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Роздiл I. OcHoBHi заходи, що були здiйсненi за стратегiчними цiлями

За II квартал 2020 року робота Хустського мiсцевою центру з наданшI

безоплатноi вторинноi правовоi допомоги та пiдпорядкованих бюро була

зосереджена на проведеннi ряду робочих зустрiчей, круглих столiв,
спрямованих на вирiшення правових питань та роз'яснення змiсry основних

реформ, що проводяться Урядом Украrъи. Також дiяльнiсть була спрямована на

спiвпрацю з органами мiсцевого самоврядування та iнших заходiв з наданнrI

БПД для виконання планових завдань за звiтний квартaц.
На роз'яснення змiсry кJIючових реформ (змiн у законодавствi) у сферi

соцiального захисту, освiти тощо
заходи.

проводились численнl правопросвlтницьк1

Зокрема, пiд час здiйснення
cBoci дiяльностi Хустським мiсцевим
центом та пiдпорядкованими
вiддiлами бюро правовоi допомоги у
перiод запровадження карантину було
пiдготовлено 1 9 правопросвiтницьких
вiдеороликiв на правову тематику:
<вiдповiдальнiсть за незаконний обiг
наркотичних речовин)),
<Мiжнародний день захисту дiтей>,
<Права та захист дiтей>, <Права i
обов'язки бiженцiв та осiб, що
потребують додатковою захисlry>,

м-J

<Протидiя булiнry>, <Захист прав осiб з iнвалiднiстю>, <<Обов'язок повнолiтнtх

дiтей утримувати непрацездатних батькiв>>, <Встановлення факry родин}rих
вiдносин>, <,.Щопомога на дiтей одиноким матерям>, <Алiментний договiр>,
кПро заборону палiння в громадських мiсцях>, <Захист трудових прав

працiвникiв>, <Протидiя домашньому насильству)), <<Використання вiдпустки
без збереження заробiтноi плати у перiод карантиЕу), <Одноразова грошова

допомога у зв'язку з негативними наслiдками поширення на територii Украiни
гостроi респiраторноi хвороби Covid-19>, <Вiдповiдальнiсть за порушення умов
карантину), <Кредитнi зобов'язанвя пiд час карантину>, <Робота в yl!{oBax

ка >>, <<Неопл стка пlд час каран
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З метою налагOдження спiвпрацi з комунмьними установами, органами
мiсцевого самоврядування тощо постiйно проводились спiльнi зустрiчi.

|7 червЕя, за iнiцiативи
Хустського районного вiддiлу

фiлii ДУ <Щентр пробаuii> в
Закарпатськiй областi, вiдбувся
спiльний iнформачiйний захiд-
бесiда на тему "Права та
обов'язки неповнолiтнiх". Щля
профiлактичноi бесiди з

неповнолiтнiми на захiд були
Залl"rенi працiвники ссд
XycTcbKoi РЩА, старший iнспектор
ювенальноi превенчiТ сектору

превенцii Хустського ВПГУНП в Закарпатськiй областi, директори Хустського

районною та мiсцевого ЦСССД4 та дирекгор Хустського мiсцевого центру з

надання БВПД. Фахiвцi БПfl поiнформували присутнiх про катеюрii осiб, якi
мають право на безоплатну вторинну правову допомоry. У межах заходу було
презентов€lно результати дiяльностi Хустського мiсцевого центру за перше
пiврiччя 2020 року.

26 червня у примiщеннi Хустського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги вiдбулась робоча зустрiч директора
Алiси Богдан з одним iз засновникiв громадськоi органiзацi <Зiр Фемiдиl> Фула
Мирославом Юрiйовичем. Мирослав Юрiйович детЕrльно роз'яснив про робоry
ГО, а Алiса Богдан розповiла про систему БВПД. Сторони домовились про
спiвпраuю мiж Ще ом та ГО i пiдписали Мемо андум.

30 червня директор Хустського мiсцевого центру з наданЕя БВП.Щ Алiса
Богдан взяла участь у засiданнi МКМР XycTcbKoi РЩА, на якому прозвiтув€ша
про заходи правовоi освiти населеЕIIя у Хустському районi, якi проводилися
Хустським мiсцевим цен,цром з ЕаданнrI безоплатноi вгоринноi правовоi

допомоги, протягом II кварталу 2020 року та про стан реалiзацii виконання
Програми правовоi освiти населення Хустською району на 2018-2022 роки.

21 травня дирекгор Хустського мiсцевого цеЕтру з надання БВП.Щ Алiса
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Богдан взяла r{асть у онлайн-конференцii за участi засryпницi MiHicTpa юстицii
з питань европейськоi iнтеграцii Валерii Коломiець, яка була органiзована
спiльнотою <Територiя права> у соцiальнiй мережi Facebook на тему: <Про

виконавчi органи влади та робоry MiHicTepcTBa юстицii Украiни>. Пiд час

зустрiчi обюворювались як питання повноваження органiв виконавчоi вJIади,

так i питання розвитку системи безоплатноi правовоi допомоги, безоплатну
право ву допомогу в цlло

На запобiгання випадкам домашнього насильства, дискримlнацli,
злочинностi проводились заходи. Так, 17 квiтня Алiса Боцан взяла участь у
селекгорнiй наралi, спрямованiй на протидiю домашньому насильству на базi
Хустською РВ ГУНП.

З метою обюворення найакryальнiших прав питань життя громад, захисlу
та дотриманшI прав вразливих категорiй осiб, пiдвищення правовоi обiзнаностi
населення проводиJIись ряд спiльних зустрiчей з представниками органiв
мiсцевою самовряд/вання зокрема.

03 червня фахiвець
вiддiлу <Тячiвське бюро
правовоi допомоги) Юрiй
Селебинка взяв участь у
лекцii, органiзованiй
Тячiвським РВ фiлii
.Щержавноi установи <I {eHTp
пробацii>. Тематикою даного
заходу було обговорення
акryЕrльних питань зzlхисту
прав дитини. Юрiй Селебинка
наголосив, що дiти являються
однiею iз категорiй осiб, якi

згiдно Закону Украiни <Про безоплатну правову допомоry) мають право на

отриманшI безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.
03 та 23 червня директор Хустською мiсцевою центру з надання БВПД

Алiса Богдан взяла rlacTb у засiданнях KoMicii з питань захисту прав дитини
XycTcbKoi райдержадмiнiстраuii, на якому розпIядалось питання про ухилення
MaTepi вiл виконання cBoix батькiвських обов'язкiв вiдносно своеi малолiтньоi
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дитини.

Впродовж звiтною перiоду проводились правопросвiтницькi заходи, у
тому числi i семiнари для тимчасово непрацюючих осiб, якi спрямованi на
запобiгання безробiтгю. Через запровадження карантину данi заходи
проводились за допомогою онлайн-трансляцiй через додаток ZOOM тощо.

Так, 30 червня
заступник начtUIьника
вiддiлу <Виноградiвське
бюро правовоi
допомоги) Свiтлана
Белень прийняла участь
у iнформацiйному
вебiнарi
Виноградiвського центру
зайнятостi, на якому
ознайомила безробiтних

з правовими аспектами працi, та надала iнформацiю про послуги безоплатноi
правовоi допомоги.

|7 червЕя начальник вiддiлу
<PaxiBcbKe бюро правовоi
допомоги> Василь Савуляк взяв

r{асть у спiльному iз Рахiвською
районною фiлiею Закарпатського
обласноrо центру зайнятостi,
оrrлайн ceMiHapi для осiб, що
перебувають в пошуках роботи та
знаходяться на облiку в центрi
зайнятостi. Учасникiв ceMiHapy
ознайомлено з порядком отримання
безоплатноi правовоi допомоги в
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умовах карантину та роботою електронних cepBiciB Мiнюсry.

Упродовж звiтного перiоду директором Хустською мiсцевого центру з
надання БВП.Щ Алiсою Богдан проводились скайп-наради з працiвниками
пiдпорядкованих вiддiлiв бюро правовоТ допомоги. На даних нарадах були
наголошенi питання щодо покращенrrя якостi надання безоплатноi правовоi
допомоги, здiйснення контролю за своечасним та повItим внесенням вiдомостей
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до KIACy та виконання iнших планових завдаItь.

Упродовж II кварталу 2020 року працiвники ýстського мiсцевою центру з

надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги та пiдпорядкованих вiддiлiв
бюро правовоТ допомоги взяли )часть у численних вебiнарах, якi проводились
мережею правових клубiв PRAVOKATOR на теми: <Спрощене провадження або

як швидко вирiшити справу), <судовий розгJIяд та розгляд справ у окремому
провадженнi в цивiльному процесi. Склад судр, <<Новели електронною

декларування 2020 або змiни у квадратi> тощо.

*-*- @"*al.ý*rrl*
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Робота Хустського мiсцевою центру з надаЕня безоплатноi вгоринноt
правовоi допомоги та пiдпорядкованих бюро висвiтлювалась через TaKi засоби
MacoBoi iнформачii як: на офiцiйншх веб_сторiнках PaxiBcbKoi, Тячiвськоi,
Мiжгiрськоi райдержадмiнiстрацiй, XycTcbKoi MicbKoi ради; у соцiальних
мережах та iнтернет-виданнях.

.Щиреrгор Хустського мiсцевою центру з наданнJI безоплатноi вгоринноI
правовоi допомоги Алiса Богдан виступила на мiсцевому телебаченнi <ртк-
Хусо, де l3 квiтня у рубрицi <<Коментар з приводу) було розмiщено вiдеоролик
правовоi консультацii на тему: <<Неоплачувана вiдпустка-на час карантину-право
чи обов'язок працiвника?>. А 27 червня, також на <РТК-Хусu розмiщено
вiдеоролик: <Акryальне iнтерв'ю з Алiсою Богдан. Iсторiя та значення

головного закону УкраiЪи...>.
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01 квiтня директор Хустського
мiсцевою центру з надання безоплатноi
вторинноi правовоi допомоги Алiса Богдан
висryпила на мiсцевому радiо <Радiо
Хуст>. Слlхачi мalли можливiсть
ознайомитися iз можливiстю отримання
правовоi допомоги вiд держави в перiол
карантину, а такох про режим
надзвичайноi сиryацii, йою завдання та
особливостi.

Впродовж II кварталу 2020 року через запровадження карантинних заходiв
вулuчне iнформування населення не проводилось i вiдповiдно не було

розповсюджено жодног0 iнформацiйного друкованого матерiалу ( в тому числi
буклетiв) на правову тематику.

Забезпечено прийом громадяЕ у 21 duсmанцiйнuх консульmацiйнuх пункmах
(здiйснено 1 виiЗд), до яких звернулося 0 громадян.

Хустським мiсцевим центром з надання безоплатноi вторинноТ правовоi
допомоги та пiдпорядкованими вiдцiлами бюро правовоi допомоги не
проводились вutзdu мобiльнuх консульm ацiйн1.1х гryнкгiв.

Працiвниками Хустського мiсцевого центру з наданЕя безоплатноi правовоi
допомоги та пiдпорядкованих бюро, постiйно проводиться редаryвання та
пiдтримка в актуальному cTaHi консультацiй, розмiщених на довiдково-
iнформацiйнiй платформi <<WiКLegalAid>>. Упродовж звiтного перiоду зроблено
9 оношlень публiкацiй на довiдково-iнформацiйнiй платформi <WikilegalAid>
на TaKi теми з правових консультацiй: <Вiдшкодування шкоди, завданоi
падiнням дерева), <Змiна розмiру MiMeHTiB, що стягуоться на утримання
дитиниD, <Тимчасова соцiальна допомога дiтям, батьки яких ухиляються вiд
сплати алiментiв>, <Вiдповiдальнiсть за спалення листя (рослинних вiдходiв)>,
<,Щоговiр даруваншI)), <Подiл майна, що е об'екгом права спiльноi cyrrlicHoi
власностi подружжя>, <Кримiнальна вiдповiдальнiсть за неншIежне виконання
обов'язкiв щодо охорони життя та здоров'я дiтей>>, <Захист прав споживачiв
елекгроенергii>, "Процедура здiйсненкя контролю у сферi мiстобудiвноi
дiяльностi".

також розмiщено 1 пову правову консультацiю на тему: <кримiнальна
вiдповiдальнiсть за ненtUIежне викоЕання обов'язкiв щодо охорони життя та
здоров'я дiтей>.
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ХустськиМ мiсцевим центром з Еад:rння безоплатноi вторинноi правовоf

допомоги монiторинг дiяльностi пiдпорядкованих вйдiлiв бюро правовоi

допомоги та оцiнювання якостi послуг безоплатноi правовоi допомоги, що ними
надаються не проводився.

Роздiл II. Результативнi показники дiяльностi

За перiод з квiтня по червень 2020 року Хустським мiсцевим центром з

надання БВП.Щ та бюро правовоТ допомоги, що € його вiдокремленими
структурними пiдроздiлами, було зареестровано 5б3 звернень клiентiв, 51б

особам було надано правову консультацiю, 41 tз них написали заяву про
надання БВ

кiлькiсть
отрпмапих
ппсьмовпх

звернень про
надаппя БВПfl

У результатi розгляду письмових заяв про надаЕнrI БВПД, було прийнято
45 рiшень про Еадання БВП.Щ та видано 22 дорlчення адвокатам та 25 наказiв
штатним працiвникам (представництво клiента в сулi або оформлення
процесуальних докуrиентiв).

У звiтному кварталi клiенти зверталися частiше з наступних питань:

iншого цивiльного права l18 (21%), сiмейною права 9З (|7%), соцiальною
забезпечення 80 ( 14%), спадкового права 59 ( l 0%), iншi питання 5 1 (9%),

земельною права 45 (8%), житловою права З5 (6%), адмiнiстративною права 29
(5%), трулового права 24 (4Оh), договiрного права l5 (3Оlо), виконаннJl судових

рiшень 9 {2%), медичне питання 5 (l%), не правове питання 0 (0%).

кiлькiсть
заресстровапих

звернень

кiлькiсть
наданих
правовшх

консультацiй

Л! з/п Найменування вiддiлу МЦ

3012з1 Вiддiл правопросвiтництва
та надання БПД

484 80"ВиноградiвськеВiддiл
бюро"

2

66 2684 Вiддiл "Дубiвське бюро"

з8 0з85 Вiдцiл "Тячiвське бюро"

з85 82Вiддй "Мiжгiрське бюро"

8l357 Вiддiл "PaxiBcbKe бюро"

47Разом по MI|

I

l

I

|2,7

l53

6

51б563



Щiаграма 2. Кругова дiаграма щодо розподiлу клiснтiв за звiтншй
ква ртал за категорiею питань

t соцiальне забезпечення a житловоrо права

l спадкового права l земельноrо прааа

a трудового права l адмiнiстративноrо права

l виконання сYдових рilлень a iHuli питання

it медичне литання

2уо 9Y" O%L%

зу.

lаг маз аг ма щодо клlентlв за статтю

r сiмейного права

l доrовiрноrо права

l iншоrо цивiльноrо лрава

a неправове питання

озпод

a жiнки l чоловiки

Жiнкu-3 62, чоловiкu-20 I

6%

5%

|7%

ао/,

27%



. до 18 poкiB r вiд 18 до 35 poKiB r вiд З5 до 60 poKiB r вiд 60 poкiв

ама 4. ма щодо клl€нтlв за BrKoM

!о l8 p,-l0; вid 18 do 35 р,-137; Bid 35 dо 60 р,-286; Bid 60 р, - I30

Щодо клiентiв, яким було надано БВПД, то за третiй квартал найбiльше
позитивних рiшень було прийнято по мЕIлозабезпеченим особам
(середньомiсячний дохiд не перевищуе двох розмiрiв прожиткового MiHiMyMy)
З2 (7З%), особам з iнвалiднiстю б (l4%), дiтях, позбавrrених батькiвською
пiклування 5(l1%), ветеранах вiйни l (2Yо), лiтп без окремих катеюрiй 1 (2%)-

ма 5. Розподiл клiентiв яким надано за катего iею осiб

KpiM того, мiсцевим центром, у Tor"ry числi бюро правовоi допомоги за

звiтний квартаJI було:
. здiйснено 0 виiЪдiв мобiльних гryнкгiв та забезпечено дiяльнiсть 21

дистанцiЙниХ пунктiВ доступУ до безоплатноi правовоi допомоги (в тому числi

l малозабезпеченi особи r особи з iнвалiднiстю

Е дiти позбавленi батьхiвськоrо пiклування l ветерани вiйни

l дiти без окремих категорiй

2уо 2%

]

]

]

2з%

51%

]

]

r4'/t

LL% \
ы



1 виiЪд до них);
. загальна кiлькiсть осiб, якi звернулися за отриманням консультацii та
роз'яснень пiд час виiЦiв мобiльних та дiяльностi дистанцiйних
консультацiйних пунктiв склаJIа 0 осiб, в тому числi 0 осiб звернулося за
отриманням правових консультацiй та роз'яснень до мобiльних консультацiйних
пунктiв та 0 осiб до дистанцiйних пунктiв;
. надано методичt{у допомоry 0 ОМС;. проведено 27 правопросвiтницьких заходiв;. розмiщено у ЗМI 23 iнформацiйнi матерiали з питань надання БПД;. надано 0 клiентам доступ до електронних cepBiciB Мiн'юсry.

Таблиця 2. Iнформацiя щодо окремих показникiв дiяльностi
мiсцевого це в iзi бю

кiлькiсть
iнформац
iйшшх
матерiалi
в,

розмiщен
их у ЗМI

lб

2з

Найменування
МЩ та бюро

кiлькiсть
здiйснени
х вшiЪдiв
мобiльни
х
пупlсгiв/о
сiб, що
отрпмали
правову
допомогу

кiлькiсть
дiючпх
дпстднцiй
нпх
пункriв(в
иi'здiв до
них)/осiб,
що
отрпмали
прдвову
допомогу

кiлькiсть
оМс та
установ-
провайде
piB БПf,
яким
ндддно
методичll
у
допомоry

кiлькiсть
проведен
их
правопро
свiтннцьк
их здходiв

кiлькiсть
клiснтiв,
яким
ндддно
доступ до
електрон
них
cepBiciB
мю

l Разом по МЩ, у
тому чпслi:

0/0 2l(l)l0 0 27 0

2 Вiддiл
правопросвiтницт
ва та надання
Бпд

0/0 5(ly0 0 0

J Вiддiл
"Виноградiвське
бюро правовоi
допомоги"

4(0у0 0 4 0 0

4 Вiддiл ".Щубiвське
бюро П!"

0/0 2(0у0 0 2 0 2

5 Вiддiл "Тячiвське
пд"

0/0 з(Oу0 0 2 0

6 Вiддiл
"Мiжгiрське
бюро П.Щ"

0/0 з(Oу0 0 0 5

7 Вiддiл "PaxiBcbKe
бюро П!"

0/0 4(0)/0 0 l0 0 0

0

л!
зlп

i I
I

I

i

I

I

I

6

0/0

I

l

l

J


