
Інформаційний дайджест щодо актуальних  
 

правових питань у громадах за даними 
 

Мережі правового розвитку 
 

Перше півріччя 2019 року

За допомогою системи управління відносинами з клієнтами (система кейс-
менеджменту), Мережа правового розвитку постійно аналізує запити
громадян щодо актуальних правових питань.  
Пропонуємо Ваші увазі ТОП 5 правових тем, що турбували громадян
України у першому півріччі 2019 року (за даними Мережі правового
розвитку). 
На першому графіку представлено 5 головних категорій питань, які були
найпопулярнішими за другий квартал 2019 року та порівняння (показано, як
тренд) із цими ж показниками за перший квартал 2019 року. 

За цим графіком, ми можемо спостерігати що на 4,25 % збільшилась
кількість сімейних справ, за якими звертаються до офісів Мережі
правового розвитку. Це можна пояснити тим, що наближається період
відпусток і батьки звертаються з метою з'ясування питань щодо вивезення
дитини за межі України.

Водночас на 3,13% зменшилась кількість звернень з соціальних
питань. Різниця за іншими категоріями звернень коливається в межах 2%.

Також експертами Мережі правового розвитку було проведено порівняння
категорій звернень за перший та другий квартали 2019 та 2018 років
відповідно.

На цьому графіку, ми бачимо порівняння категорій звернень між першим
кварталом 2018 року та відповідним кварталом 2019 року.

Різниця між кількістю звернень за відповідними категоріями коливається в
межах 2%. Значно зменшилась у 2019 році кількість звернень з питань
земельних відносин - на 4%. 
За порівнянням між даними за другий квартал 2018 та 2019 років ми також
бачимо відхилення в межах 2%, але ми можемо спостерігати різницю у
4,43% за рахунок збільшення у 2019 році кількості сімейних питань. 

Також ми пропонуємо Вашій увазі успішні історії  а також практичні
консультації наших юристів із зазначених питань.

Успішні історії клієнтів Мережі правового
розвитку із актуальних питань: 

Батько дитини з інвалідністю платитиме більші аліменти та відшкодує
витрати на лікування.
14 років домашнього насилля: родину «визволили» від батька-
диктатора.
Чоловікові допомогли встановити справедливий розмір аліментів.
Жінка «виписала» брата з квартири, щоб отримати субсидію.
Без зайвих папірців: гірник відстояв право на пільгову пенсію
Позбавлення батьківських прав не звільняє від обов’язку утримувати
дитину
Не аліменти, а сльози: суд збільшив суму на утримання дитини.
Аліменти сплачує мама, або Історія жінки-військовослужбовця у
декреті.

Практичні консультації юристів Мережі правового
розвитку з актуальних правових питань: 

Закон про мову: чого чекати і кого штрафуватимуть 
Людина пропустила строк подання заяви про прийняття спадщини: що
робити 
Як зняти з реєстрації місця проживання особу, яка втратила право на
користування житловими приміщенням
Мати-одиначка та батько-одинак: права та пільги
Розірвання шлюбу та призначення аліментів на дитину 
Як успадкувати недоотриману пенсію рідної людини
Як протидіяти домашньому насильству: дайджест для органів
місцевого самоврядування
Булінг: про винних та відповідальність за шкільне цькування 
Шкільний булінг: захистити права дитини
Які правопорушення допускають органи опіки та піклування

Безоплатні юридичні консультації онлайн за посиланням 
Поставте питання, i один з експертів Мережi надасть відповідь.  

Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00 у будні дні 
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

Дайджест підготовлений та розроблений 
Мережею правового розвитку  

 

Пропонуємо вам більше історій успіху за посиланням.

Пропонуємо Вам більше практичних консультацій юристів за
посиланням 
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