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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
 

За звітній період робота центру була зосереджена на питаннях покращення 

діяльності структурних підрозділів Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД, продовження співпраці з органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, іншими організаціями-партнерами, організації 

роботи дистанційних пунктів прийому громадян та виконання інших планових 

завдань. Певну корекцію у роботу центру вніс перехід системи БВПД у режим 

дистанційного доступу до правових послуг для клієнтів, який триває і до нині. 

Протягом.звітного періоду проведено комунікативні заходи, спрямовані на 

інформування громадськості про діяльність Ужгородського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги. 

Щопонеділка запроваджено проведення онлайн наради з працівниками, які 

працювали дистанційно. Проведено ряд комунікативних заходів із такими 

працівниками центру. Налагоджено інформування громадськості і клієнтів 

центру про діяльність Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги в режимі 

дистанційного доступу під час карантинних заходів.  

Взято участь у підготовці надання письмових консультацій клієнтам з боку 

працівників центру та інформаційних вебінарах. 

Працівниками місцевого центру підготовлено та розповсюджено на 

сторінках Інтернету ряд відео-консультації на актуальну правову тематику. 

 Проведена робота спільно з бюро правової допомоги, співпраця з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, ОТГ.  

28 вересня начальник Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів робочу.нараду з працівниками центру, в т.ч. бюро правової 

допомоги. На нараді підведено підсумки роботи центру протягом.третього 

кварталу,.поточні питання організації роботи центру, трудової та виконавської 

дисципліни, обговорено подальші плани та шляхи їх виконання працівниками 

центру.. 

 

 

 

 

 



[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги. 
 

Жителі області.мають рівний доступ до безоплатної правової допомоги, в 

тому числі, завдяки роботі інформаційної платформи.WikiLegalAid, на якій 

розміщені якісні правові консультації на різну правову тематику. Наявність 

мобільного телефону, комп’ютера чи гаджету та доступу до мережі Інтернет 

дозволяють дистанційно отримати відповіді на декілька сотень найбільш 

затребуваних у суспільстві тем. Працівники місцевого центру регулярно 

здійснюють оновлення і доповнення та розміщують нові матеріали на довідково-

інформаційній платформі Wikilegalaid. 

Велика увага приділяється і традиційним каналам отримання інформації 

громадянами області. 

20 липня начальник.Перечинського 

бюро правової допомоги Тетяна Кость провела 

правопросвітницький захід у Перечинському 

РС ДУ «Центр пробації»,.де поінформувала 

присутніх про основні аспекти «Земельної 

реформи в Україні»,.про право громадян на 

безоплатну первинну правову допомогу та про 

порядок отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Роз’яснила, які категорії 

громадян мають право на БВПД та з якими питаннями найчастіше звертаються 

до бюро клієнти.  

Того ж дня Тетяна Кость провела чергове консультування в 

Перечинському районному секторі Державної установи «Центр пробації» та 

надала дві правові консультації з питань, щодо порядку реєстрації місця 

проживання та приватизації земельної ділянки. Також присутні отримали 

інформаційні буклети з.актуальних питань. 

22 липня начальник відділу право-

просвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД Марія Бецко провела 

правопрсвітницький захід для працівників 

Чопської міської ради.на тему « Земельна 

реформа в Україні». 

 

29 липня заступник начальника відділу «Перечинське бюро правової 

допомоги» Іванна Хом’як провела он-лайн консультування в Перечинській 

районній філії Закарпатського ОЦЗ,.де надала первинну правову допомогу двом 

громадянам з питань сімейного та земельного законодавства. Також поін-

формувала присутніх про основні зміни в земельному законодавстві України.  



13 серпня, з нагоди відзначення 

Міжнародного дня молоді,.начальник від-

ділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Марія Бецко провела 

правопрсвітницький захід для працівників 

Чопської міської ради на тему «Виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) 

закладів фахової передвищої та вищої 

освіти». Юрист розповіла присутнім, що 

право на соціальні стипендії мають студенти 

(курсанти), які навчаються за державним 

замовленням у закладах фахової передвищої 

освіти державної форми власності за денною 

або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої.освіти державної форми 

власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених 

структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи (далі - заклади 

освіти), та не перебувають в академічній відпустці. 

18 серпня І. Хом’як провела 

правопросвітницький захід у Перечинській 

районній філії Закарпатського ОЦЗ на тему: 

«Земельна реформа в Україні», в ході якого 

звернула увагу присутніх на основні 

положення закону про ринок землі. Також 

фахівець роз’яснила учасникам заходу про 

право на безоплатну правову допомогу, які категорії осіб мають право на БВПД.  

 

 

21 серпня, начальник 

Перечинського бюро правової допомоги 

Тетяна Кость спільно з працівниками 

Перечинського районного сектору 

Державної установи «Центр пробації» 

провели інформативну бесіду з особами, 

які знаходяться на обліку в пробації, 

присвячену 29 річниці.Незалежності України.  

У ході дискусії також було обговорено питання прав та обов’язків 

громадян, закріплених Конституцією України, та право осіб на безоплатну 

правову допомогу. 

 

 

........................ 



... 31 серпня, Т. Кость підготувала 

відеоролик присвячений відзначенню 4 

річниці з дня створення бюро правової 

допомоги, в якому роз’яснила про основні 

послуги бюро правової допомоги, про 

порядок отримання безоплатної первинної 

та безоплатної вторинної правової 

допомоги та звернула..............увагу на 

ключові показники роботи відділу за 4 роки.  

 

.... 14 серпня Тетяна Кость провела чергове консультування в Перечинському 

районному військовому комісаріаті, де надала первинну правову допомогу з 

питання щодо порядку прийняття спадщини без наявності 

правовставновлюючих документів. Поінформувала присутніх про основні 

функції бюро правової допомоги та систему БПД в цілому, а також надала 

інформаційні матеріали з актуальних правових питань. 

 

. 17 серпня.Тетяна Кость провела.консультування в 

дистанційному пункті доступу до БПД – 

Перечинському районному секторі Державної 

установи «Центр пробації» та надала три правові 

консультації з питань, щодо порядку встановлення меж 

земельної ділянки та виготовлення технічної 

документації, порядку отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги та щодо 

пакету необхідних документів для працевлаштування. Т. Кость також 

поінформувала присутніх про місцезнаходження та контакти Перечинського 

бюро правової допомоги, а також розповіла про можливість отримання БПД 

дистанційно в період карантину. 

 

18 серпня Іванна Хом’як провела 

консультування в Перечинській районній філії 

Закарпатського ОЦЗ де надала первинну правову 

допомогу двом громадянам з питань сімейного та 

земельного законодавства. Також поінформувала 

присутніх про основні зміни в земельному 

законодавстві України.  

 

 

 

.. 

 

 



....02 вересня працівник.Великоберезнянського 

районного сектор Філії Державної установи 

«Центр пробації».у Закарпатській області..та в.о. 

керівника. відділу..«Великоберезнянське.бюро 

пра-вової допомоги» Ужгородського МЦ З 

НБВПД з додержанням рекомендацій МОЗ, щодо 

проведення типових заходів, провели спільний 

прийом громадян, де.прочитали лекцію-

бесіду.особам, які перебувають на обліку у КВІ. 

Метою бесіди було вирішення 

способів.ефективної та вчасної правової допомоги 

громадянам в яких виникли проблеми з 

працевлаштування, у зв'язку з перебуванням на обліку в КВІ.  

17 вересня у дистанційному пункті 

доступу до БПД. на базі Великоберезнянської 

районної філії Закарпатського ОЦЗ з додер-

жанням рекомендацій МОЗ, щодо проведення 

температурного скринінгу.та дотримання 

соціальної дистанції,. проведено лекцію – семі-

нар, темою якого стало питання про те, як 

роботодавцю отримати допомогу по частковому 

безробіттю на період карантину на найманих 

працівників. Працівник бюро правової допомоги 

спільно із.заступником директора Великобе-

резнянської районної філії Закарпатського ОЦЗ 

Л. Печкевич.роз’яснили.фізичним особам-підприємцям порядок дій та перелік 

необхідних документів для отримання вищезазначеної допомоги. 

 

. 24 вересня фахівці Ужгородського 

місцевого та Регіонального центрів з 

надання БВПД Буковецька Яна та 

Дудаш Оксана провели тематичні 

уроки для учнів 4-х класів 

Ужгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 

ім.В.Гренджі-Донського, на тему: 

"Запобігання та протидія випадкам 

булінгу у школі". 

...Уроки пройшли в інтерактивній 

формі, зокрема діти проявили не абияку цікавість до питань протидії 

кібербулінгу.  

 

 

  



[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

 

09 липня начальник Перечинського бюро 

правової допомоги Тетяна Кость підготувала відео 

консультацію на тему «Порядок та підстави 

встановлення факту 

родинних відносин». 

Де роз’яснила куди 

звертатися із заявою про встановлення факту 

родинних відносин, хто може звертатися до суду, 

перелік документів, який необхідно додати до заяви, 

розмір судового збору та вказала на підстави для 

відмови у відкритті провадження у справі. 

 

12 серпня, з нагоди відзначення 

Міжнародного дня молоді, заступник 

начальника Перечинського бюро правової 

допомоги Іванна Хом’як підготувала відео 

консультацію на тему «Податкова знижка 

на навчання».  

 

 

Інформація про роботу Місцевого центру та про систему БПД в цілому 

регулярно відображалася на офіційній сторінці Центру у Фейсбуці. Також наявні 

ряд публікацій на сайтах партнерів та в онлайн-ЗМІ. 

Комунікації, як із ЗМІ, так із партнерами за звітний період проходили у 

дистанційному режимі. 

 

[1.3.]Люди в територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

11.вересня.з метою надання методичної допомоги ОМС щодо організації 

ними надання БПД працівником бюро та головою Великоберезнянської 

селищної ради.п. Богданом Кирликом.проведено лекцію.та тему «Накладання 

меж земельних ділянок, шляхи вирішення»..Також із депутатським корпусом 

селищної ради. 

14 вересня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Давиденко М.М. 

провів зустріч з депутатами Сюртівської сільської ради. Тема зустрічі 

стосувалася виявлення правових потреб населення в контексті створення 

Сюртівської ОТГ. Також обговорювалися актуальні питання проведення 

земельної реформи, типові питання та проблеми. 

15 вересня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Давиденко М.М. 

провів зустріч з депутатами Середнянської селищної ради. Тема зустрічі 

стосувалася виявлення правових потреб населення в контексті створення 



Середнянської ОТГ. Також обговорювалися актуальні питання проведення 

земельної реформи, типові питання та проблеми. 

16 вересня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Давиденко М.М. 

провів зустріч з головою Перечинської районної ради. Тема зустрічі стосувалася 

підведенню підсумків співпраці районної ради та структур БПД в контексті 

припинення діяльності районної ради через підпорядкування її населених 

пунктів в Ужгородський район. Також обговорювалися актуальні питання 

проведення земельної реформи, типові питання та проблеми..  

22 вересня,. в.о. керівника. відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» Владислав.Пильник, в рамках затвердженого графіку консультування 

громадян.(надання методичної допомоги ОМС щодо організації ними надання 

БПД) та з метою дій спрямованих на формування у суспільстві правової культури 

та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості 

громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та 

законами України, у різних сферах життя,. актуальних питань у галузі 

Земельного законодавства виїхав у мобільний пункт доступу до БПД на базі 

сільської ради села Малий Березний, де проконсультував 4 - х жителів 

населеного пункту на тему «Підстави та порядок відшкодування збитків 

власникам землі»  
 

[1.4.] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 
 

7 липня у режимі онлайн в Регіональному центрі з надання БВПД у 

Закарпатській області відбулася робоча нарада з підведення підсумків роботи 

центрів та бюро правової допомоги за І півріччя 2020 року, у якій взяв участь 

директор Ужгородського МЦ з надання БВПД.Михайло Давиденко.. 

10 липня Михайло Давиденко взяв участь у міжвідомчій робочій нараді.з 

питань.дотримання вимог Порядку інформування центрів з надання БПД, яка 

відбулася у Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Закарпатській області. 

24 липня відбулася Робоча нарада з адвокатами, які 

пройшли ХІІ-й конкурс з відбору адвокаті та залучені до 

надання БВПД у Закарпатській області..Упродовж заходу 

розглядалися питання укладення та дотримання вимог 

контрактів,.графіку чергування адвокатами та надання ними 

якісної.правової допомоги. 



3 серпня директор Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко провів.робочу зустріч з 

радником з питань внутрішньо переміщених осіб в 

Закарпатській області Анжелою Бабкіною. Під час зустрічі 

Анжела Бабкіна презентувала дослідницький звіт «Діти, 

яких торкнувся збройний конфлікт в Україні», Аналіз 

забезпечення прав та інтересів дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Аналіз 

забезпечення ВПО тимчасовим житлом та інші матеріали.. 

Крім зазначених питань, на зустрічі обговорювалися 

питання соціалізації внутрішньо переміщених осіб у 

закарпатській територіальні громаді, участь у виборчому 

процесі, актуальні питання захисту соціальних прав вказаної 

категорії громадян, зокрема й робота Ужгородського МЦ з 

надання БВПД по представництву і захисту інтересів клієнтів ВПО у конкретних 

справах. Було зазначено, що не дивлячись на продовження карантинних заходів, 

робота місцевого центру продовжує здійснюватися у повному обсязі, а правовий 

захист продовжує надаватися усім його клієнтам.  

 

11 серпня в Регіональному центрі з надання БВПД в Закарпатській області 

відбулася зустріч директора Регіонального центру Василя Попадинця та 

директора Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайла 

Давиденка із представницею громадської організації Закарпаття-Донбас 

Анжелою Бабкіною. 

Головною темою зустрічі стало обговорення питань участі ВПО у 

голосуванні на місцевих виборах та особливостей голосування на виборчій 

дільниці, за місцем перебування, що надзвичайно актуально для внутрішньо 

переміщених осіб. 

21 серпня директор 

Регіонального центру з надання БВПД 

Василь Попадинець, керівник 

Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко та 

начальник відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги Ужгородського МЦ з 

надання БВПД Марія Бецко взяли 

участь у роботі школи інтеграції для внутрішніх 

переселенців. 

Метою заходу стало сприяння адаптації та інтеграції 

ВПО у місцеві громади Закарпатської області; підвищення 

рівня інформаційно-правової обізнаності; навчання 

навичкам психологічної самодопомоги, спілкування та обмін 

життєвим досвідом між учасниками тренінгу. 

 



27 серпня начальник відділу правопросвітництва та 

надання БПД Марія Бецко взяла участь у вебінарі 

«Попередження та протидія домашньому насильству в умовах 

COVID-19», який організувала ГО "Асоціація громадських 

радників України" в рамках проекту «Підтримка малих громад 

в умовах COVID-19». 

 

 

..... 3 вересня представник.Регіонального 

центру з надання БВПД у.Закарпатській області 

та начальник відділу правопросвітництва та 

надання БПД Марія Бецко Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД,.взяли участь 

у засіданні Ужгородського прес-клубу, 

головною темою якого став старт 5 вересня 

виборчої кампанії до місцевих виборів.  

... 9 вересня директор Ужгородського МЦ з 

надання БВПД Давиденко М.М., на запрошення 

Кременецького МЦ з надання БВПД, взяв участь 

у засіданні круглого столу на тему.«Співпраця 

Кременецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з 

органами місцевого самоврядування. ОМС – як 

партнери та провайдери системи безоплатної 

правової допомоги». Захід відбувся Кременецькому МЦ (Тернопільська область) 

в рамках співпраці місцевих центрів з надання БВПД з ОМС на даному етапі 

проведення адміністративно – територіально реформи. 

.... 17 вересня.Михайло Давиденко взяв участь у черговому засідання Керівної 

ради Регіонального.центру з надання БВПД у Закарпатській області, за участі 

керівників та головних бухгалтерів центрів. Упродовж засідання були обговорені 

результати роботи центрів БВПД за 9 місяців 2020 року та виконання заходів 

щодо реалізації проекту «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

.... 29 вересня року начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ужгородського МЦ з 

надання БВПД Марія Бецко взяла участь в 

онлайн-заході на тему «Права жінок в 

Західному регіоні», організованому 

представниками Київського інституту 

гендерних досліджень, Громадської 

організації «Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді», «Центру 

громадської активності «Синергія», Центру гендерної освіти при УжНУ. Захід 

проводився в рамках громадських консультацій з питань регіональної гендерної 

політики.  



.....На онлайн-обговоренні було представлено проект «Громадський моніторинг 

зобов’язань держави Україна щодо Конвенції ООН з ліквідації всіх форм 

дискримінації щодо жінок (CEDAW)».  

....У ході онлайн-конференції також обговорювались питання про зміни в 

національній політиці щодо прав жінок за останні 5 років; можливості та 

перешкоди в реалізації прав жінок в умовах регіону; специфічні проблеми, 

окремі кейси щодо прав жінок регіону, рекомендації, які необхідно донести до 

Уряду та Комітету.  

 

 

  



. Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період із липня по вересень 2020 року Ужгородським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними 

підрозділами, було зареєстровано 572 звернень клієнтів, 439 особам було надано 

правову консультацію, 133.із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих.звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 

Відділ 

правопросвітництва та 

надання правової 

допомоги 

295 180 115 

2 
Відділ «Перечинське 

бюро правової допомоги» 
122 109 13 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової допомоги» 

155 150 5 

4 Разом по МЦ 572 439 133 

 

За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 135 рішення про надання БВПД та надано 60 доручень адвокатам і 87 

наказів штатним працівникам. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного - 78 (14%), сімейного - 71 (12%),.житлового - 59 (10%), спадкового – 

52 (9%), з інших питань - 49 (8%),.земельного - 100 (17%), трудового - 45 (8%), 

соціального забезпечення.- 43 (8%), адміністративного -73 (13%), неправове 

питання -0 (0%), медичне -0 (0%), договірного -0 (0%),.з питань виконання 

судових рішень- 2 (1%). 

  



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал.за категорією питань 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам – 71 (53%), 

особам з інвалідністю – 6 (4%), ветеранам війни та особам на яких поширюється 

дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 48 ( 35%), 

внутрішньо переміщеним особам. – 2 (2%), особи, які постраждали від 

домашнього насильства та за ознакою статі – 2 (2%), біженці – 6 (4%). 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 

квартал було: 

• забезпечено діяльність 9 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги ( 12 виїздів);  
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ 

МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД



• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів, склала.42 

осіб. 

 •  надано 6 методичних допомоги органам місцевого самоврядування, з 

якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• проведено 11 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 48 інформаційний матеріал з питань надання БПД; 

• надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту; 

• надано 0 адресних допомоги. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ з/п 
Найменування МЦ та 

бюро 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів / 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ- 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 

Відділ 

правопросвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги 

 

2/5 3 5 0 ..9 

2 

Відділ «Перечинське бюро 

правової допомоги» 

 

3/20 1 5 0 ..24 

.3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової допомоги» 

 

4/11 2 1 0 ..15 

 


