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РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

 

[1.1]  Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.  

24 квітня 2020 Директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар надав інтерв’ю 

телекомпанії «М-Студіо» щодо режиму 

роботи, Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, як можна отримати правову 

допомогу під час карантину, особливості 

дистанційного режиму роботи установ. В 

ході інтерв’ю було наголошено, що на час 

запровадження карантину Мукачівським 

МЦ з НБВПД тимчасово не здійснюється 

адресна допомога, тимчасово обмежений 

особистий прийом громадян, але з метою 

доступ населення до правової допомоги 

громадяни можуть скористатися такою 

допомогою дистанційно. 

27 квітня 2020  року Начальник відділу "Воловецьке бюро правової 

допомоги " Пижик Едуард Васильович в рамках проведення правопросвітницьких 

заходів провів 

відеозапис на тему: 

«Поняття та 

особливості 

дистанційної 

(надомної) роботи» 

Під час якої розповів 

про нормативну базу, 

правове регулювання 

дистанційної роботи в 

умовах карантину. 

Відповідно до статті 60 

КЗпП України 

дистанційна (надомна) 

робота - це така форма 

організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його 

проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. 



Також правове регулювання праці надомних (дистанційних) працівників 

відображено у відповідних нормах Конвенції Міжнародної організації праці 1996 

р. №177 «Про надомну працю», у яких надано визначення терміну "надомна 

праця" - робота,  яку особа,  що називається надомником, виконує: за місцем її 

проживання або в інших приміщеннях  за  її вибором, але не у виробничих 

приміщеннях роботодавця; за винагороду; автономії та економічної незалежності, 

яка потрібна для того, щоб вважати її незалежним  працівником  відповідно до  

національного законодавства чи судових рішень. 

28 квітня 2020  року заступник начальника відділу Іршавське бюро 

правової допомоги  

Інна Веждел  та 

головний спеціаліст 

відділу Ірина 

Марущинець в рамках 

проведення 

правопросвітницьких 

заходів провели 

відеозапис на тему: 

«Податкові зміни під 

час карантину». Під час якої розповіла  ключові зміни, які були запроваджені 

Законами № 533 та 540 можливо згрупувати наступним чином про : щодо податку 

на прибуток підприємств,  щодо єдиного податку, зміни щодо податку на додану 

вартість, щодо податку з доходів фізичних осіб, щодо ЄС. Більшість 

запроваджених податкових змін є безумовно позитивними та сприятимуть 

боротьбі з коронавірусом й підтримці бізнесу в нинішній ситуації.  

30 квітня 2020  року начальник 

відділу «Воловецького бюро правової 

допомоги» Едуард Пижик взяв участь у 

спільній нараді Воловецького відділу 

поліції за участі районної служби у 

справах дітей, управління соціального 

захисту та управління освіти по питанню: 

Запобігання домашньому насильству. 

Протягом 3 місяців 2020 року до 

ГУНП в Закарпатській області надійшло 

829 звернень щодо домашнього 

насильства (532 звернення зафіксовано за 

аналогічний період у 2019 році), з них: 112 

– від чоловіків, 713 – від жінок, в тому 

числі 1 звернення від особи з інвалідністю 

жіночої статі (визнана судом 



недієздатною, факти викладені у заяві, не підтвердилися) та 3 – від дітей. 

Винесено 148 термінових заборонних приписів. Перебувають на обліку з приводу 

вчинення домашнього насильства у службі дільничних офіцерів поліції 2402 осіб. 

04 травня 2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва Ірина 

Дрогобецкі  провела 

правопросвітницький захід 

в реальному про 

"Запобігання та протидію 

булінгу" Розповіла що 

булінг — це діяння (дії або 

бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які 

полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. Які є види (фізичний, 

психологічний, економічний, сексуальний, кібербулінг) щодо  профілактику, та як 

запобігати булінгу. 

 04,16 червня 2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

Ірина Дрогобецкі  провела вебінар для 

безробітних. Під час якого 

проінформувала шукачів роботи про 

переваги легальної зайнятості, ризиками 

нелегальної зайнятості та нелегальної 

трудової міграції, гендерними аспектами 

на ринку праці.  

Також фахівець зазначила що кожен 

громадянин, який влаштовується на 

роботу, повинен пам’ятати, що не 

оформлені вчасно трудові відносини є не 

лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягнуть за собою 

низку проблем для самого працівника у вигляді позбавлення соціального захисту 

у разі безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на 

виробництві, а також гідної пенсії. «Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, 

працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх 

трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин» 

По завершенні діалогу слухачі отримали вичерпні відповіді на запитання, 

контакти для зворотного зв’язку у разі потреби додаткової консультації. 



 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги. 

02 квітня 2020 року головний спеціаліст 

Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Славяна Асланова провела онлайн- робочу 

зустріч з адвокатами які співпрацюють з 

Мукачівським МЦ з НБВПД під час дії 

карантину. Фахівчиня розповіла щодо режиму 

роботи, Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги під час карантину особливості 

дистанційного режиму роботи установи. 

 Що у зв’язку з загостренням ситуації з 

поширення коронавірусної інфекції з 23 

березня 2020 року і до завершення карантину 

Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової 

допомоги і повністю переходить на надання правових послуг дистанційно. 

Небхідні документи можна залишити в  скриньці для кореспонденції, що 

знаходиться на приміщення. 

[1.3] Люди у територіальних 

громадах мають кращі 

можливості для реалізації своїх 

прав                                                                                                                

11 червня 2020 року директором 

Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Костянтином 

Молнаром була проведена робоча 

зустріч та нарада з очільником 

Громадської організації «Спілка 

учасників антитерористичної 

операції міста Мукачево та 

Мукачівського району» Юрієм 

Кепеначем та адвокатом який 

співпрацює з Мукачівським центром 

Тетяною Гринихою. В ході зустрічі 

сторони підвели підсумки співпраці, 

узгодили напрями взаємодії та 

запровадження нових підходів до 



надання БПД для осіб які перебувають у складних життєвих обставинах, для 

вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення, 

обговорили нововведення законодавства в соціальній сфері, державних гарантій 

та пільги учасникам ООС, а також щодо спільного консультування громадян та 

запровадження ефективного механізму переправлення клієнтів до 

спеціалізованих установ для отримання правової допомоги. Також була здійснена 

публічна презентація результатів діяльності МЦ та бюро правової допомоги. 

18 червня 2020 року 18 червня, напередодні Дня біженців, із дотриманням 

необхідних заходів 

безпеки з метою 

поширення 

коронавірусу, 

відбулася робоча 

зустріч директора 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Костянтина Молнара 

та представниками 

БФ «Регіон Карпат» 

NEEKA. Захід відбулася в рамках співпраці та відповідно до меморандуму й 

реалізації Стратегії УВКБ ООН, спрямованої на забезпечення захисту 

довгострокових рішень для ВПО, біженців та осіб без громадянства по всій країні  

з 2018 по 2022р.  

Під час робочої зустрічі сторони: 

 підвели підсумки співпраці за попередній час; 

 обговорили шляхи покращення та запровадження нових підходів до 

надання БПД для вказаної категорії осіб; 

 обговорили особливості надання БПД під час запровадження 

карантинних заходів; 

 домовилися про спільне консультування громадян та запровадження  

 ефективного механізму перенаправлення клієнтів до спеціалізованих 

установ для отримання правової допомоги. 



23 червня 2020 року директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар взяв участь у онлайн- 

публічній дискусії з органами місцевого 

самоврядування та громадськістю «Житло 

для ВПО – виклики та можливості», що 

реалізується в рамках адвокаційної кампанії 

«Моя нова громада». Проведені 

недержавними інституціями дослідження 

показують, що лише близько 12% 

переміщених осіб вирішили своє житлове 

питання у той чи інший спосіб. Важливим 

чинником для успішності програми для ВПО 

є активність громад та окремих переселенців. 

Це передбачає, в тому числі постановку ВПО 

на облік тих, хто має право на тимчасове 

житло. За наявності правових інструментів та 

певних ресурсів така активність сприятиме збільшенню шансів переселенцям 

отримати таке житло. 

 [1.4]Система безоплатної  правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою,інноваційною, ефективною. 

Упродовж І І -го кварталу діяльність Мукачівського МЦ, підзвітних йому 

бюро правової допомоги, адвокатів БПД регулярно висвітлювалася у ЗМІ, на 

сайтах органів місцевого самоврядування та державної влади, громадських 

організацій, друкованій пресі та на телебаченні. Інформаційна активність що 

місяця надсилалася до Регіонального центру у вигляді звітів по ЗМІ. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року Мукачівським місцевим центром 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 637 звернень клієнтів, 568 

особам було надано правову консультацію, 69 із них написали письмову заяву про 

надання БВПД. Жодного з клієнтів не було перенаправлено до інших провайдерів 

надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 70 

рішень про надання БВПД та надано 46 доручень адвокатам та 24 штатним 

працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних 

документів). Відмов наданні БВПД надано не було.  

 

 



 

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  

Мукачівського МЦ 

304 249 55 

2. Відділ « Берегівське бюро ПД» 66         63 3 

3. Відділ «Воловецьке бюро ПД» 50 49 1 

4. Відділ «Іршавське бюро ПД» 97 93 4 

5. Відділ «Свалявське бюро ПД» 120 114 6 

 Разом по МЦ           637 568 69 

 

 

Протягом 01.04.2020 по 30.06.2020 клієнти місцевого центру та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з таких питань: іншого цивільного права 

96 (15%), соціального 28 (4,4%), сімейного 160 (25%), спадкового 54 (8,5%), 

земельного 28 (4,4%), договірного 29 (4,6%), адміністративного 89 (14%), 

житлового 26 (4%), трудового 27 (4,2%), інше 64 (10%), медичне 0 (0%), 

виконання судових рішень 13 (2%), пенсійного 17 (2,6%), податкового 6 (0,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 

 

 
 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю



 

 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

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

позитивних рішень було прийнято 34 (5%) малозабезпеченим особам, по 

інвалідам 10 (2%) та ветеранам війни  28  (4%) тощо. 
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Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

осіб 

 

 
 

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

звітний період було: 

 здійснено 0 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  22 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та 

здійснено 66 прийомів в дистанційних пунктах; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала  86 осіб, в тому числі 0 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та  86 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 15 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та    

установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським 
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рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 Проведено  24 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у  ЗМІ 23   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 1  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

Таблиця 2.Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ – 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщени

ху ЗМІ 

1. Відділ 

правопросвітн

ицтва та 

взаємодії з 

суб’єктами 

надання 

БППД 
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15 
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        9 

 

2. Відділ « 

Берегівське 

бюро ПД» 

 

0/0 

 

3/9 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

3. Відділ 

«Воловецьке 

бюро ПД» 

 

0/0 

 

4/9 

 

3 

 

2 

 

0 

 

5 

4. Відділ 

«Іршавське 

бюро ПД» 

 

0/0 

 

      4/10 

 

3 

 

6 

 

0 

 

9 

5. Відділ 

«Свалявське 

бюро ПД» 

 

0/0 
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3 

 

1 

 

0 

 

0 

 Разом по МЦ  

0/0 
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