступ до правової та іншої допомоги критично обмежився (призупинення 
роботи шелтерів, неможливість ізолювати жертву від кривдника, відволікан-
ня зусиль поліції та медичних працівників на протидію поширенню пандемії: 
https://bit.ly/33Xupps).

Вчасна правова допомога саме тим людям, які внаслідок пандемії опинилися 
у складних життєвих обставинах або безпосередньо стикнулися з ситуацією, 
внаслідок якої зазнали порушень своїх прав, може суттєво зменшити нега-
тивний вплив цих та інших загроз, що спричинені поширенням пандемії коро-
навірусу COVID-19.

Державна система безоплатної правової допомоги (БПД) в умовах карантину  
була вимушена перейти на віддалений режим роботи та забезпечувати  
надання правових консультацій із застосуванням інформаційно-комунікацій-
них технологій та з використанням скриньок для отримання кореспонденції. 
Також запити громадян на правову допомогу опрацьовувались із застосуван-
ням “гарячої” телефонної лінії, месенджерів (чат-ботів) на сторінках у Facebook, 
Instagram, а також у Telegram та Viber, електронної пошти, інформаційного  
каналу на сервісі Telegram та доступу до правової енциклопедії WikiLegalAid. 

Разом із тим, суспільний запит на отримання правових консультацій та роз’яс-
нень діючого законодавства в умовах боротьби з пандемією в десятки разів 
перевищував наявні для його задоволення у повному обсязі можливості та 
людські ресурси. Лише кількість безробітних в Україні, за експертними оцін-
ками (повідомлення прес-служби Торгово-промислової палати України від 
27.03.2020: https://bit.ly/39tNfoZ) збільшилася до 2 млн. осіб. Окрім того,  
“за бортом” отримання правової допомоги опинилися саме ті громадяни, хто 
був обмежений браком навичок у користуванні електронними пристроями 
(персональні комп’ютери та смартфони), браком самих цих пристроїв, браком 
доступу до мережі Інтернет (іноді люди просто не мали коштів, щоб оплатити 

https://bit.ly/2UqjFwD
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такий доступ, або мешкали у віддалених місцевостях, де цей доступ відсутній). 
Така “цифрова стигматизація” найболючіше вдарила саме по групам ризику 
в умовах пандемії - людям, з низьким рівнем статків, непрацездатним особам, 
людям з інвалідністю, людям похилого віку та тим громадянам, які мешкають у 
віддалених населених пунктах.

Саме тому, в цей нелегкий для українського суспільства час важливою скла-
довою для захисту порушених прав громадян стала синергія та взаємодія у  
використанні наявних можливостей, сервісів, людських ресурсів як з боку дер-
жавної системи безоплатної правової допомоги так і незалежних провайдерів 
правових послуг – спеціалізованих організацій громадянського суспільства. 

Мережа правового розвитку (МПР), яка на сьогодні об’єднує 23 спеціалізовані 
організації громадянського суспільства - неурядових провайдерів безоплат-
ної правової допомоги з 15 регіонів країни, максимально швидко адаптувала 
свою роботу з тим, щоб дати адекватні відповіді на сучасні виклики. Пріорите-
тами цієї роботи стали:

• Захист та забезпечення в умовах карантину основних прав людини на  
охорону здоров’я, безпеку, житло, роботу, освіту, інформацію.

• Підтримка соціальної згуртованості - голос людей про їх потреби, проблеми 
або випадки порушення їх прав мають чути й враховувати ті, хто ухвалює 
рішення.

• Запобігання виникненню порушень прав людини під приводом запровад-
жених карантинних обмежень.

Частина членських організацій МПР у час карантинних обмежень з обов’яз-
ковим дотриманням усіх, встановлених рішеннями Уряду, заходів безпеки, 
продовжила надання правової допомоги в своїх офісах (здебільшого це був 
режим роботи 1-2 дні на тиждень). Але всі організації залишалися майже у ціло-
добовому режимі доступними для правових консультацій, порад або роз’яс-
нень базових норм законодавства, використовуючи широкий спектр засобів 
зв’язку та комунікаційних каналів. Більш детально ця інформація представлена 
у онлайн-мапі, яка була спеціально створена та запущена для інформування  
широкого загалу (https://bit.ly/3alw5Lv). 

https://bit.ly/3alw5Lv
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МПР запустила спеціальну категорію актуальних правових (і не тільки) питань, 
пов’язаних з роз’ясненням “карантинного” законодавства та протидії пандемії 
COVID-19, на своєму сайті (https://ldn.org.ua/covid-19/). Розміщені консульта-
ції та роз’яснення були підготовлені з обов’язковим використанням інформації  
лише з офіційних джерел (веб-сайтів державних органів), перевірені та  
систематизовані, саме тому стали зручними для ознайомлення та практичного  
використання, оскільки були узагальнені в одному місці. Крім того, враховуючи 
майже щоденні зміни в законодавстві, ухвалення нових нормативно-правових 
актів, пов’язаних із небезпечною ситуацією в державі та вжиття відповідних 
заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції – ця інформація 
станом на постійно доповнюється та актуалізується.

Юристами Мережі весь час з початку оголошення карантину постійно під-
тримується робота системно працюючого онлайн-чату правових консульта-
цій, який доступний для всіх відвідувачів сайту Мережі www.ldn.org.ua у будні  
з 10:00 до 16:00. Запити, що надходять у позаробочий час, обробляються  
наступного дня і відповідь надсилається електронною поштою. Це не є чат-бот,  
а можливість для людини завдяки технології спілкуватися з такою ж  
людиною, фаховим правником. Середньомісячна кількість оброблених таким 
чином звернень складає 243 (за даними 2019 року).

Крім того, Мережа почала тестування на своєму сайті сервісу автоматизова-
ного конструктора юридичних документів (https://bit.ly/2PfSxwM).

Переважна більшість звернень, які надходять та обробляються організаціями 
МПР, фіксується й акумулюється у власній системі кейс-менеджменту, а, відтак, 
ці дані є придатними для ґрунтовного аналізу актуального запиту населення і 
вироблення оптимальних рішень для його задоволення. Аналіз типових пра-
вових проблем, з якими зіштовхуються люди в умовах поширення пандемії 
COVID-19, дозволяє розробляти рекомендовані алгоритми щодо їх вирішення 
(юридичні консультацій “простою мовою”, https://ldn.org.ua/consultations/).

Ці алгоритми на актуальну тематику (питання трудового, житлового та майно-
вого права, надання соціальних послуг та пільг, діяльності малого підприємни-
цтва тощо) поширюються через власні та партнерські (громадські організації, 
місцеве самоврядування та місцеві органи державної влади) ресурси. Інфор-
маційна кампанія про можливості отримання правової допомоги в умовах  
карантину від партнерських організацій включно з поширенням інформаційних  
плакатів у місцях можливого контакту з бенефіціарами (медичні заклади,  
аптеки, продуктові магазини, під’їзди будинків, комунальні й державні устано-
ви тощо) впродовж травня-липня 2020 року охопила більше 150 тис. осіб. 

Питання удосконалення існуючих механізмів обміну інформацією між держав-
ними і недержавними провайдерами безоплатної правової допомоги (системою 
БПД та спеціалізованими організаціями громадянського суспільства) з метою 
збору, узагальнення та поширення інформації про актуальні проблемні питання  
громадян в умовах карантину, їх систематизація, уникнення дублювання,  
поширення кращих практик щодо захисту порушених прав людей набува-
ють у нинішніх умовах особливої важливості. Одним із напрямів співпраці між  
державною системою безоплатної правової допомоги в Україні (Координаційним  
центром з надання правової допомоги в Україні) та Громадською спілкою  

https://ldn.org.ua/covid-19/
https://bit.ly/2PfSxwM
https://ldn.org.ua/consultations/
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«Мережа правового розвитку», визначених у Меморандумі про взаємодію  

надавачів правової допомоги в України, укладеним 15 червня 2018 року, визна-

чено організацію та проведення спільного моніторингу стану забезпечення 

конституційних прав і свобод людини, вивчення та узагальнення випадків, що 

можуть свідчити про наявність порушень таких прав. Також, у рамках співпраці,  

передбачено розроблення та реалізацію спільних проєктів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості людей та сприяння поширенню  

позитивного досвіду у сфері їх правової захищеності. В рамках реалізації 

проєкту ініційовано розроблення сторонами-підписантами Меморандуму від 

15.06.2018 плану спільних дій на його реалізацію, який, у тому числі детально  

визначить процеси обміну інформацією та строки проведення моніторингу 

звернень в умовах протидії поширенню панадемії COVID-19. 

Відповідно до концепції ЦСР 16+ (SDG 16+, https://www.sdg16.plus/), досягнення 

цієї Цілі сталого розвитку прямо чи опосередковано впливає на досягнення 

інших 7 ЦСР, зокрема цілей, які покликані подолати бідність, гендерну та інші 

види нерівності, підвищити якість освіти, забезпечити економічне зростання, 

сталість розвитку громад та партнерства. Пандемія коронавірусної хвороби 

COVID-19 є безпрецедентною глобальною надзвичайною ситуацією. Це не 

лише криза громадського здоров’я, а й криза прав людини. Актори екосистеми  

доступу до правосуддя нині стикаються з серйозними загрозами під час  

розробки, впровадження та застосування нових заходів щодо запобігання  

поширенню інфекції. Адже карантинні заходи, неминуче підвищуючи ризик 

порушень прав людини, можуть підірвати довіру в той момент, коли ефективна  

протидія пандемії неможлива без підтримки суспільства. Актори сфери  

правосуддя, в тому числі неурядові надавачі правової допомоги як організації- 

члени МПР, разом із медиками перебувають зараз на «передовій» боротьби 

із цією пандемією. Від того, наскільки вчасно будуть знайдені правильні та  

адекватні правові відповіді на ті актуальні виклики, з якими стикаються в умовах  

пандемії люди, наше суспільство зможе ефективніше й справедливіше проти-

стояти пандемії (https://www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic).

https://www.sdg16.plus/
https://www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Аналіз бенефіціарів  
правової допомоги

2551 особа, у тому числі люди з низьким рівнем доходів, діти, діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи, біженці, особи, постра-
ждалі від торгівлі людьми, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія  
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
люди з інвалідністю та ментальними захворюваннями, люди, які постраждали 
від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, представників 
ЛГБТІ-спільноти, безпосередньо отримали безоплатну правову допомогу, а 
відтак, у переважній більшості, мали змогу вирішити свої правові проблеми, 
задовольнити правові потреби, захистити або відновити порушені права.

Правова допомога у офлайн та онлайн режимах здійснювалася спеціалізова-
ними організаціями громадянського суспільства (незалежними провайдерами 
безоплатної правової допомоги) та охопила потребуючих, включно з тими, хто 
не має доступу до електронних правових сервісів.

Отже, правова допомога була надана 2551 особі, з яких – 1472 (або 58 %)  
складали жінки та 1079 (або 42%) – чоловіки (Рисунок 1.)

42%
1079 чоловіків

58%
1472 жінок

2551 осіб отримали правову допомогу

Рисунок 1. Кількість та статевий розподіл бенефіціарів правової допомоги
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Освіта бенефіціарів

Переважно до членських офісів Мережі звертались особи, що мали вищу та 
середню професійну освіту - їх частка у порівнянні з іншими категоріями гро-
мадян складала 45,4% та 36,3 % відповідно (Діаграма 2.).

Вік бенефіціарів

Аналіз осіб, які зверталися до членських організацій Мережі правового  
розвитку по правову допомогу за віковим критерієм засвідчив, що у переваж-
ній більшості отримання правових консультацій потребували люди у віці від 
46 до 59 років. Їх частка склала 46,1 % у порівнянні з усіма іншими категоріями 
осіб (Діаграма 1.).

до 17 років

18-29 років

30-45 років

45-59 років

60 років і більше

Вища

Середня професійна

Середня

Неповна середня

Початкова

Без освіти

1,9%

9,9%

27,3%

46,1%

14,9%

Діаграма 1. Віковий склад бенефіціарів

Діаграма 2. Освіта бенефіціарів

45,4%

36,3% 

16,5%

1,2%

0,5%

0,1%
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Зайнятість бенефіціарів

Більшість осіб на момент звернення перебували у статусі безробітного або не 
мали роботи. Їх частка у порівнянні з іншими склала 53% (Діаграма 3.).

Рівень доходів бенефіціарів

Переважна більшість отримувачів правової допомоги (77%) зазначили, що їх 
доходів не вистачає для задоволення їх базових потреб (Діаграма 4.).

Місце проживання бенефіціарів

Переважна більшість бенефіціарів - 78% - міські мешканці (Діаграма 5.). 

Працює

Не працює

Навчається

Домогосподарство

Тимчасово (сезонно) зайнятий

Діаграма 3. Зайнятість бенефіціарів

Діаграма 4. Чи вистачає доходів бенефіціарів для задоволення базових потреб

Діаграма 5. Тип населеного пункту, де мешкають бенефіціари

38%

53% 

2%

3%

4%

Не вистачає

77%

Місто

78%

Вистачає

23%

Село

22%
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Джерела інформації про можливість  
отримати правову допомогу 

Про послуги членських організацій Мережі правового розвитку бенефіціа-
ри зверталися з різних джерел. Але найбільший відсоток звернень (44%) –  
за порадою родичів та знайомих. Отже, рівень та якість наданих послуг викликає  
у людей бажання рекомендувати звертатися до офісів Мережі близьким та 
друзям. Також значна частина наших клієнтів (35%) дізналася про проєкт  
через мережу Інтернет (Діаграма 6.). 

Портрет типового бенефіціара 

За результатами проведеного аналізу, портрет типового клієнта, який звер-
тався за правовою допомогою виглядає так:
Це жінка віком від 46 до 59 років, яка має вищу освіту, на момент звернення за 
правовою допомогою не працює, у зв’язку з чим отриманого доходу не вистачає  
на задоволення її базових потреб (тобто – малозабезпечена особа). Це міська 
мешканка, яка дізналася про можливість отримання правової консультації за 
порадою своїх знайомих (Рисунок 2.). 

Інтернет

Друковані ЗМІ

Порада знайомих

Перенаправлено від  
інших провайдерів

Зовнішня реклама

35%

6% 

44%

6%

9%

Діаграма 6. Звідки бенефіціари дізналися про послуги  
членських організацій Мережі правового розвитку

Рисунок 2. Портрет типового бенефіціара

вища
освіта

порада
знайомих

міська
мешканка

безробітня
малозабезпечена

жінка
46-59 років
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Аналіз типових  
правових проблем

Тип правових послуг,  
які надавались бенефіціарам

Майже вся правова допомога, що була надана бенефіціарам, відноситься до 
первинної правової допомоги. Цей тип допоомоги, включає такі види право-
вих послуг:

• надання правової інформації;

• надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

• складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім доку-
ментів процесуального характеру);

• надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів кори-
стування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, 
емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних 
ділянок;

• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової  
допомоги та медіації.

Водночас майже 6% відносилися до вторинної правової допомоги, що включає 
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової до-
помоги та медіації, захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, 
інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; складення документів процесуального характеру (Діаграма 7.).

Первинна правова допомога

Вторинна правова допомога

Медіація

Фасилітація діалогу

Діаграма 7. Тип правових послуг, які надавалися бенефіціарам

93,9%

5,7% 

0,2%

0,2%
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Категорії правових проблем бенефіціарів

Аналіз категорій правових проблем, з якими зверталися бенефіціари до офісів 
Мережі правового розвитку в умовах посилених карантинних заходів дає 
підстави зробити висновок, що більшість людей турбували питання щодо їх  
соціального забезпечення (це понад 18% від усіх звернень). Друге місце у  
цьому умовному рейтингу посіли питання щодо отримання консультації у 
вирішенні сімейних справ (17,5%), третє місце – питання щодо врегулювання 
питань у сфері трудових відносин (10,8%), четверте – вирішення спадкових 
справ (10,2 %) та п’яте – врегулювання правовідносин у сфері нерухомого 
майна (9,1 %) (Діаграма 8.).

Соціальне забезпечення 

Сімейні справи

Трудові відносини

Спадкові справи

Правовідносини з приводу нерухомості 

Земельні відносини

Житлово-комунальні проблеми

Банківські справи

Права споживачів 

Адміністративні правопорушення

Медичне обслуговування

Освітні послуги

Встановлення фактів, що мають юридичне 
значення (смерті, народження)

Оскарження рішень суб’єктів  
владних повноважень

Домашнє насильство 

Інше

Діаграма 8. Категорії правових проблем бенефіціарів 

18,3%

17,5%

10,8%

10,2%

9,1%

8,0%

6,1%

5,6%

3,7%

3,4%

2,2%

1,6%

1,6%

1,3%

0,8%

4,4%
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Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Соціальне забезпечення

Питання соціального забезпечення (18,3%, у 2019 році ці питання стосувались 
15% звернень), які найчастіше хвилювали бенефіціарів правової допомоги,  
стосувалися нарахування та отримання в умовах карантину різного роду  
виплат та державних гарантій, оформлення соціальної допомоги, субсидій,  
допомоги при народженні дитини, допомоги по інвалідності, допомоги у  
зв’язку з втратою годувальника або поголами тощо. 

Дитина народилася під час карантину:  
як оформити он-лайн виплати?

Приводом для консультації, яку підготувала юристка Вижницького Офісу Мережі 
правового розвитку Валентина Ткач, стало звернення мешканця Сторожинець-
кого району пана Івана. Під час карантину в його родині народився первісток, 
зараз дружина й син вже вдома, все гаразд. Тепер постало питання, як оформити  
онлайн виплату при народженні дитини, і в якому розмірі вона призначається.  
Саме тому юристка підготувала роз’яснення, яке стало актуальним для всіх  
родин, в яких діти народилися під час карантинних обмежень:

“Виплата при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень.
Одноразово виплачується сума 10320 гривень, а решта – протягом наступних 
36 місяців рівними частинами (по 860 гривень кожного місяця, поки дитині не  
виповниться 3 роки).
Розмір допомоги при народженні дитини, починаючи з 2014 року не залежить 
від того, яка дитина народилася у матері: перша, друга, третя і т.д. Отже, виплати 
що на першу дитину, що на наступних – однакові. Така допомога виплачується  
одному з батьків або опікуну дитини, який займається вихованням та утриманням.

Для отримання допомоги потрібно протягом 12 місяців з дня народження  
малюка звернутися до органів соціального захисту населення (що знаходяться за 
місцем реєстрації / місцем проживання заявника) та подати наступні документи:

• заяву про виплату (при наявності кваліфікованого електронного підпису її 
можна подати і в електронній формі на офіційному сайті Мінсоцполітики за 
цим посиланням) (для подачі в паперовому вигляді форма заяви, яку потрібно  
заповнювати, затверджена тут);

• копію свідоцтва про народження дитини;

• копію свого паспорта;

• в разі подання опікуном – документи, що доводять опікунство.

Матерям, місце проживання яких зареєстровано на території України, але які  
народили дитину під час тимчасового перебування за кордоном, потрібно  
звернутися до компетентних органів країни перебування і отримати документи, 
які підтверджують народження малюка.

Якщо ж жінка народила в слідчому або адміністративних ізоляторах  
та установах, то їй слід подати заяву органу управління такого закладу,  
який, у свою чергу, протягом 10 днів подає її заяву і копію свідоцтва про народ-
ження дитини до органу соціального захисту населення.

ПРИКЛАДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ

https://ldn.org.ua/contacts/
https://ldn.org.ua/contacts/
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Підстави для припинення виплат:

• смерть дитини;

• нецільове використання грошей (наприклад, одержувач таких виплат витратив  
дитячі гроші в своїх особистих цілях: купив машину, ходить в ресторани, а  
дитина, при цьому, не отримує належного харчування, потрібного одягу і  
необхідних умов для розвитку);

• позбавлення батьківських прав або позбавлення опікунства;

• смерть одержувача допомоги, або перебування його у місцях позбавлення 
волі;

• передача на державне утримання дитини.

Заявку на отримання допомоги можна заповнити онлайн.
Для цього потрібно:

1. Заповнити електронну форму заявки на Урядовому порталі kmu.gov.ua у 
розділі “Послуги». Засвідчити документ електронним цифровим підписом та 
подати на розгляд

2. Далі заява автоматично потрапляє через виплатну систему Мінсоцполітики до 
кабінету працівника соцзахисту за місцем реєстрації заявника.

3. Працівник соцзахисту перевіряє подані документи і призначає допомогу.

4. Заявник отримує допомогу на свій банківський рахунок або у відділенні 
«Укрпошти»”

Сімейні справи

Отримання консультацій з питань вирішення сімейних спорів (17,5% із загальної  
кількості звернень, у 2019 році – 17%) у переважній більшості стосувалися 
оформлення та подання в умовах карантину заяв про розлучення, порядку  
роботи відділів реєстрації актів цивільного стану, нарахування та виплати алімен- 
тів, порядку розгляду судових справ про розлучення в умовах пандемії тощо.

Карантин «допоміг» розлучитися без стресу

Бажаючи розірвати шлюб, мешканка Дніпропетровщини більш за все боялася 
стресу, яким для неї супроводжувався процес розлучення. За сприяння адвоката  
Нікопольського офісу Мережі правового розвитку жінка змогла уникнути  
і зайвого нервового напруження від відвідування судових засідань, і ризиків  
здоров’ю, пов’язаних із поширенням коронавірусу. 

Пані Любов з Нікополя звернулася до Офісу при громадській організації  
«Відкриті двері» ще наприкінці 2019 року. Просила проконсультувати її щодо 
розірвання шлюбу. Ситуація нібито й типова. Але жінка наголошувала на тому, 

ПРИКЛАДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ
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що сам процес розлучення її лякає. Точніше, вона боїться, що під час судового  
розгляду переживатиме сильні емоції, навіть моральні страждання. Тому і не  
наважувалася звернутися до суду, хоча вже давно планувала розірвати шлюб із 
колишнім чоловіком, з яким не живе разом тривалий час.

Адвокатка Офісу Ірина Лось проконсультувала пані Любов і зрозуміла всі нюанси  
її ситуації. Водночас у розмові з жінкою з’ясувала, що надалі зберігати сім’ю  
Любов не мала ні бажання, ні можливості. Відтак адвокат склала від імені клієнтки  
позов про розірвання шлюбу та подала його до суду.

При цьому час, на який було призначене судове засідання, співпав із введенням  
в Україні карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Тож, аби зробити судовий процес для жінки максимально безпечним, юристка 
додатково склала клопотання про слухання справи без участі позивачки.

“Рада національної безпеки і оборони України відзначила: за висновками  
Всесвітньої організації охорони здоров’я розповсюдження COVID-19 у країнах 
світу набуло статусу пандемії, й епідемічна ситуація в Україні набула надзвичайно  
загрозливого характеру. Ми врахували всі обставини і, аби запобігти негатив-
ному розвитку епідемічної ситуації в Україні та водночас убезпечити клієнтку,  
склали клопотання про слухання справи без її участі,” – пояснює Ірина Лось.

Нікопольський міськрайонний суд розглянув справу 9 квітня 2020 року. Заяву 
пані Любові про розірвання шлюбу в односторонньому порядку було задоволено  
повністю.

Порядок відкладення судового засідання під час  
карантину у випадку розлучення (+зразок заяви)

Карантин, введений в Україні внаслідок поширення COVID-19, значно усклад-
нює проведення судових засідань та забезпечення явку представників сторін на  
судові процеси. Як доцільніше діяти в обставинах, що склалися, як подати  
відповідну заяву до суду, роз’яснює юрист Білозерського офісу Мережі правового  
розвитку при ГО «Білозерський центр регіонального розвиту» В’ячеслав Лях.

Режим надзвичайної ситуації на всій території України встановлено відповідно  
до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної 
державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від  
25 березня 2020 року з № 338-р.

Процесуальним законодавством передбачено можливість відкладення розгляду  
справи (ст.240 ЦПК України).

Також, оскільки особисте перебування на судовому засіданні може спричинити  
поширення коронавірусної хвороби (COVID-2019), і якщо участь у засіданні не 
є обов’язковою, варто скористатися наступним шаблоном Заяви про розгляд  
справи без участі позивача.

https://ldn.org.ua/contacts/
https://ldn.org.ua/contacts/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320
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ЗРАЗОК ЗАЯВИ
До Білозерського районного суду  
Херсонської області
75000, Херсонська область
смт Білозерка
вул. Д.Яворницького, 97

Позивач:
ПІП адреса:
ІПН: засоби зв’язку
Судді:_____________
по справі №________

Заява

про розгляд справи без участі позивача

У провадженні Білозерського районного суду Херсонської області знаходиться справа 

за позовом_____________ до ______________ про__________________________.

Розгляд справи призначено на 22.04.2020 року о 10.00.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 

338-р, на всій території України встановлено режим надзвичайної ситуації.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина її життя і здоров’я визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю.

У зв’язку з вищевикладеним та у зв’язку з запровадженням карантину на території України,  

з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію,  

спричинену коронавірусом COVID-19, я не маю змоги з’явитися на судове засідання.

Керуючись Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення  

Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою Кабінету  

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на  

території України коронавірусу COVID-19, та ст. 240 ЦПК України: прошу:

розглянути цивільну справу №________ за позовом __________________________ 

до ________________ про___________________________ без участі позивача за 

наявними матеріалами у справі.

Дата _______        Підпис_____________

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87/2020#Text
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Умови вивезення неповнолітньої дитини одним  
із батьків за кордон під час карантину
Пані Наталя, мешканка Черкас, має намір виїхати на постійне місце проживання 
за кордон разом зі своєю неповнолітньою донькою. Щоб зрозуміти, які правила  
перетину кордону діють зараз у зв’язку з карантинними обмеженнями, жін-
ка звернулася до Черкаського офісу Мережі правового розвитку. Роз’яснення  
подає юристка Офісу при громадській організації «Центр права» Ірина  
Варфоломєєва-Горобець:

“Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 року, 
перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах 
пропуску через державний кордон та пунктах контролю за наявності паспорту 
громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документу дитини.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з 
батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідче-
ною згодою, здійснюється:

1. За нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній 
держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій 
державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2. Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

• якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджуєть-
ся записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній 
у пункті пропуску; 

• якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким  
перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис 
про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) 
про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній уста-
нові України або перебування такого громадянина на постійному консульському 
обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка 
формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС;

У разі пред’явлення наступних документів або їх нотаріально засвідчених копій:

• свідоцтва про смерть другого з батьків;

• рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

• рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

•  рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

• рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не 
досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

• довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивіль-
ного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька  
відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України  
(під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

•  довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої  
органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем.

• свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом  
іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізо-
ваного або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового  
засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України. 

При перетині державного кордону іноземної країни необхідно врахувати умови 
в’їзду до країни, до якої прямуєте, а також карантинні обмеження.”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-п#Text
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Трудові відносини

Введені карантинні обмеження суттєво вплинули й на діяльність більшості 
суб’єктів господарювання. Саме тому, запитань у сфері захисту порушених  
трудових прав (10,8%) у людей, які звертались до офісів Мережі правового  
розвитку, виникало чимало (у 2019 році частка таких звернень не перевищу-
вала 6%). Зокрема особи, які зверталися за правовою допомогою з цих питань, 
просили про консультації щодо правового врегулювання питань оплати їх праці 
в умовах карантину, порядку надання (або відмови у наданні) відпусток, у тому 
числі, окремих випадків щодо примушування работодавців до написання заяв 
на відпустки без збереження заробітної плати, незаконне звільнення тощо.

Право на безпечну дистанційну працю  
в умовах карантину

Україна продовжує перебувати у стані карантину. І хоча його режим пом’як-
шується, однак проблеми, спричинені впровадженням обмежувальних заходів, 
спонукали чимало підприємств, організацій та установ різних форм власності  
перевести своїх працівників на «віддалений» формат роботи. У своїй консультації  
юрист Хмельницького офісу Мережі правового розвитку Руслан Малий висвіт-
лює порядок виконання такої роботи і роз’яснює, як при цьому не порушувати 
права працівника.

Дистанційна (надомна) робота – це форма організації праці, за якої робота  
виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його 
вибором, у тому числі за допомоги інформаційно-комунікаційних технологій, але 
поза приміщенням роботодавця.

До початку карантину в Україні був лише один нормативно-правовий акт, який 
містив положення про дистанційну (в народі – «віддалену»), зазвичай у місці про-
живання працівника) роботу. Зокрема це було «Положення про умови праці надо-
мників» від 29.09.1981 №257/17-99, затверджене положенням Держкомпраці СРСР.

Однак це Положення не було адаптоване під сучасні реалії: зокрема у ньоиу  
містилися умови праці осіб, які мають відповідні житлові умови, а також  
відповідні професійні навички, але положення жодним чином не регулювало  
положення праці за допомоги технічних засобів – таких, як комп’ютер, проведення  
конференцій за допомоги відео-, теле-, аудіозв’язку тощо.

На допомогу вирішення цієї проблеми було прийнято Закон України «Про  
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання  
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020  
№ 530-IX (в редакції від 18.04.2020).

Зокрема було внесено зміни в статті 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП). 
Із тексту прибрали фрази: «визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому  
трудовому розпорядкові». Тобто, відтепер працівник не зобов’язаний дотри-
муватись внутрішнього розпорядку та виконувати роботу, яка чітко визначена  
трудовою угодою.

ПРИКЛАДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ

https://ldn.org.ua/contacts/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n123
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Після цього було додано пункт 6-1 до частини 1 статті 24 КЗпП, який зазначає, що 
трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання пись-
мової форми є обов’язковим: при укладенні трудового договору про дистанційну 
(надомну) роботу.

Однак законодавець жодним чином не прописав дії роботодавця та працівника 
у разі, якщо є діючий договір. Як за таких умов перевести працівника на дистан-
ційну роботу? Невже потрібно розривати та укладати новий трудовий договір?

На нашу думку, якщо виникла така ситуація, слід застосовувати положення  
статей 24, 30, 32, 60 КЗпП, а саме перевести працівника на дистанційну роботу 
можна за наступних умов:

1. Наявність технічної можливості працювати за межами приміщення підприєм-
ства, організації, установи.

2. Наказ роботодавця про переведення працівника на віддалену роботу.

Якщо попередні умови наявні, то фактично згоди працівника на віддалену  
роботу за допомоги технічних засобів роботодавець отримувати не зобов’язаний  
в силу статті 30 КЗпП, яка зазначає, працівник повинен виконувати доручену 
йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за 
винятком випадків, передбачених законодавством. Якщо колишні істотні умови 
праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи 
в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього 
Кодексу.

Стаття 60 КЗпП передбачає можливості гнучкого режиму роботи. За погоджен-
ням між працівником і роботодавцем для працівника може встановлюватись  
гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при  
прийнятті на роботу, так і згодом.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій 
розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, 
якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість 
робочого часу не може перевищувати норми, передбачені статтями 50 і 51 цього 
Кодексу. 

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких  
обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і  
роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота  
передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим  
трудовим договором.

З огляду на це можна дійти висновку, що дистанційна (вона ж віддалена) робота, 
передбачена трудовим законодавством, а отже остання жодним чином не може 
порушувати трудові права працівника.

Слід пам’ятати, що дистанційна робота може бути використана лише за наявності 
підстав оформлення такого режиму роботи та об’єктивної можливості працівника.

Якщо є діючий трудовий договір, то нового договору не потрібно укладати, ро-
ботодавцю достатньо видати наказ, яким доручити працівнику виконання його 
обов’язків за межами приміщення роботодавця.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n387
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Алгоритм: що робити, якщо вас хочуть  
скоротити під час карантину

Внаслідок карантину багато компаній в Україні переживають не найкращі 
часи. Відтак залишається актуальним питання захисту трудових прав. Дієвий  
алгоритм під час скорочення з роботи надають експерти Широкинської громади  
(Запорізька область).

Скорочення працівників: що потрібно знати:

“Пункт 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (КЗПП України) визначає 
скорочення чисельності/штату працівників однією з підстав, за якою працеда-
вець може за своєї ініціативи звільнити співробітника.

Працівник повинен розуміти, щоб бути звільненим за скороченням, роботода-
вець має провести низку процедур. Перш за все, керівник підприємства видає 
відповідний наказ про скорочення, з яким працівника ознайомлюють персо-
нально не пізніше, ніж за два місяці до запланованого скорочення (ст. 49-2 КЗПП 
України). Одночасно працедавець повинен персонально попередити співробіт-
ника про те, що вакантні посади відсутні в організації (якщо, звісно, таких немає). 
Через два місяці працедавець звільняє співробітника, про що видається наказ та 
робиться відповідний запис у трудову книжку.

В день звільнення працівнику зобов’язані виплатити вихідну допомогу (сума має 
бути не меншою, ніж середній місячний заробіток – ст. 44 КЗПП України), а також 
зарплату та компенсацію в разі невикористаної відпустки. Після цього працеда-
вець повинен видати співробітнику трудову книжку та копію наказу про звіль-
нення (вона повинна бути належним чином засвідчена – ст. 47 КЗПП України).

Існують категорії осіб, яких працедавець не має права звільнити з власної  
ініціативи (не враховуються випадки повної ліквідації організації). Зокрема,  
ст. 184 КЗПП України вказує, що це:вагітні та жінки, в яких є діти до 3 та до 6 років; 
одинокі матері (є дитина до 14 років або дитина з інвалідністю).

Винятком є повна ліквідація установи, коли можливе звільнення з подальшим 
працевлаштуванням (обов’язково!).

Звільнення у зв’язку зі скороченням повинно проходити за попередньою згодою 
профспілки, якщо співробітник є її членом (ст. 43 КЗПП України), окрім випадків 
прямо передбачених КЗПП України.

Куди звертатися працівнику після скорочення

Після вищезазначеної процедури працівник має право стати на облік у Держав-
ному центрі зайнятості та отримати статус «безробітний». В карантинний період 
зареєструватися в Державному центрі зайнятості мешканцям громади можна  
онлайн: 20510074@mail.gov.ua.

Коли чекати виплат

Грошова допомога на час карантину надається з першого дня після реєстрації в 
ДЦЗ. Особам, звільненим з крайнього місця роботи за власним бажанням (ст. 38 
КЗПП України), виплати починають нараховуватися на 91-й день.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://www.dcz.gov.ua
https://www.dcz.gov.ua
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До оголошення карантину виплата по безробіттю після скорочення призна-
чається з 8 дня реєстрації за умови відсутності роботи, що вам підходить, та буде 
виплачуватися протягом 360 днів (якщо ви стали безробітним з інших причин –  
270 днів).

Із запровадженням карантину в Україні держава ввела нові правила: тепер  
допомога по безробіттю призначається з першого дня реєстрації.

Чим загрожує звільнення за «власним бажанням» або «за згодою сторін»

Тривалість виплати допомоги може зменшуватися на термін до 90 кален-
дарних днів у разі звільнення за таких обставин. Однак в разі звільнення «за  
угодою сторін», скорочуються останні дні допомоги, тобто ви можете отримувати  
допомогу одразу та недоотримати в кінці, а от при звільненні «за власним  
бажанням» виплати будуть здійснені лише на 91-й день. Також працівник  
повинен пам’ятати, що на вихідну допомогу у цьому випадку йому теж не потрібно  
розраховувати.

Яким є розмір виплат

Ваша виплата по безробіттю залежатиме від заробітної плати за останній рік та 
страхового стажу:

• стаж до 2 років – 50% зарплатні;

• стаж від 2 до 6 років – 55% зарплатні;

• стаж від 6 до 10 років – 60% зарплатні;

• стаж понад 10 років – 70% зарплатні.

Існує обмеження: виплата по безробіттю не повинна перевищувати чотири-
кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2020 році –  
8408 гривень).

Якщо людина не пропрацювала 6 місяців протягом останнього року, то їй буде 

призначена мінімальна виплата – 650 гривень.

Як під час карантину стати на облік в Центр зайнятості та 
отримати допомогу по безробіттю? (+шаблони та приклади заяв)

Одним з найпоширеніших проблемних питань у сфері захисту трудових прав  
громадян в період карантину стало й питання про взяття на облік до центру  
зайнятості та оформлення допомоги по безробіттю. 

Саме тому, юристи Мережі правового розвитку підготували можливий алго-
ритм дій для людини у випадку, якщо вона втратила роботу та бажає оформити  
допомогу по безробіттю. Він, по перше, містить вичерпну правову консультацію, 
а по друге - шаблони відповідних заяв, яка людина одразу автоматично може  
заповнити та надіслати до обласного центру зайнятості за місцем свого фак-
тичного проживання. Інформація стала особливо актуальна через численні  
звільнення у зв’язку з карантином, введеним задля непоширення вірусу COVID-19.

ПРИКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЇ: 

“Згідно з законодавством, кожен українець, який залишився без роботи, має  
право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. 
Хто буде отримувати допомогу по безробіттю у 2020 році?
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Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам України, хто отримав 
офіційний статус безробітного. Матеріальна допомога при звільненні працівника 
виплачується при дотриманні умов, які регламентовані законом про загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування.

Зверніть увагу! За незаконне звільнення у зв’язку з карантином через коро-
навірус передбачена кримінальна відповідальність за статтею 172 Кримінального  
Кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).

За розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з коро-
навірусною інфекцією настає покарання у вигляді штрафу від 34 до 51 тисячі  
гривень або виправних робіт на строк до двох років.

Таким чином, працівнику не потрібно писати заяву на звільнення за власним  
бажанням через карантинні заходи, пов’язані з коронавірусом.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», статус безробітного 
надається:

• особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових  
умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, 
готові та здатні приступити до трудової діяльності;

• особам молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку з припинен-
ням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату;

• людям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку і отримують пенсію з  
інвалідності або соціальну допомогу. Отримати офіційний статус безробітного 
в Україні можна вставши на облік в центр зайнятості (далі – ЦЗ), незалежно від 
зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки у нас в країні діє 
Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій 
вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце 
проживання, серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи або 
вид діяльності).

Увага! Під час карантину в зв’язку з коронавірусом зареєструватися в службі  
зайнятості можна в онлайн-режимі.

Для оформлення допомоги по безробіттю потрібно відправити фото або скан- 
копії документів на адресу електронної пошти Центра Зайнятості.

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

1. Копія та оригінал паспорту і облікової картки платника податків.

2. Копія та оригінал трудової книжки, цивільно-правового договору.

3. Копія та оригінал диплому або іншого документу про освіту.

4. Інші документи (наприклад, військовий квиток (у разі потреби); особа з  
інвалідністю подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною  
експертною комісією та, у разі наявності, пред’являє індивідуальну програму 
реабілітації; внутрішньо переміщені особи пред’являють довідку про взяття  
на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію тощо).

Відвідування центру зайнятості та підбір підходящої роботи

Після присвоєння статусу безробітного, людині залишається лише відвідувати 
ЦЗ (не рідше одного разу в 30 календарних днів) і очікувати поки співробітники 
біржі праці підберуть підходящу вакансію.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
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Якщо протягом 6 місяців з дня реєстрації безробітному не змогли знайти роботу 
за фахом, йому запропонують пройти перенавчання на іншу професію з ураху-
ванням його здоров’я, здібностей і потреб ринку праці.

Дворазова відмова від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстра-
ції в ЦЗ та позбавлення статусу безробітного.

Пропуск призначеної дати відвідування центру зайнятості без поважної причини 
тягне за собою скорочення виплат і/або зняття з обліку.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 792 «Про Порядок реєстрації, 
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», поваж-
ними причинами неявки до ЦЗ є:

• карантин,

• перебування безробітного на лікарняному,

• смерть членів сім’ї або інших родичів,

• догляд за хворою дитиною (до 14 років)

• виклик до судових і правоохоронних органів, військкоматів,

• інші обставини, що об’єктивно перешкоджають явці у ЦЗ.

Порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю

Грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі 
зайнятості.

Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця  
роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91 -го кален-
дарного дня.

Важливо! У період карантину допомога в зв’язку з безробіттям виплачується з 
першого дня після того, як безробітний дистанційно став на облік в біржі праці.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 
360 календарних днів протягом 2 років.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість 
виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Розмір допомоги по безробіттю у 2020 році

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2020 році становить 610 грн. 
У мінімальному розмірі допомога виплачується тим, хто за останній календарний 
рік має страховий стаж менше шести місяців.

Безробітні, чий страховий стаж за останні 12 місяців до реєстрації в ЦЗ перевищує 
6 місяців, розмір виплат по безробіттю розраховується в процентному співвідно-
шенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу.

Зверніть увагу, що максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття не 
може перевищувати 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Зразки розроблених шаблонів документів:
https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/zaiava_dopomoha_po_bezrobittiu_
pryklad.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-п#Text
https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/zaiava_dopomoha_po_bezrobittiu_pryklad.pdf
https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/zaiava_dopomoha_po_bezrobittiu_pryklad.pdf
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Спадкові справи

Введені карантинні обмеження також викликали низку запитань громадян сто-
совно оформлення та реалізації свого права на спадщину під час карантину 
(10,2 %, у 2019 році - 12,1%). Такі питання, переважно, стосувалися пропущен-
ня встановлених законодавством строків для оформлення спадщини, порядку 
звернення до нотаріусів, розподілу майна між близькими родичами, суперечки 
між сусідами стосовно встановлення парканів, тощо. 

Особливості набуття права власності на  
нерухоме майно через спадщину

До юристів Скадовського офісу Мережі правового розвитку звернулася колишня 
мешканка Херсонщини пані Ольга*. Зараз жінка постійно проживає у  Німеччині. 
А на рідну землю її привело земельне питання: необхідно було оформити ділянку 
під житловим будинком, що знаходиться у Скадовську.

Пояснила, що житловий будинок, який зараз належить їй та її братові, раніше 
належав батькам. Після їх смерті відкрилася спадщина, і за рішенням суду діти 
поділили дім між собою «навпіл». А от земельну ділянку поділити не змогли: тоді, 
у 2013 році, порядок користування земельною ділянкою був встановлений таким 
чином, що не дозволяв набути права власності брату та сестрі. Причина була 
в тому, що через технічну невідповідність розподіл не в повній мірі відображав  
інтереси сторін.

Тепер же родичі вирішили таки «закрити» земельне питання. Тож пані Ольга  
цікавилася, як зробити це краще: без конфліктів і з вигодою для обох сторін.

Юрист Офісу при громадській організації «Скадовщина – мій рідний край» Сергій 
Кеба детально вивчив ситуацію і запропонував через суд змінити порядок кори-
стування, установлений мировою угодою, що була затверджена ще у 2013 році.

“За довіреністю ми підготували відповідні документи, зокрема новий висновок 
експерта – з іншим варіантом розподілу та наданням відповідних земельних 
сервітутів,” – пояснює юрист.

Суд, розглянувши позов, встановив** новий порядок користування земельною  
ділянкою під житловим будинком. Тепер він відповідає інтересам сторін та  
дозволяє оформити землю за кожним із колишніх співвласників окремо.

*Ім’я змінено з етичних міркувань.

**Посилання на рішення суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88398796

Встановлення часток у нерухомому майні:  
як врегулювати спір через суд та без нього

При отриманні у власність невизначеної в натурі частки нерухомості у її влас-
ників виникає необхідність встановити, якою саме є межа цієї частки – і в  
більшості випадків така ситуація провокує конфлікти між сторонами. Врегулю-
вати такі спори можна через суд – або без нього. Що варто знати, обираючи 

ПРИКЛАДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ

https://ldn.org.ua/contacts/
https://ldn.org.ua/contacts/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88398796
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обидва правові шляхи, роз’яснює юрист Білозерського офісу Мережі правового  
розвитку В’ячеслав Лях.

З послабленням карантинних обмежень юристи громадської організації «Біло-
зерський центр регіонального розвитку» та Білозерського бюро правової допо- 
моги відновили спільні консультативні виїзди в навколишні села.

Так, під час однієї з червневих консультацій, що пройшла у приміщенні Станіслав-
ської сільської ради, фахівці надали безоплатну правову допомогу 5 громадянам. 
Люди зверталися зокрема з питаннями щодо виділу в натурі частки зі спільного 
майна, щодо оподаткування нерухомого майна, щодо відповідальності за пору-
шення правил благоустрою, щодо порядку оформлення догляду за особою, яка 
досягла 80-річного віку та інші.

Вартим уваги, на нашу думку, є роз’яснення місцевій жительці щодо встановлен-
ня часток в нерухомому майні.

При отриманні у власність невизначеної в натурі частки нерухомості у її  
власників виникає необхідність встановити, якою саме є межа цієї частки – і в 
більшості випадків така ситуація провокує конфлікти між сторонами.

Порядок досудового врегулювання спору
1. Співвласники повинні звернутися до нотаріуса та посвідчити договір щодо  

порядку користування будинком, будівлями та спорудами.

2. В подальшому з таким договором звертаються в БТІ, яке готує висновок щодо 
технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна та здійснює розраху-
нок часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна. Цей розрахунок  
виконується в результаті зареєстрованих заяв всіх співвласників об’єктів  
нерухомого майна.

3. Після отримання висновку, у разі необхідності перепланувань чи виконання 
інших будівельних робіт, необхідно звернутися до Державної архітектурної 
будівельної інспекції та зареєструвати повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт.

4. Після отримання висновку БТІ та реєстрації повідомлення про початок  
виконання будівельних робіт співвласники мають звернутися до нотаріуса та  
укласти Договір про виділ частки в натурі майна.

На кожному з цих етапів від співвласників вимагається документ на землю та  
технічна можливість поділити Будинок або Будинковолодіння. Укладення  
договору про виділ частки в натурі припиняє спільну часткову власність для  
особи, частка якої виділяється за цим договором. Такий договір є окремим новим 
правовстановлюючим документом на Будинковолодіння.

Але не кожен готовий вирішувати такі спори без участі суду. Тому варто зазна-
чити, що для поділу будинку (будинковолодіння) в судовому порядку необхідно 
звертатися до суду з позовною заявою про виділ у натурі частки із майна, що є у 
спільній частковій власності. Проте в позові повинна бути вказана обґрунтована 
технічна можливість виділити частку.

Таким обґрунтуванням зазвичай є висновок судової будівельно-технічної експер-
тизи, який за своєю суттю дублює/змінює висновок БТІ. Таку експертизу також 
можна замовити в приватному порядку.

Також у суд необхідно надати докази реєстрації повідомлення про початок вико-
нання будівельних робіт. Такий доказ необхідний для підтвердження позивачем 
дійсного наміру щодо виділу своєї частки. При цьому потрібно вирішити питання 
щодо права власності на земельну ділянку.
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Правовідносини з приводу нерухомості

Також, за період дії карантинних обмежень, до членських організацій Мережі 
правового розвитку зверталися громадяни за отриманням правової допомоги  
з питань захисту їх прав на нерухоме майно (9,1 % із загальної кількості, тоді 
як у 2019 році частка таких справ складала 13%). Такі питання, переважно,  
стосувалися розподілу між подружжям спільно набутого майна, оформлення 
земельної ділянки, реєстрації дачного будинку, оформлення права власності на 
об’єкти нерухомості, тощо. 

Особливості набуття права власності на  
нерухоме майно через спадщину

Якими є терміни прийняття спадщини, типи спадкування, на що впливає  
наявність/відсутність заповіту, скільки існує черг спадкоємців за законом і хто 
до них відноситься, що таке відумерла спадщина? Основні нюанси спадкування 
нерухомості, зокрема територіальними громадами, у консультації, яку підготував 
юрист Татарбунарського офісу Мережі правового розвитку Одеської обласної 
організації ВГО «Комітет виборців України» Павло Головатий.

Найважливіше правило, яке необхідно знати, реалізуючи бажання вступити 
у спадщину – це 6-ти місячний строк. Тобто протягом 6 місяців від дня смерті  
спадкодавця спадкоємець має прийти до нотаріуса за місцем настання смерті 
спадкодавця і подати заяву про свій намір прийняти спадщину. Якщо цей строк 
буде пропущений, потенційному спадкоємцю доведеться доводити в суді, що 
строк він пропустив із поважних та об’єктивних причин. Спадкоємці, які не  
заявили про своє бажання вступити у спадщину у 6-місячний строк, вважаються 
такими, що відмовилися від неї.

При цьому слід мати на увазі різні типи спадкування:

• за законом;

• за заповітом.

Це означає, що у заповіті спадкодавець має право зазначити будь-яких осіб у 
якості своїх спадкоємців, вказавши навіть, яке конкретно майно кому має нале-
жати після його смерті.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи. У випадку існування 
заповіту, спадкодавці за законом (якщо це різні особи) позбавляються права на 
спадок. Винятки з цього правила становлять малолітні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні  
батьки, які спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка  
належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

Якщо заповіт відсутній, то родичі померлого спадкують майно відповідно до  
черговості, встановленої законом.

ПРИКЛАДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ

https://ldn.org.ua/contacts/
https://ldn.org.ua/contacts/


28

Аналітичний звіт за результатами реалізації проєкту 
“Екстрена правова допомога для протидії COVID-19”

Цивільне законодавство встановлює 5 черг спадкоємців за законом:

Перша черга спадкоємців за законом – діти спадкодавця, зокрема зачаті за життя 
спадкодавця та народжені після його смерті, той із подружжя, який його пере-
жив, та батьки.

Друга черга спадкоємців за законом – рідні брати та сестри спадкодавця, його 
баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 

Третя черга спадкоємців за законом – рідні дядько та тітка спадкодавця.

Четверта черга спадкоємців за законом – особи, які проживали зі спадкодавцем 
однією сім’єю не менше п’яти років до часу відкриття спадщини.

П’ята черга спадкоємців за законом – інші родичі спадкодавця до шостого  
ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення  
усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. У  
п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, 
які не були членами його сім’ї.

Важливо також пам’ятати наступне правило: відповідно до частини третьої  
статті 1268 Цивільного кодексу України, спадкоємець, який постійно проживав  
разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що  
прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього  
Кодексу, він не заявив про відмову від неї. Але разом із тим, такому спадкоємцю 
доведеться доводити факт його постійного проживання зі спадкодавцем на час 
відкриття спадщини. І якщо у такого спадкоємця не буде такого підтвердження 
у вигляді реєстрації місця проживання, йому доведеться доводити цей факт у 
судовому порядку.

Що таке відумерла спадщина

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права 
на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття,  
орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до  
складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням,  
зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної 
громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезна-
ходженням. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна,  
зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповід-
но до вимог закону.

Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, 
вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами  
пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.

З одного боку, це обов’язок органів місцевого самоврядуванн – слідкувати за 
тим, щоб майно, зокрема нерухоме майно, щодо якого відсутні бажаючі вступити  
у спадщину, переходить у власність громади. З іншого боку, таке правило є  
стимулом для громадян слідкувати за строками вступу у спадщину та не  
допустити, щоб спадщина була визнаною відумерлою. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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Проблемні питання,  
що були виявлені експертами 

проєкту, та рекомендації  
щодо їх вирішення 

Проблемні питання, що були виявлені експертами під час реалізації проєкту 
та розглянуті під час експертного обговорення 8 липня 2020 року. Участь в 
обговоренні взяли 17 експертів-правників з 10 регіонів України:

Дотримання маскового режиму та соціальної дистанції

В період послаблення карантину людьми поступово почав ігноруватися маско-
вий режим. Правило дистанції в чергах, на вулицях, перед установами також 
часто не дотримується. Причина цієї проблеми лежить у низькій свідомості 
людей у цьому питанні, а також у недостатності інформування про нього. 

Рекомендація: 

Звернути увагу на існуючу проблему представників місцевої влади 
та органів місцевого самоврядування задля посилення контролю над  
дотриманням маскового режиму та проведенням у регіонах широкої ін-
формаційної кампанії. 

Якість складання адміністративних протоколів

При поновленні посиленого карантинного режиму кількість складених  
адміністративних протоколів збільшується, але переважна більшість із них  
повертається на доопрацювання через виявлені недоліки під час їх складання 
органами, уповноваженими на здійснення затримання. 

Рекомендація: 

Комплексно вивчити релевантну статистику щодо кількості та якості 
складених протоколів з метою виявлення, які призводять до недоліків 
під час складання протоколів.

Недостатня комунікація із суспільством

Експертами проєкту було наголошено на відсутності належної комунікації 
між органами центральної та місцевої влади в частині узгодження спільних дій 
під час проведення масових заходів та/або інформаційних кампаній. Відсутня  
узагальнена інформація про можливості отримання правової допомоги із 
зазначенням контактних даних всіх провайдерів надання правових послуг 
(державних та недержавних). 
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Рекомендація: 

Створення та поширення карти з контактами провайдерів правової  
допомоги на всіх рівнях (від національного до місцевого). Це б 
допомогло людям розуміти де, коли і як можна отримати допомогу.  
Доповнення нещодавно презентованого мобільного додатку для 
клієнтів системи безоплатної правової допомоги актуальною інформа-
цією про всіх ключових провайдерів надання правових послуг. 

Також пропонується провести інформаційну кампанію, спрямовану на  
інформування людей про те, що за поширення інформації про COVID-19, 
яка є неправдивою та непідтвердженою Міністерством охорони  
здоров’я України, може наступити адміністративна або, навіть, 
кримінальна відповідальність.

Неузгодженість законодавчого та нормативного поля

Урядові акти, якими встановлено карантинні обмеження є несистематизо-
ваними, в них часто зустрічаються суперечливі положення та колізії. На час  
підготовки цього звіту ухвалено три постанови Кабінету Міністрів України, 
якими регулюються “карантинні” питання та встановлено різні дати початку 
та закінчення карантину, що не відповідає правилам нормопроектувальної 
техніки (постанова КМУ від 06.09.2005 р. №870 “Про затвердження Правил 
підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України”) в частині зменшення до 
мінімуму актів з одного і того ж питання (Таблиця 1.).

Постанова КМУ Дата початку карантину Дата закінчення карантину

№ 211 від 11.03.2020, п. 1 12.03.2020 03.04.2020

внесення змін до п. 1 постанови КМУ від 11.03.2020 №211

№ 239 від 25.03.2020 12.03.2020 24.04.2020

№ 291 від 22.04.2020 12.03.2020 11.05.2020

№ 343 від 04.05.2020 12.03.2020 22.05.2020

№ 392 від 20.05.2020 п. 1 22.05.2020 22.06.2020

внесення змін до п. 1 постанови КМУ від 20.05.2020 №392

№ 500 від 17.06.2020 22.05.2020 31.07.2020

№ 641 від 22.07.2020 п. 1 01.08.2020 31.08.2020

Таблиця 1. Акти Кабінету Міністрів України, що стосуються карантинних обмежень  
(станом на 31.07.2020)
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Рекомендація: 

Звернути увагу Кабінету Міністрів України на наявність колізій та  
неузгодженостей в урядових актах, якими регулюються питання 
щодо запобігання та протидії пандемії гострої респіраторної хвороби 
COVID-19.

Проблеми в роботі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

У людей виникли дуже великі труднощі з доступом до адміністративних  
послуг. У Центрах надання адміністративних послуг великі черги. Наприклад, 
мав місце випадок, коли людині, яка  подала  заяву про припинення фізичної 
особи-підприємця (ФОП), було надано відповідь, що час очікування рішення 
становить більше 80 днів.

Рекомендація: 

Звернути увагу на наявну проблему представників місцевого самовря-
дування для вжиття ними заходів щодо максимальної автоматизації 
процесів подання заяв з використанням державної послуги “Дія”. 

Питання правопросвіти

Також є необхідність у правопросвітницькій діяльності. Джерел інформації  
багато, але достовірної інформації та усвідомленого її розуміння у суспільстві 
бракує. 

Рекомендація: 

Міністерству охорони здоров’я України із залученням Міністерства 
юстиції України та неурядових провайдерів правових послуг доповнити 
інформаційну кампанію щодо поширення пандемії COVID-19 правовою 
складовою.

Проблемні питання обсервації та використання програмного забезпечення 
“Дій вдома”

Програма “Дій вдома” потребує вдосконалення, тому що при дотриманні  
режиму самоізоляції трапляються незручні ситуації із використанням цієї 
програми, зокрема проблема в тому, що повідомлення можуть приходити в 
будь-який період доби та без звуку. Це ускладнює її використання і спричиняє  
складання протоколу навіть в тих випадках, коли порушень по факту не було. 
Також не працює така опція, як скасування використання програми після  
проходження тестування на полімеразна ланцюгову реакцію (ПЛР).

Не передбачена можливість матеріальної підтримки тих осіб, які перебува-
ють у пунктах обсервації, і через скрутне матеріальне становище не можуть  
самостійно забезпечити своє перебування там.

Рекомендація: 

Звернути увагу розробників державного сервісу “Дія” на виявлену  
проблему. 
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Проблеми зі збереженням медичної таємниці

Проблема забезпечення приватності, конфіденційності, збереження лікарсь-
кої таємниці під час приїзду карети швидкої допомоги. По селах інформація 
про тих, в кого є підозра на захворювання COVID-19 розходиться по “сара-
фанному радіо” дуже швидко. Для запобігання поширення епідемії було б  
ефективно визначати контактних осіб та рекомендувати їм залишатися на  
самоізоляції, але така пропозиція була відкинута місцевою владою, мотивуючи  
це порушенням медичної таємниці. Однак ми бачимо, що ця таємниця вже  
була розкрита під час того, як працівники екстреної медичної допомоги в 
спеціальних костюмах приїхала до конкретного будинку.

Рекомендація: 
Провести інформаційні кампанії в регіонах за участю представників  
органів місцевого самоврядування, медичних установ та громадськості 
для обговорення порушеного питання.

Права споживачів

Залишається неврегульованим питання компенсації витрат за скасовані  
туристичні путівки та авіаперельоти.

Рекомендація: 
Визначення єдиного підходу (механізму) дій авіаперевезників та тури-
стичних агентств, через удосконалення (доповнення відповідним поло-
женням) форм договорів (угод) про надання туристичних послуг

Проблемні питання, що були виявлені під час робочої зустрічі 09.07.2020 
підписантами Меморандуму про взаємодію надавачів правової допомоги в 
Україні, який був укладений 15 червня 2018 року між Координаційним центром  
з надання правової допомоги, Громадською спілкою «Мережа правового  
розвитку», Асоціацією юридичних клінік України, Громадською спілкою 
«Українська Гельсінська Спілка з прав людини», Всеукраїнською благодійною  
організацією «Українська фундація правової допомоги», Громадською  
організацією «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична Сотня» та  
Благодійною організацією «Благодійний фонд «Право на захист» (далі -  
Меморандум):

Удосконалення існуючих механізмів обміну інформацією між державними і 
недержавними провайдерами безоплатної правової допомоги

Існує потреба в удосконаленні існуючих механізмів обміну інформацією між 
державною системою надання безоплатної правової допомоги та спеціалізо-
ваними організаціями громадянського суспільства з метою збору, узагальнен-
ня та поширення інформації про актуальні проблемні питання громадян в умо-
вах карантину, їх систематизація, уникнення дублювання, поширення кращих 
практик щодо захисту порушених прав людей.

Рекомендація:
Удосконалити положення Порядку взаємодії місцевих центрів з  
надання безоплатної вторинної правової допомоги з партнерськими  
організаціями щодо перенаправлення осіб, які потребують безоплатної 
правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру № 61  
«Деякі питання взаємодії місцевих центрів з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги з партнерськими організаціями щодо  
перенаправлення осіб, які потребують безоплатної правової допомоги»  
в частині обміну інформацією про перенаправлення осіб, передбачивши  
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періодичний обмін інформацією між місцевим центром з надання  
безоплатної вторинної правової допомоги та відповідною партнерсь-
кою організацією. 

Розроблення стандартів надання безоплатної первинної правової допомоги

Одним з напрямів співпраці, визначених у Меморандумі, передбачено підго-
товку спільних пропозицій щодо розроблення стандартів надання безоплат-
ної первинної правової допомоги. Але обговорення питання щодо визначення 
єдиних підходів до надання безоплатної первинної правової допомоги всіма 
провайдерами правових послуг на даний час призупинено.

Рекомендація:
Забезпечити напрацювання спільних пропозицій до розроблення Стан-
дартів надання безоплатної первинної правової допомоги шляхом ут-
ворення робочої групи з представників усіх зацікавлених Сторін-під-
писантів Меморандуму про взаємодію надавачів правової допомоги в 
Україні, який був укладений 15 червня 2018 року та включення відповід-
ного завдання (із визначенням конкретних строків для його виконання) 
до спільного Плану заходів.
Поновити/актуалізувати роботу підписантів Меморандуму в напрямку 
розроблення/доопрацювання проєкту Концепції утворення та пілоту-
вання моделі незалежного провайдера надання правової допомоги, як 
це було визначено за результатами робочої зустрічі всіх зацікавлених 
сторін в Міністерстві юстиції України в січні 2020 року.

Спільний моніторинг стану забезпечення конституційних прав і свобод  
людини

Меморандум окремим напрямом співпраці між сторонами-підписантами 
визначає організацію та проведення спільного моніторингу стану забезпечен-
ня конституційних прав і свобод людини, зокрема права на безоплатну право-
ву допомогу, а також вивчення та узагальнення випадків, що можуть свідчити 
про наявність порушень таких прав. Разом з тим, механізм для практичної ре-
алізації вищезазначених положень Меморандуму, а також обміну інформацією 
між сторонами в частині сприяння поширенню позитивного досвіду у сфері 
правової захищеності клієнтів до теперішнього часу не розроблений.

Рекомендація:
Утворити робочу групу з представників Сторін-підписантів Меморан-
думу для розроблення механізму проведення спільного моніторингу  
стану забезпечення конституційних прав і свобод людини, зокрема  
права на безоплатну правову допомогу, а також вивчення та узагаль-
нення випадків, що можуть свідчити про порушення таких прав.
Поновити/актуалізувати роботу в частині розроблення та затверджен-
ня спільних планів-заходів Сторін-підписантів з інформуванням про 
визначені ініціативи та строки їх виконання Наглядової Ради Координа-
ційного центру з надання правової допомоги.
Поновити роботу з актуалізації та розміщення на офіційних веб-сайтах 
Координаційного центру з надання правової допомоги та підписантів 
Меморандуму інтерактивної карти всіх провайдерів надання правових 
послуг, яка була оприлюднена у попередній версії офіційного веб-сайту 
Координаційного центру з надання правової допомоги.
Доповнити мобільний додаток для клієнтів безоплатної правової  
допомоги актуальною інформацією про місцезнаходження та контакти 
Сторін-підписантів Меморандуму.
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Ключові висновки 

Доступ до актуальної інформації про COVID-19

Глобальна пандемія коронавірусу Сovid-19 поступово внесла певні корективи 
та змінила усталений спосіб життя українців. Люди вимушені були проводити 
більшість свого часу вдома, працювати в режимі онлайн, мінімізувати безпосе-
редні контакти з друзями та знайомими та, переважно, отримувати необхідну  
для них інформацію про реальний стан речей та обмежувальні карантинні  
заходи, що здійснюються державою для боротьби з пандемією, здебільшого,  
з соціальних мереж, наявних електронних ресурсів або за допомогою  
теле-радіо каналів зв’язку. У зв’язку з цим, в умовах стрімкого поширення 
світом пандемії особливої ваги та актуальності набуло питання про отримання  
людьми правдивої та перевіреної інформації про реальний стан речей з офіцій-
них, надійних та перевірених джерел задля визначення першочергових кроків 
стратегії власних дій та вжиття вичерпних заходів у цій кризовій ситуації,  
наслідки якої часто мали негативний вплив і на правову сферу через пору-
шення прав людини, виникнення конфліктних ситуацій, послаблення спро-
можності системи правосуддя ефективно реагувати на ці виклики. 

Обмежений доступ до онлайн інструментів  
правової допомоги

Не всі люди, які за час реалізації проєкту потребували отримання правової  
консультації, мали змогу її отримати за допомогою онлайн інструментів.  
Основна причина цієї проблеми полягає у тому, що частина населення має 
низький рівень інформаційної грамотності. Також цей бар’єр часто усклад-
нюється матеріальними обмеженнями, які не дозволяють людям придбати 
пристрої для доступу до Інтернет та оплатити цей доступ. Особливо гостро це 
питання постало для мешканців віддалених районів, жителів сільської місце-
вості та літніх людей. Саме тому, правова допомога, навіть під час карантинних 
обмежень, не може повністю надаватися виключно у дистанційному режимі.  
В умовах можливих нових спалахів пандемії та відповідного посилення  
карантинних обмежень надавачам правової допомоги необхідно звернути 
увагу на можливості використання телефонного зв’язку.

Найбільш поширені правові проблеми  
в умовах пандемії

Найбільш типовими правовими проблемами, з якими зіштовхнулися українці з 
часу запровадження карантину, стали втрата роботи, зменшення соціальних 
виплат, труднощі з отриманням допомоги по безробіттю, нарахування заробіт-
ної плати за період вимушеної відпустки, проблеми з кредиторами та виплатою 
кредитів, оформленням спадщини. Збільшились звернення від представників  
малого бізнесу, які в умовах пандемії втратили можливість працювати, а  
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відтак отримувати дохід для оплати роботи персоналу,  оренди, кредитів тощо.  
Багато фізичних осіб підприємців (ФОПів) зверталися з питаннями про те, які 
вони мають можливості підтримки від держави і як саме їх можна отримати. 
Наприклад, як вони не маючи найманих працівників, можуть скористатися  
фінансовою підтримкою на час карантину. У зв’язку з цим, враховуючи  
найбільш актуальні питання, які цікавили людей, експертами проєкту було  
підготовлено та поширено у вільному доступі понад 40 правових консультацій 
на актуальну тематику. Також було розроблено та оприлюднено зразки най-
більш типових та запитуваних людьми юридичних документів. Завдяки онлайн 
сервісу кожен може створити такий документ зі своїми даними і скористатися 
ним при вирішенні своєї правової проблеми. 

Вдосконалення існуючих механізмів обміну  
інформацією між державними та недержавними 
провайдерами надання правових послуг 

З метою збору, узагальнення та поширення інформації про актуальні проблемні 
питання людей в умовах карантину, їх систематизації, уникнення дублювання 
та  поширення кращих практик щодо захисту порушених прав людей, підви-
щення якості правової допомоги, на сьогодні існує потреба в удосконаленні  
діючих механізмів щодо обміну інформацією між державною системою  
надання безоплатної правової допомоги та спеціалізованими організаціями 
громадянського суспільства, а також розроблення критеріїв для проведення  
спільного моніторингу стану забезпечення конституційних прав і свобод  
людини, та спільних стандартів надання первинної правової допомоги.
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Про Мережу правового розвитку 

Мережа правового розвитку є одним із найбільш дієвих громадських об’єд-
нань, що здійснює свою діяльність у сфері доступу до правосуддя в Україні. Це 
спілка організацій громадянського суспільства, які розвивають територіальні 
громади через надання безоплатної правової допомоги. Спілка почала своє 
формування у 2009 році під назвою «Мережа Центрів правової інформації та 
консультацій» і на сьогодні об’єднує 23 організації у 15 регіонах України. Ці 
організації, на базі яких створені офіси Мережі, надають населенню базову 
інформацію з правових питань, активно співпрацюють з органами місцевого  
самоврядування для розв‘язання індивідуальних проблем та для захисту  
суспільних інтересів, впроваджують альтернативні засоби вирішення  
конфліктів, розвивають громади та лідерство. Щомісяця до офісів Мережі та  
через її онлайн сервіси за правовою допомогою звертаються тисячі людей. 
Широким є спектр правової проблематики, з якою працюють юристи Мережі: 
це і земельні, і трудові, і соціальні, і сімейні справи. Велика увага приділяється  
вирішенню проблем внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, 
вразливих верств населення.

Місія
Ми посилюємо правові можливості, захищаємо права і свободи людини,  
розвиваємо громади.

Бачення
Розвиток України як демократичної, вільної, конкурентоспроможної і безпеч-
ної країни, де дотримуються права людини, де кожен може реалізувати свій 
потенціал, маючи рівний доступ до можливостей і ресурсів, де панують верхо-
венство права і повага до людської гідності. 

Стратегічні напрями роботи
Управнення людини, що передбачає формування критичної маси людей, які 
знають свої права, спроможні та вмотивовані їх реалізовувати.

Експертно-правова підтримка громад – через створення умов для розбудови 
громад, спроможних вирішувати свої проблеми правовим шляхом.

Інституційна спроможність Мережі – розбудова злагодженої роботи органі-
зацій громадянського суспільства, що діє в інтересах громади.
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