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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.  
15 жовтня спеціалісткою відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» 

Наталією Мадяр було проведено правопросвітницький захід та робочу зустріч з 

працівниками відділу 

культури, молоді і спорту 

Воловецької районної дер-

жавної адміністрації, пра-

цівниками бібліотеки для 

дітей, а саме: заві-дуючою 

бібліотеки для дітей Гали-

ною Созанською та біб-

ліотекарами Кристиною 

Савчин та Світланою 

Мадяр. 

Під час зустрічі були розглянуті актуальні питання реформування галузі 

землекористування, обговорено норми безоплатної передачі земельних ділянок 

громадянам, порядок погодження меж земельних ділянок та оформлення права 

власності на земельну ділянку, отриману власником земельної частки (паю).У 

рамках зустрічі фахівчиня бюро звернула увагу на відмінність між вторинною та 

первинною правовою допомогою та розповіла, які категорії громадян є 

суб»єктами права на безоплатну правову допомогу. Присутнім було надано 

інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

 

21 жовтня заступник 

начальника відділу «Іршавське бюро 

правової допомоги» Інна Веждел та 

головний спеціаліст відділу Ірина 

Марущинець в рамках проведення 

правопросвітницьких заходів до дня 

проведення місцевих виборів 25 

жовтня провели відеозапис на тему: 

«Місцеві вибори 2020» Вказаний 

відеозапис опубліковано на сторінці 

фейсбук Мукачівського МЦ. 

Фахівчиня розповіла про 

нововведення: скільки виборцям 

видадуть бюлетенів, як правильно 



заповнювати бюлетені. Роль партій, за новим виборчим законодавством, відчутно 

посилиться. Тепер у більшості випадків – там, де у громаді понад 10 тисяч 

виборців, на місцевих виборах змагаються партії, а вже не окремі позапартійні 

кандидати-самовисуванці. 

 

22 жовтня головний спеціаліст відділу «Свалявське бюро правої допомоги» 

Даніїл Довбак в рамках реалізації 

заходів проекту «Програма «Прис-

корення приватних інвестицій у 

сільське господарство» провів 

відеозапис на тему:" Приватизація 

земельної ділянки". Вказаний 

відеозапис опубліковано на сто-

рінці Фейсбук Мукачівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. Розповів які ж саме 

етапи потрібно пройти 

громадянину України у разі 

виникнення бажання реалізувати 

своє право на безоплатну передачу 

земельної ділянки. 

 

10 листопада Констянтин Молнар та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та нада-

ння безоплатної правової 

допомоги Ірина Дрогобецкі 

разом з фахівцями Мука-

чівського міськрайоного 

центру зайнятості, провели 

робочу нараді з вирішення 

організаційних питань про-

ведення спільних право-

просвітницьких заходів під 

час дії адаптивного каран-

тину та Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства», 

яка проводиться в Україні щорічно з 25 листопада по 10 грудня. Обговорювалися 

особливості проведення заходів в умовах епідеміологічної ситуації. 



11 листопада головний спеціаліст відділу» Воловецьке бюро правової 

допомоги» Наталія Мадяр в рамках 

проведення правопросвітницьких 

заходів провели відеозапис на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству». Вказаний відеозапис 

опубліковано на сторінці фейсбук 

Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 07.01.2018 року 

набрав чинності Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017 № 2229-

VIII з метою протидії дискримінації за 

ґендерною ознакою, забезпечення 

комплексного підходу до запобігання будь-яким формам насильства стосовно 

жінок,узгодження політики ґендерної рівності та профілактики насильства, 

розширення коло осіб, які підпадають під дію чинного законодавства а також 

запровадження додаткових заходів, спрямованих на створення запобіжних і 

захисних механізмів боротьби з усіма формами ґендерно зумовленого насильства. 

13 листопада головний 

спеціаліст відділу «Свалявське 

бюро правої допомоги» Даніїл 

Довбак в межах право-

просвітницької діяльності щодо 

підвищення рівня правової 

обізнаності біженців та осіб. Які 

потребують додаткового захис-

ту провів відеозапис на тему:" 

Пункт тимчасового розміщення 

біженців» ПТРБ є місцем 

тимчасового розміщення осіб, 

які подали заяву про визнання 

біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту, 

стосовно яких прийнято 

рішення про оформлення 

документів для вирішення питання щодо визнання біженцем чи особою, яка 

потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту (стаття 1 Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту»). 



 

 

23 листопада у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» 

директором Мукачівського МЦ з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Констян-

тином Молнаром та 

заступником началь-

ника відділу право-

просвітництва та на-

дання безоплатної 

правової допомоги 

Іриною Дрогобецкі 

проведено занята на 

тему «Знаю права й 

змінюю світ», прис-

вяченого 75-річчю з 

дня заснування Ор-

ганізації Об’єднаних 

Націй (ООН). Метою заняття було щоб студенти дізналися більше про результати 

роботи ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Глобальні цілі сталого 

розвитку, права дитини та Конвенцію ООН про права дитини. Під час пари 

студенти ознайомилися із поняттям сталого розвитку, Глобальними цілями 

розвитку та обговорювали їхню важливість, розтлумачили на прикладах поняття 

прав людини та прав дитини, обговорити зв’язок Конвенції ООН із Глобальними 

цілями розвитку. 

4 грудня в 

рамках проведення 

Всеукраїнської акції 

«16 днів проти 

насильства» в 

Пістрялівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

відбулася зустріч 

учнів 5-9 класів з 

директором Мука-

чівського міського 

центру з надання 

безкоштовної вто-

ринної правової 

допомоги Молнаром Костянтином Євгеновичем, заступником начальника відділу 



правопросвітництва цього ж цетру Дрогобецкі Іриною Василівною,старшим 

лейтенантом внутрішної служби Мукачівської МРВ філії ДУ «Центру пробації в 

Закарпатській області» Бенца Тетяною Василівною. Учні переглянули та 

обговорили разом з гостями відеоролики про насильство в сім´ї, в школі, наслідки 

булінгу. Учням також пропонували розв’язати ситуативні задачі з метою 

виявлення та профілактики булінгу. Розповіли про історію створення даної акції, 

ознайомили дітей з своєю роботою щодо профілактики попередження насильства. 

Діти отримали цікаву та змістовну інформацію про те, як оберегти себе від 

насилля, як попередити булінг, до кого та куди звертатися в разі необхідності. 

10 грудня спеціалісткою відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» 

Наталією Мадяр було проведено правопросвітницький захід до «До дня прав 

людини» та « Дня БПД» з працівниками відділу культури, молоді і спорту 

Воловецької районної державної адміністрації, працівниками бібліотеки для дітей 

У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за цілою низкою 

напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканість особи і житла, 

власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні 

права які передбачають права та свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, 

захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. Все це 

узагальнено і взято на озброєння як демократичні цінності.  

Під час зустрічі були розглянуті актуальні питання про можливість та 

процедуру оформлення діяльності малих фермерських господарств, оформлення 

права власності чи користування на земельні ділянки для цих потреб та 

можливості використання фінансової допомоги з безробіття в якості стартового 

капіталу для початку розвитку власної справи та доступу до публічної інформації. 

Також були 

обговорені 

питання щодо 

порядку та норм 

безоплатної 

передачі 

земельних ділянок 

у власність, 

оформлення 

документів на 

земельні ділянки, 

котрі перебувають 

в постійному користуванні громадян. Обговорювались і питання, пов’язані з 

вирішенням земельних спорів, зокрема розглядатись можливі шляхи їх 

позасудового вирішення. У рамках зустрічі фахівчиня бюро звернула увагу на 



відмінність між вторинною та первинною правовою допомогою та розповіла, які 

категорії громадян є суб’єктами права на безоплатну правову допомогу. 

Присутнім було надано інформаційні буклети системи безоплатної правової 

допомоги. 

 

06.11, 13.11, 20.11, 27.08, заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Ірина Дрогобецкі проводила вебінари 

для безробітних. Під час 

яких 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. 

28 вересня начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

та роботи з її 

надавачами Вікторія 

Бурлака та 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. Під час якої розповіли щодо 

реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» на Закарпатті. На 

даному етапі в області вже є перший успішний кейс з відновного правосуддя 

неповнолітнього. 

 



16 грудня у режимі 

зум-конференції відбулося 

навчання на тему 

"Медіаактивність та 

правопросвітництво - 

ефективні інструменти 

розвитку БПД" для фахівців 

центрів з надання БВПД та 

бюро правової допомоги на 

Закарпатті. У рамках заходу 

начальник відділу 

комунікацій та 

правопросвітництва 

Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області Оксана Дудаш 

поінформувала учасників конференції про ситуацію щодо медіаприсутності БПД 

у ЗМІ регіону, наголосила на важливості подання звітності вчасно та якісно, а 

також обговорила з фахівцями шляхи покращення медіаактивності у 

закарпатських засобах масової інформації. 

Фахівець Мукачівського місцевого центру з надання БВПД Ірена Дрогобецькі 

ознайомила працівників центрів та бюро з основними формами 

правопросвітницьких заходів, розповіла, як ефективно та доступно для різних 

цільових аудиторій їх проводити. Окремою темою виступу стала підготовка та 

вимоги до виготовлення відеороликів з актуальних тем. 

16 грудня відбулася робоча зустріч з адвокатами на тему : «Розяснення 

положення постанови 

КМУ №8 від 

11.01.2021р. «Про зат-

вердження порядку у 

умова укладання 

контрактів з 

адвокатами, які 

надають БВПД» 

Основна мета заходу 

коригування проблем 

роботи «адвокат-

клієнт» проблемні 



питання, які виникають при поданні адвокатами актів з відповідними додатками 

у відповідності до встановлених вимог, укладання контрактів та їх дотримання. 

Виступаючи перед правозахисниками, Василь Попадинець наголосив на 

важливості надання громадянам якісної первинної та вторинної правової 

допомоги, адже саме від цього залежить формування позитивного іміджу системи. 

У межах заходу керівник вручив відзнаки адвокатам за сумлінну роботу та з 

нагоди відзначення професійного свята – Дня адвоката, яке відзначається 19 

грудня. 

Результати моніторингу дотримання адвокатів стандартів якості надання БВПД 

представив начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Павло Марамигін.  

Директор Мукачівського місцевого центру Костянтин Молнар поінформував 

учасників заходу про надання БВПД у цивільних, адміністративних та 

кримінальних справах за дорученнями центру.  

На завершення адвокати та фахівці Регіонального та Мукачівського центрів з 

надання БВПД обговорили актуальні питання, які виникають у процесі надання 

безоплатної правової допомоги. 

  



[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  

 Впродовж звітного кварталу фахівцями Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги були здійсненні 

правопросвітницькі заходи 

під час яких громадяни 

отримали консультації щодо 

порядку оформлення купівлі 

продажу земельних ділянок, 

в яких розмірах громадянин 

має право безоплатно 

отримати у власність 

земельні ділянки, порядок 

спадкування земельного паю, особливостей земельної реформи. Під час виїздів 

учасники заходу мали можливість отримати консультування щодо земельних 

питань, а також інших юридичних питань. 

6 листопада відбувся круглий стіл "Основні правові проблеми, з якими 

найчастіше стикаються пред-

ставники ромської наці-

ональної меншини та мо-

жливі шляхи їх вирішення" 

участь взяли директор 

Мукачівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар та 

заступник начальника відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги Мукачівського МЦ 

з надання БВПД Наталія Вязач, керівник Мукачівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

Пелюховська С.М. та керівником Мукачівського міського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Ангел А.А., завідувач 

Мукачівської міської державної нотаріальної контори Плеша А.М. та державний 

нотаріус Едгар - Козар В.В. 

  



[1.4]Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою,інноваційною, ефективною. 

06 листопада 

у режимі онлайн 

відбулася робоча 

нарада у 

Мукачівському 

центрі з надання 

БВПД. Захід 

відбувся за участі 

працівників центру 

та начальників 

бюро правової 

допомоги.  

Директор 

Мукачівського 

центру Костянтин 

Молнар наголосив на важливості активізації роботи центру та бюро щодо 

збільшення кількості юридичних консультацій, правопросвітницьких заходів та 

публікацій у ЗМІ, а також якості письмових юридичних консультацій. Упродовж 

наради йшлося і про особливості роботи в умовах карантину.  

8-9 грудня директор 

Мукачівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допо-

моги Костянтин Молнар 

разом заступником началь-

ника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоп-

латної правової допомоги 

Н.В. Вязач у складі робочої 

групи разом з директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області Василя Попадинця, заступника директора 

Лариси Фучко, заступника начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку 

та звітності Віри Гут та начальника відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Павла Марамигіна, було 

проведено моніторинг роботи відділів Берегівського та Іршавського бюро 

правової допомоги Мукачівського місцевого центру та Виноградівському бюро 

правової допомоги Хустського місцевого центру. У ході моніторингу фахівці 



провели перевірку правильності розрахунку розміру винагороди адвокатам за 

надані послуги.  

У рамках поїздки В.Попадинець провів робочі зустрічі з працівниками, під 

час яких було проаналізовано показники роботи відповідних відділів та 

обговорено актуальні питання щодо забезпечення якісною правовою допомогою 

громадян під час адаптивного карантину, співпраці з органами місцевої влади та 

підготовки письмових правових консультацій із земельних питань. Керівник 

звернув увагу працівників на важливість вчасного внесення інформації до 

системи КІАС, посилення роботи з правопросвітництва та співпраці з 

новоствореними ОТГ. 

 

Упродовж IV-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.  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.10.2020 по 31.12.2020 року Мукачівським місцевим центром 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 905 звернень клієнтів, 773 

особам було надано правову консультацію, 132 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД.  

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

134 рішень про надання БВПД та надано 73 доручень адвокатам та 74 штатним 

працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних 

документів). Відмов у наданні БВПД прийнято не було. Жодного з клієнтів не 

було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

  



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 

365 277 88 

2. Відділ « Берегівське бюро ПД» 90  82 8 

3. Відділ «Воловецьке бюро ПД» 118 106 12 

4. Відділ «Іршавське бюро ПД» 125 118 7 

5. Відділ «Свалявське бюро ПД» 207 190 17 

 Разом по МЦ 905 773 132 

 

Протягом 01.10.2020 по 31.12.2020 клієнти місцевого центру та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з таких питань: іншого цивільного права 

139 (15%), соціального 37 (4%), сімейного 207 (23%), спадкового 65 (7%), 

земельного 116 (13%), договірного 12 (1%), адміністративного 99 (11%), 

житлового 72 (8%), трудового 34 (4%), інше 64 (7%), медичне 0 (0%), виконання 

судових рішень 42 (5%), пенсійного 18 (2%).  

 

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

категорією питань. 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

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

позитивних рішень було прийнято 98 (69%) малозабезпеченим особам, ветеранам 

війни 27 (19%) та по інвалідам 12 (8%) 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 24 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, у яких 

здійснено 51 прийом громадян; 

 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 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 Проведено 53 правопросвітницьких заходів; 
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 розміщено у ЗМІ 32 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 0 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 

0/0 7/23 3 31 0 12 

2. 

Відділ « 

Берегівське 

бюро ПД» 

0/0 5/12 3 0 0 0 

3. 

Відділ 

«Воловецьке 

бюро ПД» 

0/0 4/9 3 8 0 8 

4. 

Відділ 

«Іршавське 

бюро ПД» 

0/0 4/9 3 8 0 8 

5. 

Відділ 

«Свалявське 

бюро ПД» 

0/0  4/33 3 6 0 4 

 Разом по МЦ 0/0 24/86  15 53 0 2 

 

 


