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РЕГІОНАЛЬНА ПАНОРАМА
ПРАВА ЛЮДИНИ

Одеську міліцію очолив
генерал із Грузії
Новим начальником Головного управління МВС України в Одеській області став
колишній заступник міністра внутрішніх
справ Грузії Гіоргі Лорткіпанідзе. Минулого тижня він отримав українське громадянство.

За словами міністра МВС А. Авакова,
Лорткіпанідзе має серйозний досвід роботи
в Грузії з антитерористичної роботи. «Сподіваємося, що він зможе сформувати сильну
команду в Одесі», — зазначив міністр.
Лорткіпанідзе заявив, що своїм головним завданням бачить «спільну роботу в
нормальних умовах, щоб громадяни не боялися міліції, а сама міліція працювала згідно
з законом». Своєю чергою, голова Одеської
облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі попросив нового начальника обласної міліції
зробити Одесу безпечним містом.

З О Н А АТ О

АДМІНПОСЛУГИ

У Львові вперше в Україні запровадили
сервіс електронних послуг для мешканців
У Львові вперше в Україні запровадили систему адміністративних та
комунальних електронних послуг для
мешканців міста. З 15 червня в тестовому режимі на веб-порталі Львівської
міськради запрацював сервіс «Особистий кабінет мешканця», що надасть
львів’янам доступ до низки адмінпослуг та електронних сервісів міста.
«Із допомогою нового сервісу, фактично, всі охочі зможуть замовити собі доступні адмінпослуги міськради через інтернет. Запровадження е-кабінету
означає, що людям більше не доведеться
вистоювати черги за довідками чи документами до Центру надання адмінпослуг, можна замовити їх через особистий
електронний кабінет, а згодом тільки забрати документи у відповідному відомстві», — розповів під час брифінгу начальник управління міжвідомчої координації
міськради Тимофій Александронець.

За його словами, спочатку на онлайнпорталі будуть доступними замовлення
завірених копій ухвал міськради, рішень
виконкому та розпоряджень міського голови, а також довідок про перебування
на квартирному обліку. Окрім цього, на
сайті можна буде замовити довідку про
несудимість в головному управлінні МВС
області та довідку про доходи в управлінні
державної фіскальної служби. Згодом, за
словами чиновника, кількість послуг буде
розширено, повідомляє Захід.нет.
Ідентифікація користувачів на порталі
відбуватиметься за допомогою механізму
BankID, реалізованого в партнерстві з
низкою найбільших банків України. Тобто, мешканці Львова, які залишають свої
дані в системі банків для користування
послугами через онлайн-банкінг зможуть
реєструватись у своєму е-кабінеті.
«Це означає, що, наприклад, я, як
Тимофій Александронець, не можу сьогодні зайти на портал міськради і зареєструватись під неіснуючим чи чужим
ім’ям. Насправді, це дуже важливо, бо у

міськраді ми неодноразово стикались з
проблемою, коли доводилося готувати
відповіді на листи та звернення людям,
які вже давно померли», — пояснив чиновник. Наразі, за словами начальника
управління міжвідомчої координації, є
можливість ідентифікувати себе на порталі через сервіси Приватбанку, Ощадбанку, Банку Михайлівський, а також таких
банків як PlatinumBank та Fidobank. Згодом з’явиться можливість ідентифікації
за допомогою MobileID (користувачі мобільними послугами на контракті зможуть
зареєструвати свій кабінет, отримавши
код підтвердження через смс) та електронно-цифрового підпису. За словами
чиновника, у Львові вдалося втілити цей
проект безкоштовно.
За словами Александронця, з 15 червня львів’яни вже можуть випробувати
роботу «Особистого кабінету мешканця»
у тестовому режимі, зареєструвавшись
за посиланням. За взірець використали
досвід Естонії. Там по-іншому, аніж через
інтернет не працюють.

ПРАВОВА НАУКА

Центр історії козацького права Гетьманщини
У місті Глухові на базі місцевого педагогічного університету імені Олександра Довженка пройшов круглий стіл
«Проблеми розвитку права Гетьманщини і сьогодення».
У ньому взяли участь
директор Інституту держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України,
академік
НАН
України
Ю. С. Шемшученко, ректор

Посилені правила
перетину лінії зіткнення
Київ посилив правила перетину лінії
зіткнення та перевезення товарів на території Донецької та Луганської областей,
які перебувають під контролем так званих
ДНР та ЛНР. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.
Згідно з оприлюдненою інформацією,
перевозити товари, які не належать до гуманітарної допомоги, на згадані території
чи з них дозволено лише залізничним транспортом.
Окрім того, забороняється провозити
через лінію зіткнення алкогольні та тютюнові вироби й паливо. Перевіз продуктів
харчування та медикаментів можливий лише у вигляді гуманітарної допомоги.
Оновлені тимчасові правила перетину
лінії зіткнення також містять обмеження
на її перетин громадським пасажирським
транспортом, за винятком нерегулярних
перевезень для окремих організованих груп
людей з відповідним дозволом — як-то переселенців або дітей, які їдуть на оздоровлення та відпочинок.
Водночас правила перетину для фізичних осіб спростили, зазначає «ІнтерфаксУкраїна». «У разі загрози життю та здоров'ю
людини для перетину лінії зіткнення дозвіл
не вимагається», — йдеться в документі.
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Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка,
професор О. І. Курок, ректор Київського університету
права НАН України, професор Ю. Л. Бошицький, адвокат компанії «Фаренвальд
та Кречмер» А. Фаренвальд,
професор (Німеччина), інші
науковці, а також студенти Київського університету права НАН України та
Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка.
У ході круглого столу обговорювалися
проблеми,
пов’язані з розвитком права
Гетьманщини і роллю Глухова у цьому як гетьманської
столиці в XVIII ст., бо саме
тут були створені такі відомі
пам’ятки права Гетьманщини,
як «Права, за якими судить-

ся малоросійський народ»
(1743 р.), «Екстракт малоросійських прав» (1767 р.) та ін.
Під час круглого столу
було підписано тристоронню
угоду про утворення на базі
Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка
науково-методичного Центру історії козацького права
Гетьманщини. Крім цього
університету
учасниками
угоди є Інститут держави і
права ім. В. М. Корецького
НАН України та Київський
університет
права
НАН
України. Метою створення
даного Центру є привернути
увагу громадськості до правової спадщини Гетьманщини і залучити фахівців до
дослідження і популяризації
цієї спадщини.
Ольга БОЙКО

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Унікальність волонтерського руху в Україні
Український волонтерський рух доволі унікальний, адже в жодній іншій
країні він не виникав так стихійно та в
порівняно короткий проміжок часу.
Зараз в Україні налічується 14,5 тис.
волонтерів, які постійно допомагають армії. Таку статистику озвучив координатор
ради волонтерів при Міністерстві оборони
Давид Арахамія. «Зібрати статистику було
дуже складно, але враховуючи дані ЗМІ,
реєстрів Мінсоцполітики, а також інформацію подану державними облдержадміністраціями, нараховано 14,5 тис. волонтерів, які професійно і постійно займаються цією діяльністю і більше 2,5 тис.
організацій. Також понад 1,5 млн українців хоча б один раз допомагали армії», –
сказав він.
Та останнім часом допомога силам
антитерористичної операції з боку волонтерів стала обмеженішою. Про це заявив
радник секретаря РНБОУ 2014-2015 рр.
Микола Якубович. «Я спілкувався з хлопцями, обмеженішою стала допомога волонтерів, тому що бідніє весь наш народ,
і в нашого уряду, я вважаю, повинно бути перше завдання, щоб дійсно провести
кардинальні реформи, які дозволять лю-

дям заробляти краще», — заявив він.
Максимальні сплески надання допомоги відбуваються
в моменти найбільш активних
бойових дій. Як зазначив засновник волонтерської ініціативи «Народний тил» Георгій
Тука, зараз українцям дуже
важко, фінансові ресурси міліють, бізнесу все важче, тим не
менше, хто як може, так і допомагає армії. Зокрема, з нагоди відзначення першої річниці
визволення Маріуполя від
сепаратистів так званої ДНР
батальйон
спецпризначення
«Азов» отримав у своє розпорядження позашляховик від Благодійного
фонду «Добродар», який був доставлений
на східний фронт головою фонду Ігорем
Хмілем (Вінницька обл.). Така діяльність
не разова, а здійснюється на постійній
основі завдяки пожертвам небайдужих
українців.
Нагадаймо, в березні Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
волонтерської діяльності», який ліквідовує
низку непотрібних бюрократичних проце-

дур в діяльності волонтерів. Цей закон був
розроблений громадськими експертами
спільно з народними депутатами. Головними перевагами закону стали: скасування обов’язкового обтяження волонтерів у
вигляді страхування; скасування бюрократичної процедури обов'язковості укладання договору з волонтерами; скасування
дискримінаційної заборони займатися волонтерством школярам; скасування необхідності отримувати дозвіл у Міністерстві
соціальної політики для організації, яка
залучає волонтерів.

