06 грудня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права
в Черкаській області (План заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського
тижня права затверджений наказом Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області від 23.11.2017 № 770/06), було проведено
правовий вечір «запитання-відповіді» для трудового колективу Державного
національного закладу «Черкаське вище професійне училище» на тему:
«Основні аспекти надання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону
України «Про безоплатну правову допомогу».
Основна мета заходу – підвищення рівня правової свідомості громадян
та спроможності захищати свої права.
В організації та проведенні заходу взяли участь: головний спеціаліст
відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти
Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та
правової освіти Головного територіального управління юстиції у Черкаській
області – Ковдій І.І., начальник відділу забезпечення якості правової допомоги
та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області, адвокат –
Бакатуро Р.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального
округу – Рубан С.С. та трудовий колектив закладу.
В ході проведення правового вечору «запитання-відповіді», учасників
було ознайомлено з основними засадами надання безоплатної первинної
та вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу». Увагу присутніх було акцентовано на реалізації
конституційного права на безоплатну правову допомогу в судових органах
та на основних аспектах спадкування відповідно до чинного законодавства.
Крім цього, присутніх було проінформовано щодо загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!» та нові інформаційні можливості пов’язані з реалізацією проекту.
Учасники заходу мали змогу задати актуальні для них питання та отримати
кваліфіковані та обґрунтовані відповіді на них.
З метою здійснення інформаційного супроводу, серед присутніх були
розповсюджені інформаційні буклети на тему: «Мирова угода як форма
вирішення спору», «Істотні умови договору оренди землі та обов’язковість
їх дотримання», «Як подати позов до суду у цивільній справі?», «Як подати
позов до суду у адміністративній справі?», «Не знаєш як оформити субсидію?».
Загалом, зазначеним заходом охоплено 35 осіб.

