
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

«УКРАЇНА» 
 

Дубенська філія 
 

 

 

 
 

 

 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

 ЮРИДИЧНОЇ   КЛІНІКИ 

 

 
Дубно 2012 

 



 

 

Професія юриста полягає в тому, 

щоб усе ставити під сумнів, 

 ні з чим не погоджуватися 

 і без кінця говорити 
 

Т. Джефферсон 

 

Юридична клініка: надання консультацій, 

підвищення кваліфікації, правопросвітницька та 

наукова діяльність  

 
Пріоритет загальнолюдських цінностей, потреб, інтересів і прав людини, що 

покладено в основу програм усіх навчальних дисциплін у Дубенській філії 

Університету «Україна» яскраво свідчить про значні та невідворотні  зміни в 

підході до організації та визначення змісту сучасної вищої юридичної освіти саме 

як соціального феномену. Зокрема, при підготовці фахівців викладачі філії 

намагаються не лише навчити майбутніх правників основам та тонкощам 

юриспруденції, але й виховати їх в дусі поваги до закону, прав і свобод людини і 

громадянина, сформувати у них особистість, здатну до щирості та справедливості, 

співчуття та бажання допомогти іншим. Підтвердженням цих слів є діяльність 

СННВП «Юридична клініка», яка поєднує в собі не лише освітню ціль існування 

(надати змогу студентам набути практичних навичок юридичної діяльності ще під 

час навчання), але і соціальну (забезпечити доступ вразливих верств суспільства до 

безоплатної правової допомоги та підвищення правової освіти та культури 

населення). 

 За період 2011-2012 навчального року Студентським навчальним науково-

виробничим підрозділом «Юридична клініка» в особі студентів-консультантів та 

викладачів було розглянуто 53 звернення громадян, набуто нових вмінь та навичок 

через участь у семінарах та тренінгах, започатковано правопросвітницьку 

діяльність. Також активно велася наукова робота, зокрема участь у конференціях, 

підготовка тез доповідей з проблем юридичної клінічної освіти тощо. 

http://www.aforismo.com.ua/authors/3122/


 

 

НАУКОВА РОБОТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

За період 2011-2012 навчального року Юридичну клініку  Дубенської філії 

Університету Україна представлено на конференціях та круглих столах, 

присвячених проблемам та перспективам розвитку юридичної клінічної освіти, 

зокрема:  

 

Міжнародна науково-практична конференція: «Право і держава в умовах 

глобалізації та регіоналізації», 14 жовтня 2011 року, з нагоди 15-ї річниці 

юридичного факультету Національного університету ДПС України, тези доповіді 

«Юридична клінічна освіта: проблеми та перспективи розвитку», Вишковська В.І.;  

Всеукраїнський круглий стіл серед представників юридичних клінік України: 

«Юридичні клініки в Україні: сучасний стан та перспективи подальшого 

розвитку»,  28 жовтня 2011 року, на базі Національного університету «Одеська 

юридична академія», м. Одеса. Тези доповіді «Юридичні клініки у світлі Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», Вишковська В.І. На даному заході 

було узгоджено проект внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» щодо статусу юридичних клінік. Проект даного нормативного акту був 

прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 05.07.2012 року. (Див. 

додаток 1.); 

 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній Україні», 26 квітня 2012 року, м. Рівне. Тези доповіді 

«Юридичні клініки як спосіб підготовки молодих юристів: проблемні питання», 

Вишковська В.І.; 

IV звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів 

«Наукові дослідження молоді» на базі Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» Дубенська філія, 25 квітня 2012 року, доповідь на тему 

«Юридична клінічна освіта на шляху до європейських стандартів», Вишковська 

В.І.; 

VІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція «Мій 

науковий дебют» на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» Дубенська філія, 13 травня 2012 року «Роль і значення юридичної 



 

 

клініки в правопросвітницькій діяльності» Гук Яна Василівна, студентка ІІІ 

курсу спеціальності «Правознавство», Науковий керівник Вишковська В.І. 

  

НАБУТТЯ НОВОГО ДОСВІДУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1. Всеукраїнський з’їзд представників юридичних клінік, на базі Національного 

університету ДПС України, звіт про діяльність Асоціації юридичних клінік, 14 

жовтня 2011 року, м. Ірпінь. Учасники: Керівник ЮК – Вишковська В.І. 

2. Всеукраїнська Парламентська правнича школа, організована Координацією 

молодих юристів та Комітетом з питань правової політики Верховної Ради України, 

07 грудня 2011 року І під’їзд Верховної Ради України. Майстер-класи від народних 

депутатів України: Шишкіної Е.В., Князевича Р.П., Забарського В.В. Учасники: 

Керівник ЮК – Вишковська В.І. 

3. Навчально-практичний тренінг 

«Попередження та захист прав від 

ксенофобного поводження у діяльності 

недержавних організацій в Україні», 9-

10 грудня 2011 року, Закарпатська 

область, с. Кострино. Учасники: 

Вальковець А. – студент-консультант 

ЮК, Вишковська В.І. 

 

4. Всеукраїнська правнича школа з адвокатури у 

кримінальних справах, організована Координацією 

молодих юристів та Адвокатською групою «Солодко і 

партнери», 29 березня 2012 року, на базі Національного 

авіаційного університету, м. Київ. Учасники: Гук Я.В. – 

студент-консультант ЮК, Вишковська В.І. 

 

 



 

 

5. Семінар-тренінг «Правова просвіта як напрям попередження ксенофобії», 30-31 

березня 2012р., м.Острог, на базі Національного університету «Острозька 

академія». Учасники: Базанович І.В. – студент-консультант ЮК. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У період з 17 грудня 2011 

року до 20 березня 2012 року 

студенти-консультанти 

проводили інтерактивні 

навчальні та практичні заняття 

з учнями 11-го класу ЗОШ №1 м. 

Дубно на тематику «Практичне 

право: на попередження 

ксенофобії». 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА СКРІЗЬ І ВСЮДИ 

 

Для довідки. Юридична клініка при Дубенській філії Університету Україна була 

створена 2008 року на основі Типового положення про юридичну клініку вищого навчального 

закладу України, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 03.08.2006 року. 

Основновною метою юридичної клініки є: забезпечення доступу представників соціально-

вразливих верств населення до безкоштовної правової допомоги, підвищення рівня знань, умінь і 

навичок студентів юридичної спеціальності, підвищення рівня правової культури. 

 

За період з 01 вересня 2011 року по 30 червня 2012 року студентами-

консультантами під пильним керівництвом викладачів було надано 53 консультації 

з різних галузей права. Серед них усні консультації з цивільного, житлового, 

сімейного, земельного права та права соціального забезпечення, підготовка 

процесуальних документів (звернень до органів державної влади та позовні заяви 

до суду). 

Керівником ЮК з 2010 року призначено Вишковську В.І., яка не тільки 

консультує студентів та спрямовує їх діяльність в правильне русло, а й постійно 

удосконалює роботу ЮК, налагоджує нові напрями роботи.  

14  жовтня 2011 року Вишковська В.І. була учасником науково-практичної 

конференції «Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації» (напрямок 

«Розвиток юридичної клінічної освіти в умовах євро інтеграційних процесів»), що 

проводилася на базі  Національного університету державної податкової служби 

України. Безпосередньо тут проходило зібрання мережі юридичних клінік України, 

де була представлена і наша клініка. Завданням зібрання було обговорення аспектів 

діяльності юридичних клінік на місцях та шляхів вдосконалення нормативно-

регулятивного забезпечення діяльності Юридичної клінічної програми. 

28 жовтня 2011 року керівника ЮК 

було запрошено до Національного 

університету «Одеська юридична академія» з 

метою взяти особисту участь у обговоренні 

подальшого розвитку та удосконалення 

нормативно-правової бази, що регулює 

діяльність юридичних клінік, а також пошуку 

дієвих шляхів підвищення стану правової 

освіти та правової культури населення 

держави в рамках круглого столу серед 

представників юридичних клінік на тему 

«Юридичні клініки в Україні: сучасний стан 

та перспективи по 

дальшого розвитку». На даному заході 

було складено проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про 

надання безоплатної правової допомоги», в 

якому пропонується внести юридичні клініки 

до суб’єктів, які надаватимуть первинну та 



 

 

вторинну правову допомогу. 05 липня 2012 року закон був прийнятий у першому 

читанні (Додаток 1).  

07 грудня 2011 року 

Вишковська В.І. мала можливість 

побувати у стінах нашого 

парламенту, Верховній Раді 

України, та бути учасником 

майстер-класів народних депутатів – 

членів Комітету з правової політики, 

безпосередньо поспілкуватися з 

нардепами правлячої партії та 

опозиції, Князевичем Р.П., 

Забарським В.В. та Шишкіною Е.В. 

Народні депутати поділилися секретами та методикою роботи апарату та комітетів 

ВРУ, практичними знаннями, давали безліч порад, обговорювали проблеми та 

перспективи розвитку парламентаризму, процедуру внесення змін до Конституції 

України та навчили давати оцінку відповідності законопроектів Конституції 

України. Отриманні знання є для нас дуже корисними та незамінними. 



 

 

09-10 грудня 2011 року 

представникам Юридичної клініки 

випала нагода побувати у с. 

Кострине Великоберезанського 

району Закарпатскої області, де в 

рамках Програми з протидії 

ксенофобії та расизму в Україні, 

що реалізується за фінансової 

підтримки Бюро у справах 

демократії, прав людини та праці 

Державного Департаменту США 

проходив тренінг на тему: 

«Попередження та захист прав від 

ксенофобного поводження  НУО в 

Україні», в якому взяли участь представники юридичних клінік. 

 Тренінгове заняття проводилось з використанням інтерактивних методів 

навчання і було спрямоване на заповнення прогалини в джерелах інформації, що 

можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження 

ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення України. 

Нашій ЮК було подаровано спеціальний посібник, який орієнтований на 

формування основної компетенції в системі прав людини, що захищають від 

ксенофобних вчинків, розкриває 

правові засади її протидії. 

Надіємося, що посібник допоможе 

нам у подальшій роботі, 

сприятиме розвиткові української 

молоді на засадах гуманізму та 

толерантності. 

 Таким чином, ми горді 

носити статус не лише студента, а 

студента-консультанта юридичної 

кініки. В клініці ми отримуємо 

незамінний досвід реального 

спілкування з клієнтами, 

потрапляємо в конкретні життєві 

ситуації і ретельно вирішуємо їх. Такого не навчать на жодній лекції. Ми постійно 

отримуємо нові знання та практичні навички, удосконалюємося, підвищуємо рівень 

правової освіти та культури. Новий напрямок діяльності юридичної клініки – це 

правопросвітницька діяльність, яка має загальносуспільну мету – виховання молоді 

Дубенщини на засадах толерантності, гуманізму та поваги до права.  

 

Вальковець Анна, 
студент-консультант, студентський директор 

Юридичної клініки Дубенської філії 

Університету «Україна» 



 

 

Виховуємо молоде покоління  Дубенщини на засадах гуманізму 

та толерантності 
 

Одним із факторів, який деструктивно впливає на будь-яке суспільство, є 

ксенофобія (з грецького «xenos» – чужий, сторонній і «phobos» –страх) – ворожість 

і нетерпимість до осіб іншої віри, культури, національності, до іноземців, 

представників інших регіонів, а також до чогось незнайомого, чужого, незвичного. 

 Питання ксенофобії, міжетнічної та міжрасової ворожнечі в Україні потребує 

уваги як з боку держави, передусім правоохоронних органів, так і суспільства. 

Особливої актуальності ці питання набувають у процесі підготовки до проведення 

в Україні Євро-2012. Толерантне та доброзичливе ставлення з боку наших громадян 

до іноземців, які відвідають нашу країну, допоможе гідно презентувати Україну на 

міжнародній арені. 

 09-10 грудня 2011 року у с. Кострине Великоберезанського району 

Закарпатської області в рамках Програми з протидії ксенофобії та расизму в 

Україні, що реалізується за фінансової підтримки Бюро у справах демократії, прав 

людини та праці Державного Департаменту США проходив тренінг на тему: 

«Попередження та захист прав від ксенофобного поводження  НУО в Україні», в 

якому взяли участь представники юридичних клінік. 

 Тренінгове заняття проводилось з використанням інтерактивних методів 

навчання і було спрямоване на заповнення прогалин в джерелах інформації, що 

можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження 

ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення України. 

 Відповідно до графіку, затвердженого директором ЗОШ №1 м. Дубна, 

студентами-консультантами проводяться навчально-практичні заняття з 

використанням інтерактивних технологій для учнів 11-го класу.  

Практичні заняття передбачають розгляд наступних тем: «Толерантність у 

повсякденному житті», «Ксенофобія – негативне суспільне явище», «Право на 

захист від дискримінації», «Ксенофобія – крок до насильства», «Як діяти у разі 

вияву ксенофобії», «Юридична відповідальність за правопорушення на ґрунті 

ксенофобії», «Засоби профілактики явищ ксенофобії», «Юридичний конфлікт з 

причин ксенофобії», «Медіація – третій не зайвий у конфліктах на ґрунті 

ксенофобії», «Ксенофобія серед молоді». 

Більшість занять проводилося з використанням інтерактивних методик, у 

вигляді ігор, що сприяло доброму засвоєнню матеріалу. Випускники висловлювали 

свої враження та обіцяли бути людяними та толерантними у будь яких життєвих 

ситуаціях.  

 

                                                                     

Гук Яна, 

студент-консультант Юридичної клініки 

керівник сектору правопросвітньої роботи 

 



 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 

За період з 01 вересня 2011 року по 30 червня 2012 року студентами-

консультантами було розглянуто 53 звернення громадян з різних галузей права, 

зокрема: 

- цивільного права – 8 звернень; 

- сімейного права – 4 звернення; 

- житлового права – 2 звернення; 

- трудового права – 4 звернення; 

- адміністративного права – 2 звернення; 

- процесуального права – 2 звернення; 

- земельного права – 2 звернення; 

- права соціального забезпечення – 25 звернень; 

- спадкового права – 3 звернення; 

- податкового права – 1 звернення. 

  

По результатах вирішених  справ пропонуємо широкому колу читачів 

узагальнюючі інформаційні матеріали для використання в подібних реальних 

життєвих ситуаціях. 

 

Право соціального забезпечення 

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернувся громадянин України М.В., інвалід ІІ групи 

загального захворювання, 1977 р. н., з проханням роз'яснити порядок 

взяття на облік інвалідів Державною службою зайнятості. 
 

Проаналізувавши нормативну базу, повідомляємо наступне: Державна 

служба зайнятості відповідно до ст. 43 Конституції України, статей 5, 18, 19 Закону 

України від 01 березня 1991 року «Про зайнятість населення»  та статті 18 Закону 

України від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» - сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню громадян з 

особливими потребами з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної 

комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або пристосовані для них робочі місця, 

заявлені підприємствами. 

З цією метою постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за 

сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією 

підприємства, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії. 

Для того, щоб стати на облік у центр зайнятості, особа з інвалідністю має 

надати наступні документи: 

- паспорт; 

- трудову книжку; 



 

 

- документ про освіту; 

- посвідчення інваліда (пенсійне посвідчення, видане органами Пенсійного 

фонду України); 

- довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації 

(видається при отриманні групи інвалідності). Але якщо у акті зазначено, що інвалід 

непрацездатний, то центр зайнятості не може взяти його на облік. 

Сприяння працевлаштуванню відбувається з урахуванням висновків МСЕК 

(для повнолітніх інвалідів) та лікарсько-консультативних комісій лікувально-

профілактичних закладів (для неповнолітніх). 

Згідно зі ст. 8 Закону України від 01 березня 1991 року «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» МСЕК і ЛКК проводять експертизу професійної придатності 

осіб з особливими потребами, що здійснюється насамперед для професій 

(спеціальностей), за якими вони працювали, навчалися, а також для професій 

(спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. 

Вказується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений у тому чи 

іншому ступені професійної придатності. 

Обов'язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії: 

- у повному  обсязі; 

- з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості 

робочого дня. 

Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується до 

освоєння при професійному навчанні, перепідготовці. 

Обов'язково надаються рекомендації щодо форми організації навчання: 

- у загальноосвітньому навчальному закладі; 

- у спеціально організованих умовах (спеціальна загальноосвітня школа, 

школа-інтернат, спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі); 

- спеціальна навчальна програма, легкий режим навчання та інше. 

МСЕК та ЛКК здійснюють докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої 

трудової діяльності особи з інвалідністю, в якому обов'язково зазначаються 

протипоказання за станом здоров'я інваліда до певних видів професійної діяльності, 

зазначені умови праці (важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма 

організації праці, санітарно-гігієнічні чинники) тощо. 

Відповідно до п.1 ст. 23 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» право на призначення допомоги по 

безробіттю мають лише інваліди, визнані в установленому порядку безробітними, 

які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах 

повного або неповного робочого дня (тижня) не менше ніж 26 календарних 

тижнів і сплачували страхові внески. 
Отже, в даному випадку необхідно стати на облік у відповідному відділі 

Державної служби зайнятості, надавши необхідні документи, а у разі отримання 

необхідної вакансії – працювати на посаді, що не суперечить висновку МСЕК/ЛКК. 

 

 

 



 

 

Цивільне право  

 

До студентського навчального науково-виробничого підрозділу 

«Юридична клініка» звернувся громадянин Л.М., 1947 р.н., з проханням 

надати консультацію про порядок скасування довіреності. 

Розглянувши звернення, повідомляємо таке: 
 

Відповідно до ч. 3 ст. 244 Цивільного кодексу України довіреністю є 

письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва 

перед третіми особами. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної 

довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. 

Щоб реалізувати своє право на скасування нотаріально посвідченої 

довіреності, фізичній особі необхідно звернутись до нотаріуса із заявою про 

скасування довіреності, а також повідомити про скасування довіреності 

представника та третіх осіб, для представництва перед якими вона була видана. 

Скасувати довіреність має право лише той нотаріус, який її завірив. Нагадаємо, що 

згідно з п. 154 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженої наказом Мін’юсту від 03.03.2004 р. № 20/5 (далі – Інструкція 

№ 20/5), при одержанні заяви про скасування довіреності про це робиться відмітка 

на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, та в реєстрі 

нотаріальних дій. 

Право на скасування довіреності має саме той нотаріус, який її завірив. 

Скасування довіреності тягне за собою припинення повноважень представника. У 

зв’язку з цим в особи, яку представляють, і її правонаступників виникає ряд 

обов’язків. Згідно з ч. 2 ст. 249 ЦКУ особа, яка видала довіреність і згодом скасувала 

її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, 

для представництва перед якими була видана довіреність. Вказаний обов’язок вона 

може виконати самостійно або доручити його виконання іншій особі, зокрема 

приватному нотаріусу, який скасував довіреність за заявою. Такі заяви подаються 

нотаріусу не менш ніж у двох примірниках, один з яких передається поштою зі 

зворотним повідомленням або особисто адресатам під розписку. Заяви можуть 

передаватися також із використанням технічних засобів. У цьому разі другий 

примірник заяви повертається особі, що її подала. Така можливість передбачена, 

зокрема, п. 154 Інструкції № 20/5, відповідно до якого повідомлення осіб про 

скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом за правилами п. 275 цієї 

Інструкції, шляхом передачі відповідної заяви. Згідно із ст. 249 ЦКУ момент 

скасування довіреності та момент втрати нею чинності для представника та третіх 

осіб, для представництва перед якими була видана довіреність, не збігаються. Так, 

нотаріально посвідчена довіреність є скасованою з моменту подання особою 

нотаріусу відповідної заяви та вчинення нотаріусом на її підстави перелічених вище 

дій. 

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 249 ЦКУ права та обов’язки щодо третіх осіб, 

які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався 

або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка 



 

 

видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо 

третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася. 

 

 

Сімейне право 

 

На звернення громадянки Р.В., 1978 р.н. з проханням надати 

консультацію про процедуру розірвання шлюбу, якщо спільних дітей 

немає, повідомляємо наступне: 
 

Порядок розірвання шлюбу встановлюється статтею 105 СК України. 

Розірвання шлюбу поставлене під контроль держави і може здійснюватися тільки 

відповідними державними органами: або органом РАЦС або судом у випадках, 

прямо передбачених СК України. Той або інший порядок розірвання шлюбу 

передбачений у СК України, залежить від певних обставин і не може бути 

визначений бажанням сторін. 

Розірвання шлюбу в органах РАЦС 

Порядок державної реєстрації розірвання шлюбу в органах РАЦС докладно 

регламентується Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану». Органи РАЦС не з’ясовують причини розірвання шлюбу, не вимагають 

доказів неможливості збереження родини, не приймають заходів щодо примирення 

подружжя, тобто шлюборозлучна процедура спрощена й не вимагає великих витрат 

і часу подружжя. 

Згідно до ч. 1 ст. 106 СК України при наявності відповідних підстав органи 

РАЦС розривають шлюби між подружжям, що виразили спільну згоду на 

розлучення, тобто за заявою на розірвання шлюбу в органах РАЦС обох з 

подружжя. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою обох з подружжя 

здійснюється при наявності двох підстав: 

1) подружжя виразило взаємну згоду на розірвання шлюбу; 

2) подружжя не має спільних неповнолітніх дітей. 

Відповідно до ч. 3 ст. 106 СК України шлюб розривається незалежно від 

наявності між подружжям майнового спору.  

Реєстрація розірвання шлюбу проводиться по місцю проживання подружжя 

або одного з них. 

Після розгляду відповідної заяви подружжя, що не мають дітей, орган РАЦС 

виносить постанову про розірвання шлюбу. В обов'язки органа РАЦС не входить 

примирення подружжя. Однак з метою надання подружжю строку для осмислення 

прийнятого ними рішення, оформлення розлучення й видача свідоцтва про 

розірвання шлюбу здійснюється через місяць від дня подачі заяви про розлучення. 

Плин зазначеного строку починається наступного дня після подачі подружжям 

заяви про розірвання шлюбу в орган РАЦС і минає у відповідне число останнього 

місяця строку. 



 

 

Реєстрація розірвання шлюбу по взаємній згоді подружжя передбачає 

особисту присутність кожного з подружжя або письмове підтвердження про згоду 

відсутнього подружжя на реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя з 

поважної причини не може з'явитися в орган РАЦС ні для подачі спільної заяви, ні 

для реєстрації розірвання шлюбу, він повинен сповістити про це в заяві про 

розірвання шлюбу. У випадку неявки обох з подружжя в орган РАЦС для реєстрації 

розірвання шлюбу, у випадку відсутності будь-яких пояснень із цього приводу, 

подана заява залишається без розгляду. 

Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає в складанні органом РАЦС 

запису акту про розірвання шлюбу й видачі свідоцтва про розірвання шлюбу 

кожному з осіб, що розірвали шлюб. У паспортах робиться відмітка про розірвання 

шлюбу. Якщо державна реєстрація розірвання шлюбу проводилась під час 

відсутності одного з подружжя, то відмітка про розірвання шлюбу в його паспорті 

проводиться органом РАЦС при видачі йому Свідоцтва про розірвання шлюбу.  

У певних випадках розірвання шлюбу державним органом РАЦС може 

здійснюватися не за спільною заявою подружжя, а за заявою одного з них. 

Згідно п. 1 ст.107 СК України розірвання шлюбу в органах РАЦС може 

здійснюватись за заявою не тільки обох, але й одного з подружжя, причому 

незалежно від наявності в них спільних неповнолітніх дітей. Закон припускає таку 

можливість у трьох випадках: 

1) якщо один з подружжя визнаний судом безвісно відсутнім; 

2) якщо один з подружжя визнаний судом недієздатним; 

3) якщо один з подружжя засуджений за здійснення злочину до позбавлення волі на 

строк не менш трьох років. 

 

Сімейне право  

 

На звернення громадянки Г.Є., 1980 р.н. з проханням надати 

консультацію про порядок оформлення опіки та піклування 

повідомляємо наступне: 
 

Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону України від 24 квітня 2001 р. «Про охорону 

дитинства» та п. 2.5. Правил опіки та піклування, цей обов’язок покладається, в 

першу чергу, на близьких родичів дитини, працівників навчальних закладів, 

Міністерства внутрішніх справ України, органів соціального захисту населення, 

органів у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, органів РАЦСу, 

нотаріальних контор, судів, житлово-експлуатаційних організацій. 

Опіка та піклування над дітьми можуть установлюватися судом або органом 

опіки та піклування. Це правило є новелою ЦК (ст.ст. 60, 61) та СК (ч. 3 ст. 243). До 

вступу в силу цих нормативних актів рішення про встановлення опіки та піклування 

приймалося виключно органом опіки та піклування. 

Сьогодні більша частина справ про встановлення опіки та піклування над 

дітьми вирішується органом опіки та піклування. 



 

 

Судова процедура встановлення опіки над малолітньою особою та піклування 

над неповнолітньою особою є можливою лише у тих випадках, коли підставою для 

встановлення над дитиною опіки чи піклування є справа, яка знаходиться у 

провадженні суду і в процесі розгляду якої стало відомо про те, що дитина 

залишилася без батьківського піклування (наприклад, при розгляді судом справи 

про позбавлення батьків батьківських прав чи про визнання їх безвісно відсутніми). 

У таких випадках встановлення опіки чи піклування здійснюється у тому самому 

провадженні, в якому розглядається така справа. У всіх інших випадках опіка 

(піклування) над дитиною встановлюються органами опіки та піклування. 

ЦК (ст. 62) передбачає два критерії визначення підвідомчості справ про 

встановлення опіки чи піклування: 

1. місце проживання дитини, яка потребує опіки чи піклування;  

2. місце проживання опікуна чи піклувальника.  

Підвідомчість саме за цими критеріями дозволяє найкращим чином з’ясувати 

фактичну сторону справи: зокрема, чи потребує дитина опіки або піклування, які її 

сімейний стан, стан здоров’я, матеріальне становище, а також які можливості особи 

виконувати опікунські обов’язки. 

Як показує практика, найчастіше опіка та піклування встановлюються за місцем 

проживання особи, яка потребує опіки або піклування. Лише у деяких випадках, за 

наявності обставин, які заслуговують на увагу (наприклад, коли підопічний уже 

проживає в сім’ї особи, яка бажає стати його опікуном чи піклувальником), опікун 

та піклувальник можуть бути призначені за місцем їхнього проживання. 

У тому разі, коли дитина та її майбутній опікун (піклувальник) проживають 

на території різних держав-членів СНД, слід застосовувати Конвенцію держав СНД 

про правову допомогу і правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних 

справ, відповідно до якої опікуном або піклувальником особи, яка є громадянином 

однієї Договірної Сторони, може бути призначено громадянина іншої Договірної 

Сторони, якщо вона проживає на території Сторони, де буде здійснюватися опіка 

та піклування. 

Для безпосереднього здійснення опіки і піклування призначається опікун чи 

піклувальник. Питання про те, кого призначити опікуном чи піклувальником, є 

дуже важливим, оскільки від нього значною мірою залежать доля підопічної дитини 

та умови, в яких вона буде виховуватися і жити. При призначенні опікуна 

(піклувальника) суд та орган опіки та піклування мають виходити з найкращих 

інтересів особи, над якою встановлюється опіка чи піклування. Тому законодавець 

передбачає низку вимог щодо характеристики особи, яку може бути призначено 

опікуном чи піклувальником. 

Відповідно до ч. 2 ст. 63 ЦК опікуном або піклувальником може бути лише 

фізична особа. Опікун і піклувальник мають бути спроможними виконувати свої 

обов’язки особисто. Опікуном або піклувальником не можуть бути особи, які 

визнані судом недієздатними або які обмежені судом в дієздатності, оскільки вони 

самі потребують встановлення над ними опіки чи піклування (ст.ст. 58, 59 ЦК). 

Створення підопічному нормальних умов виховання і проживання може бути 

забезпечене лише при добровільному прийнятті на себе опікунських 

(піклувальницьких) обов’язків. Тому відповідно до ч. 3 ст. 63 ЦК опікунами і 



 

 

піклувальниками можуть бути призначені лише такі особи, які особисто у 

письмовій заяві виявили бажання виконувати ці обов’язки. 

Здійснення прав підопічної дитини безпосередньо пов’язане з поведінкою її 

законних представників – опікуна і піклувальника. Саме інтересами дитини мають 

зумовлюватися ступінь і межі участі опікуна й піклувальника в реалізації прав 

дитини. Тому ч. 4 ст. 63 ЦК, ст. 171 СК та ч. 3 ст. 244 СК передбачають, що при 

призначенні опікуна для малолітньої особи та піклувальника для неповнолітньої 

особи враховується бажання дитини. Це правило випливає також із положень ч. 1 

ст. 12 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р., відповідно до якої 

держави-учасниці Конвенції мають забезпечити дитині, здатній сформулювати 

власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються 

дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і 

ступенем зрілості. Згода дитини не належить до обов’язкових умов призначення 

опікуна (піклувальника), проте її бажання в тих випадках, коли це можливо, 

враховується. Принаймні, слід брати до уваги стосунки, які існують між майбутнім 

опікуном (піклувальником) і особою, над якою встановлюються опіка чи 

піклування. 

Відповідно до п. 3.2. Правил опіки та піклування переважне право серед 

кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками над однією й тією 

самою дитиною, надається родичам дитини, незалежно від місця їх проживання, та 

особам, у сім’ї яких проживає дитина на час, коли стосовно неї виникли підстави 

щодо встановлення опіки чи піклування. 

Дитині може бути призначено одного або кількох опікунів, якщо цього 

вимагають її інтереси. Найчастіше потреба призначити особі кількох опікунів чи 

піклувальників виникає тоді, коли особа має майно, яке знаходиться не за місцем її 

постійного проживання і характер майна (наприклад, будинок із земельною 

ділянкою) вимагає встановлення самостійної опіки. Дії обох опікунів повинні бути 

узгодженими. Опікун (піклувальник) підопічної особи та опікун над майном 

підопічної особи керуються виключно інтересами цієї особи. 

При призначенні опікуна чи піклувальника суд та орган опіки і піклування 

мають переконатися не лише в наявності умов, які забезпечують виконання мети 

опіки (перераховані у ст. 63 ЦК), але й у відсутності обставин, які перешкоджають 

можливості встановлення нормальних стосунків між опікуном (піклувальником) та 

підопічною дитиною. 

Опікуном і піклувальником не може бути особа, яка позбавлена батьківських 

прав, якщо ці права не були поновлені. Позбавлення батьківських прав є санкцією, 

що застосовується до батьків внаслідок їхньої неправомірної поведінки щодо 

дитини. Підставою позбавлення батьківських прав є склад правопорушення, 

передбачений ст. 164 СК. Позбавлення батьківських прав не є безповоротним 

актом: у разі зміни батьками своєї поведінки щодо дитини вони можуть бути 

поновлені в батьківських правах у порядку, встановленому ст. 169 СК. 

Опікуном та піклувальником не може бути особа, поведінка та інтереси якої 

суперечать інтересам дитини, яка потребує опіки або піклування. Так, закон не 

допускає до виконання повноважень опікуна (піклувальника) осіб, які не досягли 

18 років, осіб, які обмежені в дієздатності чи визнані недієздатними (ч. 2 ст. 63 ЦК). 



 

 

Ч. 3 ст. 244 СК передбачає додаткове обмеження: опікуном чи піклувальником 

дитини не може бути особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними 

засобами. 

Законодавство пов’язує встановлення опіки та піклування з певним строком. 

Так, відповідно до п. 2.4. Правил опіки та піклування, рішення про встановлення 

опіки (піклування) має бути прийняте не пізніше, як у місячний термін із моменту, 

коли відповідному органові опіки та піклування чи суду стало відомо про 

необхідність установлення опіки чи піклування. До призначення опікуна чи 

піклувальника опіку або піклування здійснює той орган, який має прийняти 

рішення про встановлення опіки (піклування) суд або орган опіки та піклування. Ці 

органи зобов’язані забезпечити тимчасове влаштування неповнолітніх до 

остаточного вирішення питання про призначення їм опікуна чи піклувальника, 

наприклад, до сімей громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її 

подальшої долі, до навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до притулків для неповнолітніх. 

 

Спадкове право 

 

На звернення громадянки Г.С., 1970 р.н. з проханням надати 

консультацію про порядок вступу у спадщину повідомляємо наступне: 

 

Всі дії з оформлення спадщини провадить нотаріальна контора за місцем 

прописки померлої людини або за місцем знаходження майна або більшої його 

частини. Часом відкриття спадщини відповідно до Цивільного кодексу України 

вважається день смерті спадкодавця. Місцем відкриття спадщини визнається 

останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме - місце знаходження 

майна або останньої його частини.  

Для вступу у спадок знадобляться наступні документи:   
- свідоцтво про смерть спадкодавця,  

- заповіт (якщо є на руках у спадкоємця),  

- свідоцтво про шлюб (при необхідності),  

- свідоцтво про народження (при необхідності),  

- паспорт спадкоємця,  

- ідентифікаційний код (+ ксерокопія коду) спадкоємця,  

- правовстановлюючі документи на квартиру,  

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,  

- довідка з ЖЕКу про те, де була прописана померла людина.  

До закінчення шести місяців з дня смерті спадкодавця спадкоємець, який на 

час смерті не проживав постійно із спадкодавцем повинен подати заяву про вступ у 

спадок. Особа, яка на час смерті постійно проживала із спадкодавцем таку заяву 

подавати не зобов’язана. Після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини 

на підставі заяви спадкоємців та після подання ними усіх необхідних документів, 

якщо між ними немає суперечки про спадщину, нотаріальна контора видає 



 

 

свідоцтво про спадкування.  

Чинне законодавство передбачає дві підстави для наслідування: спадкування за 

законом і за заповітом. При спадкуванні за законом майно розподіляється між 

спадкоємцями першої-п'ятої черги. Однак кожен дієздатний громадянин може 

залишити за заповітом усе своє майно або його частину одному або декільком 

особам, як тим які входять, так і тим, які не входять до кола спадкоємців за законом. 

Проте, незалежно від наявності заповіту, неповнолітні і повнолітні 

непрацездатні діти, непрацездатні чоловік і батьки спадкодавця спадкують 1 / 2 

частини, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. 

Для вступу в спадщину необхідно надати документи, що підтверджують смерть 

спадкодавця, наявність відносин з спадкодавцем, що дають право на спадкування; 

документи про склад спадкового майна; довідку з ЖЕКу, а також витяг з реєстру 

прав власності на нерухоме майно (крім земельної ділянки). 

Право соціального забезпечення 

 

На звернення громадянки О.Л,. 1989 р.н. з проханням надати 

консультацію про процедуру призначення допомоги при народженні 

першої дитини  повідомляємо наступне: 
 

Допомога при народженні надається одному з батьків або опікуну, який 

постійно проживає разом з дитиною. Для отримання допомоги необхідно 

звернутись до відділу соціального захисту населення по місцю проживання 

(реєстрації). Разом з тим допомогу можуть призначити і по місцю фактичного 

проживання, але для цього необхідно буде надати довідку про неотримання цієї 

допомоги по місцю реєстрації. А, отже, у будь-якому разі необхідно буде 

звернутися у відділ соціального захисту по місцю реєстрації. 

Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження 

дитини, інакше допомогу не призначать. 

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших 

документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати: 

- Заяву, яка складається по формі, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики 

від 08.06.06 №215. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального 

захисту населення. 

- Копію свідоцтва про народження дитини.  

- Витяг з Державного реєстру актів громадянського стану про народження дитини 

для виплати допомоги у зв’язку з її народженням. Цей витяг надається відділом 

реєстрації актів громадянського стану. Або подається довідка для призначення 

допомоги при народженні, яка надається виконавчим органом сільської, селищної, 

міської (крім міст обласного значення) ради.  

- Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни. 

- Довідку про склад сім'ї і копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку 

включають при визначенні розміру допомоги. Ці документи подають особи, які 

звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини. 

Умови припинення виплати допомоги 



 

 

Такими умовами є: 

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

- відмова отримувача допомоги від виховання дитини; 

- нецільове використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги 

належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; 

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 

- тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання; 

- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень; 

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду; 

- усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;  

- смерть дитини;  

- смерть отримувача допомоги. 

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому 

виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. 

Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу 

при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його 

усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно 

звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган 

соціального захисту населення з письмовою заявою. 

Розмір допомоги при народженні 
Допомога при народженні виплачується у розмірі, який залежить від того, яка 

по рахунку дитина у сім’ї — перша, друга, третя… Також розмір допомоги залежить 

від дати народження. 

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2011 р., 

буде надаватися у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу 

дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину; кратній 

120 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину. 

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу 

дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, 

на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами. 

Важливо зазначити, що допомога при народженні дитини нараховується у 

розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на 

день народження дитини. 

Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік» встановлено 

такі розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років: 

з 1 січня — 893 гривень, з 1 квітня — 911 гривень, з 1 липня — 917 гривень з 1 

жовтня — 930 гривень, з 1 грудня — 961 гривня. 

А, отже, у 2012 році розмір допомоги при народженні першої дитини (при 

незмінності у законі про бюджет розмірів затверджених прожиткових мінімумів) 

буде складати: 

з 1 січня — 26790 гривень, з яких 8930 буде виплачуватись одноразово, а решта 

рівними частинами протягом 24 місяців; 

з 1 квітня — 27330 гривні, з яких 9110 буде виплачуватись одноразово, а решта 

рівними частинами протягом 24 місяців; 



 

 

з 1 липня — 27510 гривні, з яких 9170 буде виплачуватись одноразово, а решта 

рівними частинами протягом 24 місяців; 

з 1 жовтня — 27900 гривні, з яких 9300 буде виплачуватись одноразово, а решта 

рівними частинами протягом 24 місяців; 

з 1 грудня — 28830 гривні, з яких 9610 буде виплачуватись одноразово, а решта 

рівними частинами протягом 24 місяців. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ  

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

(щодо визначення статусу юридичних клінік як суб’єктів надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги) 
______________________________________________ 

 

З метою закріплення статусу суб’єктів надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги юридичних клінік при вищих навчальних закладах 

України юридичного профілю, які своєю діяльністю протягом останніх п’ятнадцяти 

років зробили вагомий внесок у забезпечення доступу вразливих верств населення 

нашої держави до безоплатної правової допомоги, Верховна Рада України п о с т 

а н о в л я є: 

 

І. Внести зміни до таких законів України: 

1. У Законі України «Про безоплатну правову допомогу» (Офіційний вісник 

України, 2011 р., № 51, ст. 2009 із наступними змінами): 

1) частину першу статті 1 доповнити новими пунктами 5 та 6 такого змісту: 

«5) юридична клініка – структурний підрозділ вищого навчального закладу 

України юридичного профілю, що створюється як база для практичного навчання 

та проведення навчальної практики студентів старших курсів, а також для надання 

безоплатної правової допомоги; 

6) вищий навчальний заклад України юридичного профілю – вищий 

навчальний заклад України ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснює підготовку 

фахівців у галузі знань «Право», незалежно від форми власності та 

підпорядкування;» 



 

 

2) частину першу статті 9 доповнити новим пунктом такого змісту: 

«5) юридичні клініки.»; 

3) доповнити статтею 12-1 такого змісту: 

«Стаття 12-1. Надання безоплатної первинної правової допомоги юридичними 

клініками 

1. Юридичні клініки створюються в структурі вищих навчальних закладів 

України юридичного профілю з метою формування у студентів поваги до 

принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, набуття ними 

практичних навичок надання правової допомоги та проведення правової просвіти 

населення. 

2. Юридичні клініки не є юридичними особами, мають власні бланки, печатку 

із своїм найменуванням та фінансуються за рахунок коштів вищих навчальних 

закладів, при яких вони створені, Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел. 

3. Порядок діяльності юридичних клінік визначається відповідними 

положеннями про юридичні клініки, затвердженими вищими навчальними 

закладами України юридичного профілю на основі Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу України, а також іншими 

внутрішніми актами цих юридичних клінік, погодженими з головними 

управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі за їх місцем знаходження. 

4. Безоплатна первинна правова допомога в юридичній клініці надається 

студентами-консультантами з числа студентів старших курсів вищого навчального 

закладу України юридичного профілю, які здобувають вищу юридичну освіту, під 

контролем осіб (кураторів), що мають вищу юридичну освіту, стаж діяльності в 

галузі права не менше двох років та є відповідальними за проходження практичного 

навчання та проведення навчальної практики таких студентів в юридичній клініці. 

5. Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової 

допомоги, проводиться в юридичній клініці студентами-консультантами постійно в 

установлені дні та години. Графік прийому осіб в юридичній клініці повинен бути 

доведений до їх відома. 

6. Юридична клініка забезпечує надання всіх видів правових послуг 

безоплатної первинної правової допомоги, передбачених частиною другою статті 7 

цього Закону, протягом 15 календарних днів з дня надходження звернення від 

особи, яка потребує безоплатної первинної правової допомоги. 

7. Якщо під час особистого прийому в юридичній клініці встановлено, що 

особа потребує безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 1 

частини другої статті 13 цього Закону, студент-консультант, який проводить 

особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити такій особі порядок звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги до інших суб’єктів надання такої 

допомоги. У випадку звернення особи за безоплатною вторинною правовою 



 

 

допомогою, передбаченою пунктами 2 та 3 частини другої статті 13 цього Закону, 

студент-консультант зобов’язаний забезпечити доступ такої особи до безоплатної 

вторинної правової допомоги в порядку, передбаченому статтею 24-1 цього Закону. 

8. У разі наявності обставин, за яких особі в юридичній клініці неможливо 

надати безоплатну первинну правову допомогу (через її стан здоров’я, поведінку, 

зловживання своїми правами чи наявність конфлікту інтересів тощо), юридична 

клініка має право прийняти рішення про відмову у наданні безоплатної первинної 

правової допомоги. Копія цього рішення з одночасним роз’ясненням порядку 

звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги до інших 

суб’єктів надання такої допомоги видається (надсилається) особі, яка звернулася до 

юридичної клініки.»; 

4) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом такого змісту: 

«4) юридичні клініки.»; 

5) доповнити статтею 24-1 такого змісту: 

«Стаття 24-1. Надання безоплатної вторинної правової допомоги юридичними 

клініками  

1. Юридичні клініки забезпечують надання всіх видів правових послуг 

безоплатної вторинної правової допомоги, передбачених пунктами 2 та 3 частини 

другої статті 13 цього Закону, вразливим категоріям осіб, передбачених пунктами 

1, 2, 9-12 частини першої статті 14 цього Закону. 

2. У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбачених пунктами 2 та 3 частини другої статті 13 цього 

Закону, юридична клініка зобов’язана протягом десяти днів з дня надходження 

звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (про надання або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги з підстав, передбачених частиною першою статті 20 цього Закону).  

3. Про прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги юридична клініка письмово повідомляє про це особу або її законного 

представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи. У разі 

прийняття рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги 

копія цього рішення з одночасним роз’ясненням порядку звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги до інших суб’єктів надання такої 

допомоги видається (надсилається) особі, яка звернулася до юридичної клініки. 

4. Безоплатна вторинна правова допомога в юридичній клініці надається 

студентами-консультантами з числа студентів старших курсів вищого навчального 

закладу України юридичного профілю, які здобувають вищу юридичну освіту, під 

контролем осіб (кураторів) з числа адвокатів, які є відповідальними за проходження 

практичного навчання та проведення навчальної практики таких студентів в 

юридичній клініці, а також включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, або до Реєстру 



 

 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі 

на підставі договору. 

5. Надання безоплатної вторинної правової допомоги в юридичній клініці 

припиняється у випадках, передбачених частиною першою статті 23 цього Закону, 

або за заявою особи, яка звернулася про надання такої допомоги.  

6. При наданні безоплатної вторинної правової допомоги юридична клініка 

користується правами, передбаченими пунктами 2-6 частини першої статті 25 цього 

Закону.  

7. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги юридичні клініки взаємодіють із центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, із судами, органами прокуратури та іншими 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування.»; 

6) у статті 28: 

у пункті шостому частини першої після слів «органам місцевого 

самоврядування» доповнити словами «юридичним клінікам»; 

доповнити частину першу новими пунктами 15 та 16 такого змісту: 

«15) затверджує спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу 

України; 

16) погоджує через головні управління юстиції в Автономній республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі за місцем знаходження юридичних клінік 

відповідні положення про юридичні клініки, затверджені вищими навчальними 

закладами України юридичного профілю, та інші внутрішні акти цих юридичних 

клінік;». 

У зв’язку з цим пункт 15 частини першої статті 28 вважати відповідно пунктом 

17; 

7) статтю 30 доповнити частиною третьою такого змісту: 

«3. Рішення юридичної клініки про відмову у наданні безоплатної первинної 

правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги оскарженню в 

адміністративному та судовому порядку не підлягають.»; 

8) статтю 31 доповнити частиною другою такого змісту: 

«2. Дії та бездіяльність студентів-консультантів юридичної клініки, які 

порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової 

допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені особою, 

яка звернулася за такою допомогою, керівнику юридичної клініки. Право на таке 

оскарження та його порядок повинні бути роз’яснені особі під час її звернення до 

юридичної клініки.».  

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 

2004, № 40-41, 42, ст. 492 із наступними змінами): 



 

 

1) частину другу статті 42 доповнити реченням такого змісту:  

«У разі якщо представником сторони чи іншої особи, яка бере участь у справі, 

є студент-консультант юридичної клініки вищого навчального закладу України 

юридичного профілю, довіреність фізичної особи може бути посвідчена також 

керівником юридичної клініки з прикладенням печатки такої клініки.».  

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної 

Ради України, 2005 р., №№ 35-36, 37, ст. 446 із наступними змінами): 

1) частину четверту статті 58 доповнити реченням такого змісту: 

«Довіреність фізичної особи, яка звернулася за правовою допомогою до 

юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю, 

може бути посвідчена також керівником юридичної клініки з прикладенням 

печатки такої клініки.». 

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами): 

1) статтю 269 після частини третьої доповнити новими частинами такого 

змісту: 

«Якщо потерпілий є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати 

участь його представник. 

Повноваження студента-консультанта юридичної клініки вищого навчального 

закладу України юридичного профілю як представника потерпілого 

підтверджуються довіреністю, посвідченою керівником юридичної клініки з 

прикладенням печатки такої клініки.». 

ІІ. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність юридичних клінік, у 

відповідність з цим Законом.  

ІІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем  його 

опублікування.  
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