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1. Гал И. Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска 

получил продолжение [Электронный ресурс] / Иринга Гал // Fakty.ua. – 2020. – 

14 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що за кілька днів після того, як мер 

Івано-Франківська потрапив у скандал через своє розпорядження вивезти в 

Закарпатську область ромів, які не дотримуються карантину, була створена 

організація «Спільнота ромів Закарпаття», що наразі подає до суду на Романа 

Марцінківа. За інформацією сайта  «Закарпаття онлайн», організація 

з'явилася 26 квітня, й зареєстрована в селі Холмок Ужгородського району. Від 

її імені до Івано-Франківського міського суду подали позов на 250 тисяч 

гривень, які хочуть стягнути з івано-франківського мера за «образу честі і 

гідності національної меншини». Роман Марцінків пояснив своє розпорядження 

тим, що зареєстровані в Закарпатській області роми під час карантину 

влаштувалися в парку і просили милостиню на вулицях міста, відмовляючись 

повернуться додому. Текст: https://fakty.ua/343725-skandal-vokrug-izgnaniya-

romov-iz-ivano-frankovskaya-poluchil-prodolzhenie 

2. Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на 

правничу допомогу з реальними у цивільному процесі / Оксана Гнатів // 

Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 164-166.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-

4(19) Досліджено співвідношення фактичного відшкодування витрат на 

правничу допомогу з реальними у цивільному процесі. Проаналізовано судову 

практику в частині документального підтвердження понесених по справі 

витрат на допомогу професійного правника, а також щодо можливості 

розгляду питання зміни витрат на професійну правничу допомогу за 
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клопотанням сторони або за відсутності відповідного клопотання сторони. 

Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/897  

3. Гречанюк С. Безоплатна правова допомога – від ідей до 

становлення адміністративно-правового інституту / Сергій Гречанюк, 

Володимир Карий // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 86-90.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(19) Йдеться про те, що система безоплатної правової 

допомоги в Україні – один з найуспішніших проектів Кабінету Міністрів 

України та Міністерства юстиції зокрема. Викладено аспекти розвитку 

вітчизняної системи безоплатної правової допомоги як інституції, а також 

розкрито адміністративно-правову структуру системи.  Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/883  

4. Гриценко Л. Обмежувальні приписи [Електронний ресурс] / 

Людмила Гриценко // Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. самоврядування”]. 

— 2020. — № 4/1 (квіт.). — Електрон. дані. Зазначено, що протидія 

домашньому насиллю є завданням держави та органів місцевого 

самоврядування (ОМС) щодо створення ефективних методів боротьби із цим 

пагубним явищем. Уточнено, що саме за допомогою Закону України від 

07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» держава, декларуючи нульову толерантність до домашнього 

насильства і визнаючи його суспільну небезпечність, впровадила нові підходи до 

протидії цьому соціальному явищу та запровадила такий новий юридичний 

інструмент, як обмежувальний припис. Подано декілька тез про приписи та 

зразок цього документа, який пропонується розмістити на дошці оголошень  

ОМС та використовувати задля надання первинної правової допомоги 

мешканцям територіальних громад.                    Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/april/issue-4/1/article-107979.html 

5. Курган С. Карантин лишил работы и зарплаты: куда можно 

устроиться и кому дадут пособие по безработице [Электронный ресурс] / 

Сергей Курган // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що 

продовження урядом карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу боляче 
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вдарить по фінансовому стану людей. Адже сотні тисяч українців опинилися 

без  роботи, а ще більше - знаходяться у відпустці за свій рахунок або 

працюють в обмеженому режимі. До того ж, сотні тисяч заробітчан, які 

були змушені повернутися на Батьківщину, залишились безробітними. 

Наведено роз’яснення адвоката Шевченківської колегії адвокатів Києва Юрія 

Криворучка стосовно того, чи можуть українці, які багато років 

пропрацювали за кордоном, зареєструватися як безробітні і отримувати 

допомогу. Текст: https://fakty.ua/342807-karantin-lishil-raboty-i-zarplaty-kuda-

mozhno-ustroitsya-i-komu-dadut-posobie-po-bezrabotice 

6. Мартинюк Я. Значення європейської системи захисту прав 

людини для українського суспільства / Ярослав Мартинюк // Актуал. 

проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 

2019. – № 4. – С. 292-298.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) 

Висвітлено особливості європейської  системи захисту прав людини. 

Встановлено, що європейська система захисту прав людини включає дві 

основні групи міжнародно-правових засобів: міжнародно-правові акти 

(документи) та міжнародні органи, які здійснюють захист цих прав. У першій 

групі найважливіше значення має Європейська конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод і протоколи до неї. Основним міжнародним 

органом в європейській системі захисту прав людини є, безсумнівно, 

Європейський суд з прав людини. Правові позиції, що обґрунтовані у рішеннях 

ЄСПЛ, є невід’ємними від Конвенції і мають важливе значення не тільки для 

сторін у справі, але відіграють велику роль і у формуванні й розвитку 

механізмів захисту прав людини.                      Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/918  

7. Семенов В. Посадові особи більше не уникатимуть 

відповідальності за ігнорування адвокатських запитів: законопроект 

[Електронний ресурс] / Вадим Семенов, Олександр Козлов // Юрид. газ. – 2020. 

– 23 квіт. – Електрон. дані. Вказано, що Статтею 59 Конституції України 

проголошується право кожного на професійну правничу допомогу. Статтею 

23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, 
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що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та 

охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, 

зокрема, забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню 

адвокатської діяльності.  Йдеться про законопроект № 3327, яким вносяться 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших законів. 

Метою законопроекту є усунення прогалин законодавства, які давали 

можливість посадовим особам уникати відповідальності за ненадання 

інформації на адвокатські запити. Законопроект складався із урахуванням 

існуючої судової практики щодо розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення, складених регіональними радами адвокатів. Текст: https://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/posadovi-osobi-bilshe-ne-unikatimut-

vidpovidalnosti-za-ignoruvannya-advokatskih-zapitiv-zakonoproekt.html 

8. Сербіна А. Боротьба з колекторами: коли невроз зашкалює 

[Електронний ресурс] / Анастасія Сербіна // Юрид. практики : [дод. до газ. 

”Місц. самоврядування”]. — 2020. — № 4/1 (квіт.). — Електрон. дані. 

Зазначено, що діяльність колекторів має бути спрямованою на погашення 

боргових зобов’язань боржника. При цьому колектори повинні обирати законні 

методи спонукання боржника до певних дій. Водночас, законність тих чи 

інших дій доволі легко поставити під сумнів, оскільки нерідко вони схожі на 

телефонний тероризм або включають  заходи залякування, агресії та погроз. 

Розглянуто окремі норми Цивільного кодексу України, що легалізує роботу 

колекторів, надано поради юриста.              Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/april/issue-4/1/article-107981.html 

9. Україна. Верховна Рада. Уповноважений з прав людини. 

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в 

Україні за 2019 рік [Електронний ресурс] / [Л. Л. Денісова]. – Електрон. дані. – 

Київ, 2020. – [258 с.]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/. – Назва з 

екрана. Йдеться про дотримання прав і свобод осіб, які постраждали від 

тимчасової окупації та збройного конфлікту, а також які перебувають у 
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місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території (права 

громадян України, які переслідуються Російською Федерацією за 

безпідставними та політично вмотивованими звинуваченнями; права громадян 

України, які перебувають у пенітенціарних установах за кордоном; права 

громадян України, які утримуються в місцях несвободи на тимчасово 

окупованих територіях). Зазначено, що дотримання права людини не бути 

підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її 

гідність, поводженню чи покаранню. Зауважено про її право на професійну 

правничу допомогу та захист прав і свобод громадян України на 

міжнародному рівні. 

10. Федчишин А. Діяльність національної поліції щодо захисту 

прав і свобод людини: сучасний стан, проблеми та перспективи в Україні / 

Андрій Федчишин // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 311-316.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(19) Стаття присвячена дослідженню прав і свобод 

людини й громадянина в Україні. Визначено роль Національної поліції України 

щодо здійснення захисту прав і свобод людини. Встановлено, що забезпечення 

прав і свобод людини відноситься до пріоритетних напрямків та  є 

стратегічною метою діяльності Національної поліції України. Досліджено 

нормативно-правові засади діяльності правоохоронного органу. 

Проаналізовано основні інструменти, які застосовує Національна поліція 

України, для недопущення порушень прав громадян. Зазначено, що 

реформування системи правоохоронних органів позитивно вплинуло на процес 

звернень громадян до державних органів за допомогою. Внесено авторські 

пропозиції щодо питання покращання взаємодії між правоохоронними 

органами та українським суспільством.              Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/921  
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