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

[1.1] Cуб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

  За IV квартал 2020 року робота Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро була 

зосереджена на проведенні ряду робочих зустрічей, круглих столів, спрямованих 

на вирішення правових питань та роз’яснення змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. Також діяльність була спрямована на співпрацю з 

органами місцевого самоврядування та інших заходів з надання БПД для 

виконання планових завдань за звітний квартал. 

 На роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері 

соціального захисту, освіти тощо проводились численні правопросвітницькі 

заходи.  

5 жовтня у Хустському РВ 

філії ДУ «Центр пробації» в Закар-

патській області відбувся 

правопросвітницький захід для 

умовно засуджених. Директор 

Хустського місцевого центру з 

надання БВПД Аліса Богдан 

поінформувала присутніх про їхні 

права, систему БВПД та послуги, які 

надає центр, а також про категорії 

громадян, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Також присутніх 

було проінформовано про Реформи у земельній галузі. 

  

8 жовтня на базі Хустської 

міськрайонної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості 

директор Хустського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліса 

Богдан та взяла участь у проведенні 

інформаційного семінару: "Генеруй 

бізнес-ідею та розпочни свій 

бізнес". Під час проведення даного 

заходу усі присутні мали мож-

ливість ознайомитись із роботою системи безоплатної правової допомоги. Також 

у рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» присутніх ознайомлено із ключовими питаннями процедури 

безоплатної передачі земельних ділянок та встановленням меж земельної 

ділянки. 

22 жовтня спільно з працівниками Тячівського РВ філії ДУ «Центр 

пробації» у Закарпатській області проведена навчальна лекція з неповнолітніми 



суб’єктами пробації віком 14-18 років, які перебувають на обліку даного органу 

пробації. Лекція була проведена на тему: «Звільнення від призначеного 

покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку». 

 
27 листопада головний спеціаліст Рахівського бюро правової допомоги 

Марія Славіта, в рамках Всеукраїнської 

акції "16 днів проти насилля 2020", 

спільно з фахівцями Рахівської районної 

філії Закарпатського обласного центру 

зайнятості та Рахівської районної 

бібліотеки провела 

правопросвітницький захід для учнів 

щодо протидії булінгу та випадкам 

домашнього насильства. Упродовж 

заходу, який відбувся у приміщенні 

Рахівської районної бібліотеки, учні 

дізналися як протидіяти випадкам булінгу, що таке булінг, які його ознаки та 

види, яка передбачена відповідальність за його скоєння та як протистояти 

кривднику. 

03 грудня з нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей з інва-

лідністю в приміщенні Хустської 

міськрайонної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості 

відбувся семінар з зареєстрованими в 

Філії інвалідами на тему: «Відчуй 

себе впевнено», в якому взяла участь 

фахівець Хустського місцевого 

центру з надання БВПД Діана 

Келемен. Присутні мали можливість 

ознайомитись із роботою системи БПД. Осіб з інвалідністю ознайомлено із тим, 

що вони згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» мають 

правову на безоплатну вторинну правову допомогу.  

 10 грудня начальником та головним спеціалістом відділу «Дубівське бюро 

правової допомоги» Ангеліною Банк та Діаною Когут в приміщенні бюро було 

проведено зустріч до Дня БПД із студентами Дубівського машинобудівного 



технікуму. Під час зустрічі студентам було надано інформацію стосовно протидії 

домашнього насильства, а також протидія булінгу в навчальних закладах. 

Працівники бюро роздали буклети на різну тематику та розповіли про роботу 

системи безоплатної правової допомоги. 

 
Підпорядкованими відділами бюро правової допомоги Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у період 

було підготовлено 8 правопросвітницьких відеороликів на правову тематику: 

«Зміна виборчого законодавства. Новели новоприйнятого Виборчого кодексу 

України», «Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок», "Порядок 

зняття арешту з майна боржника, накладеного державним виконавцем", «Доступ 

до публічної інформації», «Пільги по користуванню громадським транспортом 

для учасників бойових дій», «Що таке спадкування?», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству», «Адміністративне затримання». 

  

 
 

 

 

На запобігання випадкам домашнього насильства, дискримінації, 

злочинності проводились заходи.  

18 листопада директор Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліса Богдан та фахівці центру провели робочу 

зустріч з майором поліції – старшим інспектором з ювенальної превенції сектору 



превенції Хустського ВП ГУНП Закарпатської області Іваном Вороном. 

Упродовж заходу йшлося про відзначення Всесвітнього дня дитини. Сторони 

обговорили шляхи подальшої співпраці у питаннях забезпечення захисту прав 

дитини. 

 
02 грудня в Хустській 

міськрайонній філії 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості відбувся тренінг 

"Забезпечення гендерної рівності" 

за участю заступника начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Діани Келемен. На 

заході було детально розкрито 

зміст понять «гендер», «гендерна 

рівність», «гендерні стереотипи». 

Учасники заходу розглянули 

основні положення Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків і жінок», відповідні статті Конституції України. 

 03 грудня головний спеціаліст Виног-

радівського бюро правової допомоги Марі-

анна Митровська взяла участь у семінарі, 

який проходив у рамках Всесвітньої акції «16 

днів проти насильства», на базі Виног-

радівської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості. Метою акції є 

привернення уваги суспільства до проблем 

подолання насильства у сім’ї, жорстокого 

поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та захисту прав жінок.  

04 грудня фахівцем відділу «Виноградівьке бюро правової допомоги» 

Маріанною Митровською було проведено лекцію на тему: «Гендерне насильство 

та насильство в сім’ї», на базі Вищого професійного училища №34 міста 

Виноградів у рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства», також у 

рамках цього заходу відбувся відеолекторій «Боротьба з рабством (позиція 

держав світу)» організований Закарпатським обласним центром соціальних 



служб для сімей, дітей та молоді спільно з Виноградівським районним центром 

соціальних служб для сімей, дітей та молоді спільно. Метою даного заходу є 

привернення уваги молоді до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого 

поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.  

  
Впродовж звітного періоду проводились правопросвітницькі заходи, у тому 

числі і семінари для тимчасово непрацюючих осіб, які спрямовані на запобігання 

безробіттю. Через запровадження карантину дані заходи проводились також і за 

допомогою онлайн-трансляцій через додаток ZOOM тощо. 

12 листопада заступник начальника 

Виноградівського бюро правової 

допомоги Світлана Белень, в рамках 

виконання плану заходів «Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», провела 

правопросвітницький захід на тему: 

«Порядок встановлення меж земельної 

ділянки» на базі Виноградівської філії 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості для безробітних осіб, які 

зареєстровані у службі зайнятості з 

метою пошуку роботи. 

  

17 листопада директор Хустського 

місцевого центру з надання БВПД Аліса 

Богдан та заступники начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Михайло Худинець та Діана Келемен, в 

рамках плану заходів «Програми «Прис-

корення приватних інвестицій у сільське 

господарство» провели правопросвіт-

ницькі інформаційні заходи та робочі 

зустрічі із працівниками Вільховецько- 

Лазівської та Нересницькіої сільських рад на тему: «Реформи в земельній галузі".  



 23 листопада начальник Рахівського бюро 

правової допомоги Василь Савуляк провів робочу 

зустріч із представниками Рахівського районного 

відділу філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській 

області. Зустріч проходила в рамках виконання 

квартального плану заходів Хустського МЦ з 

надання БВПД та меморандуму про співпрацю 

між Хустським МЦ з надання БВПД та Рахівським 

районним відділом філії ДУ «Центр пробації» в 

Закарпатській області. У ході проведення даної 

зустрічі було обговорено ряд питань, зокрема 

щодо умов та порядку функціонування і співпраці 

вказаних установ в умовах карантину, проведення 

майбутніх заходів, у тому числі для неповнолітніх, 

що перебувають на обліку відділу пробації та 

використання для проведення відповідних заходів 

дистанційно різних засобів зв’язку (соціальні мережі, засоби відео та конференц-

зв’язку тощо). 

З нагоди відзначення 10 грудня Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги Хустським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проводились ряд заходів. У приміщенні Хустського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час проведення 

Всеукраїнського флешмобу до цього дня, клієнтам були вручені календарі з 

логотипом безоплатної правової допомоги та інформаційні матеріали 

консультативного характеру. 

 
 

Працівниками відділу «Міжгірське бюро правової допомоги» Оксаною 

Кополовець та Надією Янчук були проведені зустрічі в приміщенні бюро з 

працівниками Міжгірської районної ради, працівниками Управління соціального 

захисту Міжгірської районної державної адміністрації, Міжгірського районного 

відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Ів.- Франківськ). В ході проведення даного 

заходу працівники відділу розповіли про основні здобутки системи БПД, 

узгоджені плани подальшої співпраці. 

 

 



 Робота Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та підпорядкованих бюро висвітлювалась через такі засоби 

масової інформації як: в друкованих ЗМІ «Вісник Хустщини», у соціальних 

мережах та інтернет-виданнях.  

 
Упродовж звітного періоду на місцевому телебаченні «РТК- Хуст» були 

відзняті 2 відеосюжети: «Зв’язки з громадськістю та комунікація...», «10 грудня - 

День Безоплатної Вторинної Правової Допомоги...». 

 
 

Впродовж IV кварталу 2020 року вуличне інформування населення 

проводилось з нагоди відзначення 10 грудня Всеукраїнського дня безоплатної 

правової допомоги фахівцями відділу «Дубівське бюро правової допомоги» 

Ангелінобю Банк та Діаною Когут проведено вуличне інформування населення у 

смт. Дубове Тячівського району. Присутні ознайомились із роботою системи 

безоплатної правової допомоги та отримали 40 буклетів на правову тематику. 



 
Було розповсюджено 825 інформаційних друкованих матеріалів ( в тому числі 

буклетів) на правову тематику під час проведення право просвітницьких заходів. 

Забезпечено прийом громадян у 21 дистанційних консультаційних пунктах 

(здійснено 7 виїздів), до яких звернулося 15 громадян.  

Хустським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та підпорядкованими відділами бюро правової допомоги були 

здійснені 44 виїзди мобільних консультаційних пунктів у с.Драгово, с.Забрідь, 

с.Олександрівка, с.Золотарево, с.Терново, с.Новоселиця, с.Репинне, с.Пилипець, 

с.Олешник, смт. Великий Бичків, смт. Ясіня, с.Велика Копаня, с.Крайниково, 

с.Данилово, с.Матійово, с.Теково, с.Вучкове, с.Сойми, смт. Тересва, с.Біловарці, 

с.Майдан, с.Нижній Бистрий, с.Нересниця, с.Вільхівські Лази, с.Липча, 

с.Липовець, с.Красна, смт. Усть-Чорна, с.Розтоки, с.Видричка, с.Липецька 

Поляна, с.Нанково, с.Луги, с.Білин, с.Королево, с.Підвиноградів, с.Ганичі, 

с.Калини, с.Річка, с.Келечин, с.Бедевля, смт. Буштино, с.Сокирниця, с.Стеблівка, 

під час якого правові консультації отримали 182 громадян.  

  
 Працівниками Хустського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги та підпорядкованих бюро, постійно проводиться редагування та 

підтримка в актуальному стані консультацій, розміщених на довідково-

інформаційній платформі «WikiLegalAid». Упродовж звітного періоду зроблено 

11 оновлень публікацій на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid» 

на такі теми: "Оформлення спадщини на земельний пай", "Вирішення земельних 



спорів: судовий та позасудовий порядок", "Викуп земельних ділянок та інших 

об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб", "Порядок розірвання шлюбу", 

"Добросусідство", "Лісові сервітути", "Моніторинг земель: призначення та 

завдання", "Договір міни земельної ділянки", "Усунення перешкод у користуванні 

земельною ділянкою", "Надання земельної ділянки для городництва", 

"Визначення розміру аліментів на дитину". 

Також розміщено 1 нову правову консультацію на тему: "Надання 

земельної ділянки для городництва". 

  

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги 

Упродовж звітного періоду проводились робочі зустрічі з адвокатами , під 

час яких обговорювалась процедура надання безоплатної вторинної правової 

допомоги її надавачами, найбільш поширені та актуальні питання, які виникають 

під час надання БВПД.  

Так, 17 грудня у приміщенні 

Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допо-

моги за участі директора Регіонального 

центру з надання БВПД Василя По-

падинця, заступника директора Регіо-

нального центру з надання БВПД 

Лариси Фучко, начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру Павла Мара-

мигіна була проведена робоча зустріч з 

адвокатами, які співпрацюють із 

системою безоплатної правової допомоги. У рамках заходу було підведено 

підсумки роботи Хустського місцевого центру з надання БВПД та результати 

надання послуг адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги у 2020 

році.  

   

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

13 листопада в рамках 

виконання Програми «Приско-

рення приватних інвестицій у 

сільське господарство» та з метою 

налагодження співпраці та 

розвитку партнерських мереж 

директором Хустського місцевого 

центру з надання БВПД Алісою 

Богдан та заступниками начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання БПД Михайлом Худинцем 

та Діаною Келемен, начальником 

відділу «Міжгірське бюро правової 



допомоги» Оксаною Кополовець була проведена робоча зустріч з працівниками 

виконавчого комітету Майданівської сільської ради. За результатом даного заходу 

були обговорені найбільш поширені питання, з яким найчастіше звертаються за 

правовою допомогою громадяни, шляхи їх вирішення та нові шляхи співпраці. 

12 жовтня начальником 

відділу «Рахівське бюро правової 

допомоги» Василем Савуляком 

було проведено робочу зустріч із 

працівниками Лугівської сільської 

ради Рахівського району, в ході 

якої надавались методичні реко-

мендації посадовцям органу міс-

цевого самоврядування щодо 

можливості вирішення земельних 

спорів в позасудовому порядку та 

щодо особливостей передачі у 

власність земельних ділянок, що 

знаходяться за межами населеного пункту. 

  17 та 18 грудня фахівцями 

Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Діаною 

Келемен та Михайлом Худинцем 

було проведено робочі зустрічі з 

колективами сільських рад 

населених пунктів с.Забрідь, 

с.Драгово, с.Олександрівка, 

с.Золотарево Хустського району, 

під час яких були обговорені 

питання подальшої співпраці 

після проведення процесу 

децентралізації, в тому числі 

обговорені питання підписання нових меморандумів про співпрацю. 

 

 [1.4] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

Упродовж звітного періоду директором Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Алісою Богдан проведено 

моніторинг відділів «Виноградівське бюро правової допомоги», «Рахівське бюро 

правової допомоги» та «Міжгірське бюро правової допомоги», «Дубівське бюро 

правової допомоги» та «Тячівське бюро правової допомоги». Під час проведення 

даних заходів увага приділялась на недоліки у роботі бюро та покращення якості 

надання правової допомоги. Обговорювались результативні показники 

діяльності підрозділів та порядок подальшої роботи у карантинних умовах. 



 

 

 

  



Розділ II. Результативні показники діяльності 

 

 За період з жовтня по грудень 2020 року Хустським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1183 звернення клієнтів, 1098 

особам було надано правову консультацію, 85 із них написали заяву про надання 

БВПД. 

 

 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правопросвітництва 

та надання БПД 
249 199 50 

2 
Відділ “Виноградівське 

бюро” 
179 164 15 

4 Відділ “Дубівське бюро” 164 162 2 

5 Відділ “Тячівське бюро” 152 148 4 

6 Відділ “Міжгірське бюро” 163 158 5 

7 Відділ “Рахівське бюро” 276 267 9 

 Разом по МЦ 1183 1098 85 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

85 рішень про надання БВПД та видано 40 доручень адвокатам та 47 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). 

 

 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

земельного права 274 (23%), іншого цивільного права 157 (13%), соціального 

забезпечення 152 (13%), житлового права 122 (11%), сімейного права 115 (10%), 

спадкового права 95 (8%), інші питання 95 (8%), адміністративного права 60 

(5%), трудового права 47 (4%), договірного права 33 (3%), виконання судових 

рішень 27 (2%), не правове питання 3 (0%), медичне питання 3 (0%).  

 

  



Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань 

 
 

Діаграма 3. Діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
Жінки-749, чоловіки-434 
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Діаграма 4. Діаграма щодо розподілу клієнтів за віком  

 
До 18 р.-18; від 18 до 35 р.-275; від 35 до 60 р.-599; від 60 р. – 291. 

 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)  

55 (65%), особам з інвалідністю 12 (14%), ветеранах війни 8 (9%), дітях, 

позбавлених батьківського піклування 6 (7%), потерпілих від домашнього 

насильства 3 (4%), діти без окремих категорій 1 (1%).  

 

Діаграма 5. Розподіл клієнтів , яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім того, місцевим центром, у тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 

• здійснено 44 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (в тому числі 7 

виїздів до них); 

• загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 

роз'яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 197 осіб, в тому числі 182 особи звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 15 

осіб до дистанційних пунктів; 

• надано методичну допомогу 44 ОМС; 

• проведено71 правопросвітницький захід; 

• розміщено у ЗМІ 44 інформаційні матеріали з питань надання БПД; 

• надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів(виїзді

в до них)/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ-

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросвітн

ицьких заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, у тому 

числі: 
44/182 21(7)/15 44 71 0 44 

2 
Відділ правопросвітництва 

та надання БПД 
16/63 5(3)/8 16 24 0 18 

3 
Відділ “Виноградівське 

бюро правової допомоги” 
6/23 4(4)/7 6 14 0 2 

4 
Відділ “Дубівське бюро 
ПД” 

6/26 2(0)/0 6 3 0 0 

5 Відділ “Тячівське ПД” 4/14 3(0)/0 4 5 0 11 

6 
Відділ “Міжгірське бюро 

ПД” 
6/32 3(0)/0 6 16 0 13 

7 
Відділ “Рахівське бюро 
ПД” 

6/24 4(0)/0 6 9 0 0 

 

 
 


