
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Ужгородським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності 

на 2020 рік у ІV кварталі 

 

 

Зміст 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями .............................................. 2 

[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної правової допомоги. ... 3 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. ................................. 15 

[1.3.]Люди в територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав. .. 16 

[1.4.] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. .............................................................................................................. 17 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності .................................................................................. 23 

 

  



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. 

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.  

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, територіальними 

громадами.  

Працівники Ужгородського місцевого центру з надання БВПД долучились 

до поїздки робочої групи у складі керівництва Регіонального центру з надання 

БВПД у Закарпатській області, що відбулась 8-9 грудня. В ході робочого візиту 

начальник відділу правопросвітницта та 

надання БПД Марія Бецко, заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Юрій Щербей та головний 

спеціаліст відділу Анжеліка Машкова завітали 

до колег із Мукачівського місцевого центру з 

надання БВПД, Берегівського та Іршавського 

бюро правової допомоги Мукачівського 

місцевого центру з надання БВПД та Виноградівського бюро правової допомоги 

Хустського місцевого центру з надання БВПД. Під час зустрічей відбувся обмін 

досвідом роботи та кращими практиками, а також обговорено актуальні питання, 

що виникають у процесі надання безоплатної правової допомоги вразливим 

категоріям громадян, з урахуванням специфіки роботи в різних куточках 

Закарпаття. 



 16 грудня головний спеціаліст відділу правопросвітницта та надання БПД 

Анжеліка Машкова та в.о.керівника Великоберезнянського 

бюро Владислав Пильник долучились до навчання на тему 

"Медіаактивність та правопросвітництво - ефективні 

інструменти розвитку БПД", організованого Регіональним 

центром для фахівців центрів з надання БВПД та бюро правової 

допомоги на Закарпатті. Навчання відбулося у режимі зум-

конференції.  

  

  

 

 

  

[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. 
  

 1 жовтня, з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку, начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Бецко 

провела правопросвітницький захід для членів 

громадської організації «Клуб ветеранів війни та 

праці» м. Чоп на тему щодо захисту прав людей 

похилого віку. Зокрема, проінформувала присутніх 

щодо питань реєстрації прав власності на земельну 

ділянку. 

 

 5 жовтня заступник начальника Перечинського бюро 

правової допомоги Іванна Хом’як провела дистанційний 

прийом громадян на базі Перечинського РС ДУ «Центр 

пробації» , у рамках якого також провела правопрсвітницький 

захід на тему «Зняття арешту з майна», порядок звільнення 

якого в рамках виконавчого провадження регулюється Законом 

України «Про виконавче провадження». На заході були 

присутні четверо підоблікових суб’єктів пробації та фахівці 

Центру, яких цікавили питання щодо оформлення права 

власності на спадщину, порядок державної реєстрації права 



власності на земельну частку (пай), зняття арешту з рухомого майна (автомобіля) 

тощо. Всім охочим були надані фахові консультації з порушених питань.  

  

 З метою інформаційної обізнаності населення щодо ризиків нелегальної 

трудової міграції, випадків торгівлі людьми, переваг 

легального працевлаштування, в.о. керівника 

відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» Владислав Пильник взяв участь у 

інформаційному семінарі «Ризики нелегальної 

трудової міграції», який відбувся 8 жовтня у 

Великоберезнянській районній філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості. У заході взяли участь 

7 чоловік. 

 Під час заходу Владислав Володимирович ознайомив присутніх із основними 

видами трудової міграції, розповів про позитивні та негативні ознаки впливу 

трудової міграції на українське суспільство, що таке «торгівля людьми», основні 

ризики нелегальної трудової міграції на всіх етапах працевлаштування за 

кордоном. 

 

 8 та 9 жовтня, в рамках проведення виїзних консультувань, в.о. керівника 

відділу «Великоберезнянське бюро правової допомоги» Владислав Пильник 

провів у с.Чорноголова та с.Сіль Великоберезнянського району 

правопросвітницькі заходи на тему "Впровадження земельної реформи в 

Україні".  

  

 9 жовтня, в рамках проведення виїзних консультувань, директор 

Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко та 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Петро Крон провели у с.Люта Великоберезнянського району 

правопросвітницький захід на тему "Впровадження земельної 

реформи в Україні".  

 

  

 15 жовтня, в рамках проведення виїзних консультувань, 

директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей провели у 

с.Лумшори Перечинського району правопросвітницький захід 

на тему "Впровадження земельної реформи в Україні".  

 

 

 

 

 

 



 16 жовтня, з нагоди відзначення Дня захисника України, директор 

Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів у міськрайонному 

військкоматі правопросвітницький захід на 

тему «Права захисників України».  

Захід відбувся з дотриманням правил 

протиепідемічної безпеки. На ньому були 

присутні 6 осіб. 

Під час зустрічі були підняті актуальні питання 

правового захисту військовослужбовців, в тому числі учасників АТО, а також 

земельні питання. Присутнім надано юридичні консультації з порушених питань, 

зокрема, щодо порядку отримання житла та земельних ділянок учасниками 

бойових дій, пільг на житлово-комунальні послуги, отримання щорічної разової 

виплати до 5 травня, трудових питань мобілізованих, питань впровадження 

земельної реформи в Україні тощо.  

  

 Відповідно до Графіку проведення правопросвітницьких заходів та виїзних 

консультувань з метою підвищення 

обізнаності власників та користувачів 

земельних ділянок щодо прав на землю, 

заступник начальника Перечинського бюро 

правової допомоги Іванна Хом’як здійснила 

два виїзні прийоми прийоми громадян у 

сільських населених пунктах – с. Сімер (16 

жовтня 2020р.) та с .Тур’я Пасіка (19 жовтня 

2020 р.). 

 У рамках проведених заходів, було надано 9 фахових правових консультацій та 

роз’яснень у сфері земельного законодавства, зокрема, щодо порядку 

приватизації земельної ділянки для будівництва й обслуговування житлового 

будинку; сплати земельного податку; оформлення спадщини на земельну 

ділянку (паю); порядку виділення земельних ділянок учасникам АТО/ООС тощо.  

 

 21 жовтня Т. Кость долучилася до проведення семінару в Перечинській 

районній філії Закарпастького обласного центру зайнятості на тему «Зміни в 

земельному законодавстві України», учасниками якого були особи, які 

перебувають в ЦЗ на обліку як безробітні. Т. Кость ознайомила присутніх із 

основними змінами в земельному законодавстві та роз’яснила порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Також 

учасникам заходу було надано інформаційні матеріали, розроблені 

координаційним центром, з актуальних правових питань.  

 



 22 жовтня начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марія Бецко провела у 

дистанційному консультаційному пункті прийому громадян 

на базі Чопської міської ради правопросвітницький захід для 

громадян м.Чоп на тему «Місцеві вибори-2020».  

 У рамках заходу Марія Бецко також проінформувала 

присутніх про функціонування системи БПД, порядок 

звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою.  

 

  

 30 жовтня у приміщенні дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги - Великоберезнянській районній філії Закарпатського ОЦЗ відбувся 

спільний прийом громадян директором філії С. Тисянчин та в. о. начальником 

відділу Великоберезнянського бюро правової допомоги В. Пильником. 

Результатом зустрічі стала домовленість про співпрацю, та проведення спільних 

заходів щодо уникнення нелегального працевлаштування безробітних, які 

перебувають на обліку. Під час заходу працівники проконсультували 3-х 

громадян з різних питань, зокрема, трудових правовідносин та в галузі трудового 

права.  

 

 4 листопада у дистанційному пункті доступу, створеному на базі Управління 

соціального захисту населення Чопської 

міської ради, начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марія Бецко провела 

правопросвітницький захід на тему 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству».  

 Захід відбувся з дотриманням правил 

протиепідемічної безпеки. У ньому прийняли 

участь фахівці Чопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей Чопської 

міської ради, Управління соціального захисту населення Чопської міської ради 

та Управління ЦНАПу.  

 Під час зустрічі Марія Бецко інформувала присутніх щодо алгоритму дій для 

жінок, які потерпають від домашнього насильства. Пояснила, що алгоритм дій 

протидії домашньому насильству у кожній конкретній ситуації може бути різним 

та розповіла про декілька основних дій, які жінка може вчинити для захисту від 

насильства. Присутніх також було проінформовано про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги від держави постраждалими від домашнього 

насильства та надано перелік документів, які необхідно для отримання такої 

допомоги.  

 Цього ж дня у вищезгаданому дистанційному пункті доступу Марія Бецко 

провела консультування громадян з питань впровадження земельної реформи в 

Україні, порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, особливостей 

реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, спадкування земельного паю, норм безоплатної приватизації 



земельних ділянок різного цільового призначення, розірвання договорів оренди 

землі та інших правових питань.  

 

 4 листопада, у дистанційному пункті доступу до БПД на 

базі Великоберезнянського РС Філії Державної установи 

«Центр пробації» в Закарпатській області, працівник бюро, 

спільно з працівниками РС, провели прийом та 

консультування громадян. Особам які були присутні на 

заході, було надано роз’яснення ст. 7 , 8 та 9 ЗУ « Про 

пробацію». Владислав Пильник також проінформував присутніх про 

функціонування системи БПД, порядок звернення за безоплатною вторинною 

правовою допомогою з різних питань, зокрема, про можливість звернення осіб, 

які стоять на обліку у вищезазначеному органі, за допомогою у написанні 

досудової доповіді.  

 

12 листопада, в рамках проведення виїзних 

консультувань, в.о. керівника відділу «Великоберезнянське 

бюро правової допомоги» Владислав Пильник провів у с. 

Кострино правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні".  

 

 

 

 

 

 

17 листопада, в рамках проведення 

виїзних консультувань, директор Ужго-

родського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко, начальник відділу правопрос-

вітництва та надання БПД Марія Бецко та 

заступник начальника відділу правопрос-

вітництва та надання БПД Юрій Щербей 

провели у с.В.Добронь Ужгородського району 

правопросвітницький захід на тему 

"Впровадження земельної реформи в Україні".  

 

 

19 листопада в.о. керівника відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» Владислав Пильник провів у підрозділі Служби у справах дітей 

Великоберезнянської РДА правопросвітницький захід на тему " Соціально-

правовий захист дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування».  

 

19 листопада заступниця начальника Перечинського бюро І.Хом'як взяла 

участь у проведенні онлайн- семінару (через Viber) із загальних питань 

зайнятості в Перечинській районній філії Закарпатського обласного центру 



зайнятості. Фахівець ознайомила присутніх з основними положеннями земельної 

реформи в Україні. В заході взяло участь 7 осіб. Також І. Хом’як ознайомила 

учасників із основними завданнями системи БПД. 

 

 20 листопада, в рамках проведення виїзних 

консультувань, директор Ужгородського МЦ з 

надання БВПД Михайло Давиденко, заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Юрій Щербей, та головний 

спеціаліст відділу Анжеліка Машкова провели в 

с.Ужок Ужгородського району 

правопросвітницький захід на тему "Впровадження земельної реформи в 

Україні".  

 

 23 листопада, Т. Кость провела правопросвітницький захід в Перечинському РС 

ДУ "Центр пробації" на тему "Земельні правовідносини в Україні". Під час 

зустрічі присутні ознайомились із основними змінами в земельному 

законодавстві та мали змогу отримати відповіді на правові питання. В заході 

взяли участь 5 осіб, з них трьом надано безоплатну первинну правову допомогу. 
 

 23 листопада військовий комісар Великоберезнянського районного військового 

комісаріату, підполковник Віктор Гресь, спільно з в.о. начальника 

Великоберезнянського бюро правової допомоги Владиславом Пильником 

провели спільне консультування для військовослужбовців. 

Упродовж заходу, який відбувся на базі Великоберезнянського районного 

військового комісаріату, військовослужбовці та ветерани АТО дізналися про 

окремі положення законодавства України про соціальний захист ветеранів АТО, 

військовослужбовців та їх сімей, їхнє право на безоплатну правову допомогу, 

порядок звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою тощо. 

Присутні отримали інформаційні буклети з консультаціями з різних правових 

питань. 
 

 

 25 листопада Михайло Давиденко провів 

консультування на базі дистанційного пункту 

доступу до БПД – Ужгородському 

міськрайонному відділі філії Державної 

установи «Центр пробації» в Закарпатській 

області (2 чоловік). Також спільно з керівником 

відділу Сергієм Галушкою були обговорені 

питання участі Ужгородського місцевого центру з надання БВПД в пробаційній 

програмі «Зміна кримінального мислення», організації роботи під час 

карантинних заходів та проведення адміністративно територіальної реформи в 

Україні.   

 



 25 листопада у дистанційному пункті доступу, створеному на базі Чопської 

міської ради, начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марія Бецко провела 

правопросвітницький захід на тему «Доступ до 

публічної інформації».  

Під час зустрічі Марія Бецко здійснила 

загальний огляд Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та довела до відома 

присутніх основні його положення. Зокрема, 

було розглянуто та обговорено питання подання та порядку розгляду 

інформаційних запитів, порядок отримання інформації з публічних реєстрів 

режимів доступу до публічної інформації, оскарження порушень права на доступ 

до інформації тощо.  

  

 26 листопада начальник Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость 

провела інформаційний захід у бібліотеці-філії 

с. Тур’я Поляна на тему: «Оформлення права 

власності на земельні ділянки» т а забезпечила 

роботу мобільного пункту консультування. 

Під час заходу присутні ознайомилися із 

загальними положеннями про оформлення 

права власності на земельні ділянки, зокрема 

щодо порядку приватизації земельної ділянки 

під житловим будинком, оформлення права 

власності на земельну частку (пай) та оформлення успадкованої земельної 

частки (паю) або земельної ділянки. 

Учасники заходу зверталися із питаннями соціального забезпечення, цивільного, 

сімейного та спадкового законодавства. По завершенню Т.Кость надала 

присутнім інформаційні матеріали з актуальних правових питань та контактами 

Перечинського бюро правової допомоги. 

 Цього ж дня було проведено робочу зустріч із працівниками Тур’я Полянської 

сільської ради. 

  

 

 Виконуючий обов'язки керівника Великоберезнянського бюро правової 

допомоги Владислав Пильник також 

долучився до заходів, що проводяться в 

рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства" та 30 листопада 2020 року 

спільно з фахівцем Великоберезнянської 

районної філії Закарпатського ОЦЗ провів 

тренінг з безробітними. Метою тренінгу стало 

привернення уваги суспільства до проблем 

подолання насильства у сім’ї, жорстокого 

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

 Владислав Володимирович зауважив, що проблема насильства в родині на 



сьогодні є досить поширеною, вона небезпечна тим, що від неї страждають діти. 

Страждають не лише від насильства стосовно себе, а й, спостерігаючи за 

насильством у своїй сім’ї, у майбутньому переносять цей негативний досвід у 

власне життя. 

 У ході заходу учасники ознайомилися з правовими нормами, що захищають 

права громадян на свободу від усіх форм насилля, отримали роздатковий 

матеріал. Захід пройшов у невимушеній атмосфері. У формі діалогу учасники 

змогли поспілкуватися та обговорити правові аспекти рівності жінок та чоловіків 

в Україні, гендерні ролі та стереотипи.  

 

 1 грудня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко взяв участь у реалізації 

пробаційної програми «Зміна кримі-

нального мислення», яка проводилась 

Ужгородським міськрайонним відділе-

нням філії Державної установи «Центр 

пробації» в Закарпатській області. 

Спільно з керівником відділу Сергієм 

Галушкою та відповідальним 

працівником «Центру пробації» та одним 

із учасником програми, пройшла зустріч, під час якої підліток, якому нещодавно 

виповнилося 15 років, розповідав про свій життєвих шлях, обставини, які 

привели його до лави засуджених.  

 Методика застосування обміном інформацією, виконання тестових вправ, 

пошук шляхів реагування у різних життєвих ситуаціях, можливість правового 

захисту інтересів неповнолітніх і багато інших речей, у випадку доброї волі та 

бажання стати на шлях виправлення – є запорукою змін пріоритетів і 

кримінального мислення підлітків.  

 Участь представників БПД у реалізації пробаційних програм дають можливість 

глибше розкрити цю тему, включитися у процес виправлення з боку 

правозахисної інституції, стати додатковим чинником прийняття підлітком 

рішення не йти у конфлікт із законом і суспільством. Цей перший досвід спільної 

роботи центрів пробації та БПД показав необхідність співпраці і в майбутньому 

широко застосовувати таку позитивну практику. 

 

 2 грудня директор Ужгородського МЦ взяв участь у заході, присвяченому 

Міжнародному дню боротьби за скасування рабства та який 

проводився у рамках всесвітньої акції «16 днів проти 

насильства». Захід організували департамент соціального 

захисту населення облдержадміністрації спільно із 

Закарпатською громадською жіночою організацією 

«ВЕСТА» та регіональним центром правової допомоги.  

 На території та у приміщенні Ужгородського автовокзалу 

учасники акції консультували пересічних громадян щодо 

питань безпечної трудової міграції, ризиків потрапляння у 

ситуацію торгівлі людьми під час пандемії та отримання допомоги особам, які 

могли постраждати від сучасного рабства. 



 

  3 грудня, в рамках проведення виїзних консультувань, директор 

Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко, заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД Юрій 

Щербей та головний спеціаліст відділу Анжеліка 

Машкова провели у с.Сюрте Ужгородського району 

правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні".  

 Після закінчення заходу проведена робоча зустріч з 

керівництвом ОТГ та головою Сюртівської сільської 

ОТГ Арпадом Івановичем Пушкарем, на якій було 

обговорено шляхи подальшої співпраці в сфері 

надання безоплатної правової допомоги. 

 

 Керівник Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость долучилась до 

заходів, що проводяться в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства", та 3 грудня взяла участь у заході, 

організованому Перечинською районною філією 

Закарпатського обласного центру зайнятості та 

проведеному в онлайн форматі. Тетяна Кость 

розповіла учасникам заходу про види насильства, 

про те, як діяти якщо ви стали жертвою 

домашнього насильства і до кого звертатися за 

допомогою. Було продемонстровано фільм 

«Домашнє насильство: як діяти та куди звертатися за допомогою», який у 

доступній формі рекомендує алгоритм дій для особи, яка постраждала від 

домашнього насильства. 

 

 4 грудня, в рамках проведення виїзних консультувань, директор Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко, начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Бецко та заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей провели у с.Холмок 

Ужгородського району правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні".  

 

 9 грудня начальник Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость 

долучилась до онлайн-семінару в Пере-

чинській районній філії Закарпатського ОЦЗ, 

що проводився в рамках акції «16 днів проти 

насильства». Учасниками заходу були особи, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості 

як безробітні. 

 Протягом семінару було обговорено що таке насильство, як його розпізнати, 

який захист гарантовано постраждалим, куди звертатися особі, яка стала 



жертвою домашнього насильства та які спеціальні заходи щодо протидії 

домашньому насильству передбачені чинним законодавством України. 

 Після спілкування, учасники заходу переглянули відеоролик «Домашнє 

насильство: як діяти та куди звернутися по допомогу?», підготований мережею 

правових клубів PRAVOKATOR. 

 Тетяна Кость також поінформувала присутніх про відзначення 10 грудня 

Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, розповіла про основні 

завдання і функції системи БПД . Також учасники заходу ознайомилися із 

порядком отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та 

найактуальнішими категоріями питань, з якими звертаються клієнти до бюро. 

  

  Фахівці Ужгородського місцевого центру та 

бюро правової допомоги з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня БПД провели низку 

інформаційних та правопросвітницьких заходів. 

Зокрема, з нагоди Міжнародного дня прав 

людини та Всеукраїнського дня безоплатної 

правової допомоги 10 грудня 2020 року 

начальник Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяна Кость провела 

правопросвітницький онлайн-захід для учнів 

Перечинського професійного ліцею. 

Фахівець поінформувала учасників заходу про історію прийняття і основні 

принципи Загальної декларації прав людини та зазначила, що до створення цього 

універсального документу не існувало ефективного та дієвого механізму захисту 

основоположних і невід’ємних прав людини. Особливо гострим питання захисту 

прав людини стало після Другої світової війни. Увесь світ тоді об’єднався заради 

однієї спільної мети – створення єдиної міжнародної системи захисту прав 

людини. 

 З нагоди відзначення Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги Т. 

Кость також ознайомила учнів з основними завданнями та функціями системи 

БПД. Розповіла про порядок отримання безоплатної первинної та безоплатної 

вторинної правової допомоги, які категорії осіб мають право на БВПД. 

Дата проведення Всеукраїнського дня БПД обрана не випадково, адже система 

безоплатної правової допомоги є хоч і новим, але ефективним правовим 

інструментом у реалізації та захисті прав громадян.  

  

 Окрім того, клієнт, який цього дня першим звернувся за 

правовою допомогою в місцевий центр, отримав не тільки 

якісну юридичну підтримку, але й подарунки з логотипами 

БПД.  

 

 

 

 

 



11 грудня, в рамках проведення виїзних консультувань, 

начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її 

надавачами Вікторія Чепка та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей провели у 

с.Баранинці та с.Середнє Ужгородського району 

правопросвітницькі заходи на тему "Впровадження земельної 

реформи в Україні".  

 

14 грудня в Перечинській районній філії Закарпатського ОЦЗ відбулося 

онлайн-засідання жіночого клубу «Розрада», в 

якому взяли участь фахівці центру зайнятості, 

начальник Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяна Кость та жінки, які 

перебувають на обліку в ЦЗ. 

Захід був спрямований на підвищення правової 

обізнаності громадян із актуальних питань 

правового характеру, зокрема з питань спадкового та земельного законодавства. 

Учасники онлайн-заходу обговорили питання щодо порядку прийняття 

спадщини за законом та заповітом, куди та в який строк звертатися для 

прийняття спадщини, наслідки пропущення строку для прийняття спадщини, які 

документи необхідно для прийняття спадщини та порядок оформлення права 

власності на земельну ділянку під житловим будинком.  

 

14 грудня працівник Великоберезнянського бюро правової допомоги В. 

Пильник, згідно з графіком проведення прийомів у дистанційних пунктах 

доступів до БПД, у приміщенні Великоберезнянської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості провів прийом громадян. Під час 

заходу до фахівця звернулися троє громадян, які мали намір «відстояти» свої 

права, порушені їхнім роботодавцем. Також громадян цікавили порядок 

оформлення права власності на земельну ділянку та спадкування земельного 

паю.  

 

16 грудня начальник Перечинського бюро правової допомоги 

Тетяна Кость провела правопросвітницький захід у с. Сімерки на 

тему "Впровадження земельної реформи в Україні" та 

забезпечила роботу мобільного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 Під час зустрічі присутні ознайомилися із загальними 

положеннями оформлення права власності на земельні ділянки, 

зокрема щодо порядку приватизації земельної ділянки під житловим будинком, 

оформлення права власності на земельну частку (пай) та оформлення 

успадкованої земельної частки (паю). Учасники заходу також отримали правові 

консультації з питань соціального забезпечення, цивільного, спадкового 

законодавства та ознайомилися з функціями і основними 

завданнями системи безоплатної правової допомоги. 

 



 16 грудня, в рамках проведення виїзних консультувань, в.о. керівника відділу 

«Великоберезнянське бюро правової допомоги» Владислав Пильник провів у с. 

Сіль Ужгородського району правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні". 
  

 17 грудня Владислав Пильник (Великоберезнянське бюро правової допомоги 

Ужгородського МЦ) долучився до правопросвітницького заходу, 

організованого Великоберезнянською районною філією 

Закарпатського обласного центру зайнятості в рамках засідання 

клубу "Школа професій", на тему "Права людини-твої права". 

 «Що таке права людини? Чому вони важливі?», розповів учасникам 

начальник відділу Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник, а також детально ознайомив із специфікою та 

особливостями професії юриста.  

  

 

 17 грудня у дистанційному пункті доступу, створеному на базі 

Управління соціального захисту населення 

Чопської міської ради, фахівці місцевого центру провели 

правопросвітницький захід на тему «Впровадження 

земельної реформи в Україні». У ході безпосереднього 

спілкування громадяни отримали консультації стосовно 

впровадження земельної реформи в Україні, порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, 

особливостей реєстрації права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, спадкування земельного паю, норм 

безоплатної приватизації земельних ділянок різного цільового призначення, 

розірвання договорів оренди землі тощо.  

 Після проведення правопросвітницького заходу у вищезгаданому 

дистанційному пункті доступу Марія Бецко провела консультування громадян з 

різних правових питань: щодо порядку приватизації житла, оформлення пенсії, 

порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, порядку отримання 

земельних ділянок учасниками АТО, неповнолітніми особами тощо.  

  

22 грудня, в рамках затвердженого графіку консультування громадян у 

дистанційних пунктах доступу до БПД, працівник відділу «Великоберезнянське 

бюро правової допомоги» Владислав Пильник під час особистого прийому, 

спільно з військовослужбовцями Великоберезнянського районного військового 

комісаріату, провів консультування 3 осіб - членів сімей військовослужбовців, 

які знаходяться у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України 

та які звернулися для отриманні консультацій щодо порядку отримання 

земельних ділянок учасниками бойових дій.  

  



 23 грудня у Великоберезнянському районному секторі Філії Державної 

установи «Центр пробації» в Закарпатській області т.в.о. начальника відділу 

«Великоберезнянське бюро правової допомоги» Ужгородського МЦ з надання 

БВПД та начальник РС Віктор Чурей провели спільний прийом та лекцію-бесіду 

з громадянами, які перебувають на обліку у кримінально-виконавчій інспекції. 

Метою бесіди було вирішення способів ефективної та вчасної правової допомоги 

громадянам, у яких виникли проблеми з працевлаштуванням у зв'язку з 

перебуванням на обліку в КВІ, а також правовий розвиток та ознайомлення їх із 

усіма видами правового захисту згідно з нормами КЗпПУ. В ході прийому 

Владислав Пильник також надав консультації громадянам з питань земельного, 

сімейного та адміністративного права.  

 

 24 грудня заступник начальника Перечинського бюро правової допомоги І. 

Хом"як провела правопросвітницький захід в Перечинській районній філії 

Закарпастького обласного центру зайнятості на тему: "Земельна реформа в 

Україні" та роз"яснила порядок оформлення права власності на земельну частку 

(пай). Також фахівець забезпечила роботу дистанційного пункту консультування 

та надала правові консультації з питань земельного, трудового та 

адміністративного права. 

 

 28 грудня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Петро Крон, та 29 грудня директор Ужгородського МЦ, в рамках проведення 

виїзних консультувань, провели правопросвітницькі заходи на тему 

"Впровадження земельної реформи в Україні" в м.Перечин 

Ужгородського району (Перечинська ТГ) та м.Чоп (Чопська 

міська рада) відповідно. 

  

 Всі заходи відбувались з дотриманням правил 

протиепідемічної безпеки. 

 

 

 

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

 

 30 жовтня фахівець Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД Яна Буковецька записала відеоконсультацію про зміни до 

земельного законодавства у 2020 році.  

 Юристка роз'яснила, хто і коли зможе купувати українську землю, 

а для кого це право буде недосяжним за будь-яких умов. 

  

 18 листопада Михайло Давиденко провів зустріч із головним редактором газети 

«Ужгород» Олексієм Мегелою. На зустрічі обговорювалися питання співпраці 



підрозділів системи БВПД із ЗМІ та висвітлення роботи Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД на сторінках газети «Ужгород».  

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. 

 Найкращим способом впливу на посилення правової спроможності сільської 

громади є проведення виїзних консультувань у віддалені населені пункти у 

межах роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та мобільних 

консультаційних пунктів.  

 У 4 кварталі 2020 року фахівці центру здійснили 19 виїздів у віддалені населені 

пункти (сільські, селищні ради та територіальні громади). Виїзне 

консультування поєднувалось із правопросвітництвом. Мешканців громад було 

проінформовано про земельну реформу, право на безоплатну правову допомогу, 

контакти, телефони, де можна отримати юридичну консультацію дистанційно. 

Під час проведення правопросвітницьких заходів проводилось анкетування 

учасників, щоб визначити рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного 

законодавства та типові проблеми у сфері земельного права.  

 Під час виїзних консультувань проводяться зустрічі з керівництвом ОТГ, на 

яких обговорюються шляхи подальшої співпраці в сфері надання безоплатної 

правової допомоги. 

 Окрім того, через дію карантинних обмежень працівниками центру було 

забезпечено надання безоплатної первинної правової допомоги в рамках 

проведення онлайн консультувань за допомогою дистанційних форм комунікації 

(скайп, zoom, телефонний зв’язок тощо).  

 

 17 грудня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марія Бецко та головний спеціаліст відділу Анжеліка 

Машкова провели тренінг з посадовими особами 

Чопської міської ради на тему «Реагування на запит 

про публічну інформацію та звернення громадян». У 

ньому прийняли участь фахівці Чопського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Служби у справах дітей Чопської міської ради, 

Управління соціального захисту населення Чопської міської ради та Управління 

ЦНАПу. На тренінгу проаналізовано поняття звернення громадян та запит на 

інформацію, різницю між ними та особливості їх оформлення. За результатами 

тренінгу було здійснено моніторинг задоволеності восьми учасників тренінгу 

шляхом анкетування встановленої форми.  

 

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%92%D0%9F%D0%94-111688675837766/photos/pcb.1399510590388895/1399510513722236/?__cft__%5b0%5d=AZUrqSCIRzLma2aN2ahX_t909_hszsliCE6k_-S0LyN7cnMgmKRcxotddetEfQHeVfkh9TGapEVRFsLRCt4nLWgTT3vTEh22dSEMbjGuSxu1b_U3BtShywPKVsUMkf2D5OkY-dApnmW_8LoxsH6mTLe-6R0JIchsK6NzTkXkTP51SUTSnDn2LXGS-JGp6Jb-NAU&__tn__=*bH-R


[1.4.] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною.  

 

 2 жовтня начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марія Бецко прийняла 

участь у онлайн вебінарі «Особливості виборчої кампанії-

2020», який відбувся в Регіональному центрі з надання БВПД 

у Закарпатській області.  

 Спікерами вебінару були: Василь Попадинець, директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській 

області; Лариса Фучко, заступник директора Регіонального 

центру та омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у 

Закарпатській області Ярослав Гулан. 

 

6 жовтня у ГУ Держгеокадастрі у 

Закарпатській області відбулася робоча зустріч 

керівників Регіонального центру з надання 

БВПД Василя Попадинця, Ужгородського 

місцевого центру - Михайла Давиденко та 

очільника Держгеокадастру Івана Завальнюка. 

Упродовж зустрічі сторони обговорили 

напрямки співпраці, зокрема, у проведенні 

спільних навчань для працівників системи БПД 

на Закарпатті, виїздів та консультувань громадян 

із земельних питань у рамках програми 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство". 

  

 21 жовтня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Давиденко Михайло 

провів робочу зустріч із представниками Ресурсного центру в Закарпатській 

області «Kolping».  

 У зустрічі взяли участь керівник 

Ресурсного центру Кацьора Олександр 

та Анжела Бабкіна. Обговорювали 

питання розвитку співпраці стосовно 

проведення спільних заходів медіації із 

залученням, крім працівників БПД, 

представників новостворених ОТГ та 

підписання меморандуму між 

Ужгородським місцевим центром з надання БВПД та Ресурсним центром 

«Kolping». 

  



 27 листопада в рамках 17 Мандрівного міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини 

Docudays UA відбувся онлайн-показ фільму «Хвилі 

світла» – «історія 12-річної Фріди, яка майже не бачить, 

однак уві сні картинка стає настільки чіткою, що вона 

«бачить» речі, непомітні для інших» (режисер Самуель 

Н. Шварц). Модерувала показ координаторка 

фестивалю, заступниця директора ЮК УжНУ Марія 

Менджул.  

Після перегляду стрічки учасники говорили про права 

осіб з особливими потребами. Директор Ужгородського 

місцевого центру БВПД Михайло Давиденко долучився 

до обговорення фільму в якості експерта.  

 Фахівці Ужгородського місцевого центру долучилися до 

міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка проводилась з 25 листопада 

до 10 грудня.  

Основне завдання цієї акції – привернути увагу спільноти до двох актуальних 

проблем – запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, 

а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій 

задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини. 

«Для системи безоплатної правової допомоги питання запобігання та протидії 

домашньому насильству, є надзвичайно актуальними, оскільки з 2018 року 

постраждалі від домашнього насильства є безпосередніми суб’єктами права на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 3 листопада директор Ужгородського МЦ Михайло Давиденко взяв участь у 

організаційній нараді щодо затвердження плану заходів Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» в Закарпатському ОДА. У нараді 

взяли участь заступник голови Закарпатської ОДА 

О.Травіна, начальник (і відповідальні працівники) 

департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської ОДА М.Петрішка, представники 

національної поліції, Закарпатського обласного центру соціально-психологічної 

допомоги (кризовий центр) О.Мельничук та інші. 

 

 5 листопада директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко 

взяв участь у роботі Ужгородської районної 

координаційної ради по запобіганню та протидії 

домашнього насильства і насильства з ознаками 

статі. Під час роботи ради представники різних 

державних організацій, а саме: районного 

управління соціального захисту населення 

Ужгородської районної ради, місцевого центру з 

надання БВПД, національної поліції, районної 

ради, ГО «Веста», обмінялися інформацією стосовно своєї роботи з даного 

питання та обговорили питання посилення роботи в умовах карантину. Також 



обговорювалося питання реорганізації роботи координаційної ради через 

завершення процесу територіально-адміністративної реформи.  

 

 16 листопада директор Ужгородського МЦ Михайло Давиденко, в рамках 

проведення заходів Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», записав 

відеоролик на зазначену тематику.  

 

25 листопада директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко взяв участь у заході з нагоди початку 

Міжнародної кампанії «16 днів активних дій проти 

гендерного насильства», який організував 

Закарпатський обласний центр соціально-психологічної 

допомоги разом з Департаментом соціального захисту 

населення Закарпатської ОДА спільно із Національною 

поліцією, за участі підліткової ініціативи #БезТеатру. У 

заході взяли участь представники центрів системи БПД, 

Ужгородського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Закарпатській області, регіонального відділення 

Червоного Хреста, ГО «Веста», ряду інших 

громадських організацій та мешканців міста. В м.Ужгороді, на імпровізованій 

сцені на пл.Театральній, захід відкрив вуличний перформанс: «Знайомтесь, це 

насильство. Протистояти насильству – справа кожного». Театралізована 

маленька вистава, створена з метою поінформування населення з питань видів 

насильства та його профілактики. За участі акторів підліткової ініціативи 

#БезТеатру було зіграно виставу, в якій молодь відображає своє бачення видів 

домашнього насильства у всіх його формах: психологічне, фізичне, фінансове та 

сексуальне. Також усі ці сценічні відображення видів насильства були 

прокоментовані співробітниками Центру соціально-психологічної допомоги та 

Національної поліції України. Перформанс було завершено обговоренням 

проблем домашнього насильства усіма учасниками. 

Також присутнім були роздані буклети системи БПД. Захід відбувся із 

дотриманням усіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм. 

   

 27 листопада начальник відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Марія 

Бецко взяла участь у засіданні круглого столу на тему 

"Спільна стратегія протидії домашньому насильству. 

Домашнє насильство: пошук дієвих механізмів 

взаємодії всіх субєктів, що проводять роботу в 

напрямку протидії домашньому насильству та 

механізми переадресації", яке відбулося в ГУНП в 

Закарпатській області в Ужгороді. 

 Учасники заходу, серед яких: представники Закарпатської ОДА, Департаменту 

праці та соціального захисту населення, Управління дотримання прав людини 

НПУ, Управління превентивної діяльності ГУНА, інституту гендерної освіти 

при УжНУ, Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області, ГО 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6USeURfbjJNxZcRS3v_CDdUBwLlQj_H5BLEybOBjNe9bWnPlCHjzphA3BJE8w0U8CSIqIqCdCklP64M7YTAF6ltDvpARYDSce1Kos1OjhhQir0eKru4R3jLhIqvP5VIge-exUnD_18_7tBLnrRZVJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6USeURfbjJNxZcRS3v_CDdUBwLlQj_H5BLEybOBjNe9bWnPlCHjzphA3BJE8w0U8CSIqIqCdCklP64M7YTAF6ltDvpARYDSce1Kos1OjhhQir0eKru4R3jLhIqvP5VIge-exUnD_18_7tBLnrRZVJ&__tn__=*NK-R


"Веста" та ін., обговорювали механізм наявної взаємодії всіх суб’єктів, які 

надають допомогу та працюють у напрямку протидії домашньому насильству, 

проблемні питання.  

 Метою зустрічі організатори ставили відпрацювання єдиного, дієвого механізму 

взаємодії та переадресації між всіма суб’єктами, виробленого за результатами 

обговорення та врахування рекомендацій круглого столу. 

 

27 листопада директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко взяв участь у проведені благодійної виставки-ярмарки в рамках акції 

«Розтопи своє серце-допоможемо дітям разом». Благодійна акція проводилась з 

метою зборів коштів від продажу світлин 

фотохудожника Володимира Хилі, які будуть 

направлені онкохворим діткам з Іршавщини 

(Закарпатська область), в Закарпатській обласній 

універсальній бібліотеці ім. Потушняка. 

Директор Ужгородського центру придбав одну з 

робіт фотохудожника, але відмовився її 

отримати і передав фотороботу назад до ярмаркового фонду, з метою її 

подальшої реалізації, надаючи, таким чином, можливість зібрати більшу суму 

коштів. 

 

30 листопада в Закарпатській обласній універсальній бібліотеці ім. 

Потушняка, з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю Михайло 

Давиденко провів інформаційну зустріч на 

тему «Захист прав осіб з інвалідністю». Як 

було відмічене під час обговорення, система 

БПД якраз і була створена для гідного 

представлення і можливості забезпечення 

захисту прав і свобод найменш захищених 

верств населення, до яких можна віднести і 

категорію людей з інвалідністю. Захід проводився з читачами та працівниками 

бібліотечної сфери міста Ужгорода, які часто у своїй діяльності спілкуються з 

особами з інвалідністю, які є чи не найактивнішими відвідувачами бібліотек. 

Серед учасників заходу були також і учасники АТО, які на місті отримали 

консультації з правових питань, в тому числі щодо соціального забезпечення та 

по земельних питаннях. Захід відбувся із дотриманням карантинних вимог. У 

зустрічі взяло участь 6 осіб. 

В той же день, в рамках відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю, директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко 

провів зустріч в он-лайн режимі з керівником Закарпатського осередку 

Українського товариства глухих Наталією Булецею. Під час он-лайн зустрічі 

обговорювалися питання особливості надання БПД в умовах проведення 

карантинних заходів для цієї категорії інвалідів.  

  



 3 грудня директор Ужгородського МЦ прийняв участь у зустрічі 

за кавою он-лайн, організованій центром «Вибір» та присвяченій 

Міжнародному Дню людей з інвалідністю. Серед інших активно 

обговорювали проблеми професійного навчання та 

працевлаштування людей з інвалідністю.  

  

  

 

 

 7 грудня головний спеціаліст Ужгородського МЦ з надання БВПД Яна 

Буковецька долучилася до просвітницько-інформаційного тренінгу на платформі 

ZOOM на тему «Поняття та види домашнього насильства. Як себе захистити від 

домашнього насильства». 

Онлайн-тренінг проводили керівник Закарпатського обласного центру 

соціально-психологічної допомоги Олександра Мельничук та психологиня 

центру Тетяна Хорошилова, У ході заходу обговорювалися такі питання: що таке 

домашнє насильство та які його види? Як розпізнати насильство? Куди 

звертатись і що робити? Вичерпні відповіді на запитання слухачів онлайн-

зустрічі надала Тетяна Щерба – старший інспектор з особливих доручень 

Управління дотримання прав людини Національної Поліції України, старший 

лейтенант поліції. 

 9 грудня начальник Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость 

долучилась до онлайн-семінару в 

Перечинській районній філії Закарпатського 

ОЦЗ, що проводився в рамках акції «16 днів 

проти насильства». Учасниками заходу були 

особи, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні. 

 Протягом семінару було обговорено що таке 

насильство, як його розпізнати, який захист гарантовано постраждалим, куди 

звертатися особі, яка стала жертвою домашнього насильства та які спеціальні 

заходи щодо протидії домашньому насильству передбачені чинним 

законодавством України. 

 Після спілкування, учасники заходу переглянули відеоролик «Домашнє 

насильство: як діяти та куди звернутися по допомогу?», підготований мережею 

правових клубів PRAVOKATOR. 

 Тетяна Кость також поінформувала присутніх про відзначення 10 грудня 

Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, розповіла про основні 

завдання і функції системи БПД . Також учасники заходу ознайомилися із 

порядком отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та 

найактуальнішими категоріями питань, з якими звертаються клієнти до бюро. 

 

10 грудня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко в якості члена журі взяв участь у підведенні підсумків фотоконкурсу 

«Підлітки VS кібербулінг» організованому Docudays UA за участі юридичної 

клініка УжНУ (Марія Менжул). В цьому році, у зв’язку із епідеміологічною 



ситуацією, подання робіт на виставку, їх виставлення, обговорення та 

визначення переможців відбувалося дистанційно, в он-лайн режимі.  

 Так само в он-лайн режимі в період з 1 по 10 проводився показ та 

обговорення фільмів на злободенну соціально-правову тематику, організованому 

Docudays UA за участі юридичної клініка УжНУ (Марія Менжул), у якому 

Михайло Давиденко також брав активну участь.  

 

 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період із 01 жовтня по 31 грудня 2020 року Ужгородським місцевим 

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

підрозділами, було зареєстровано 693 звернень клієнтів, 510 особам було надано 

правову консультацію, 183 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 174 рішення про надання БВПД та надано 69 доручень адвокатам і 114 

наказів штатним працівникам. 

 

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 

355 211 144 

2 

Відділ 

«Перечинське бюро 

правової допомоги» 

182 163 19 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової 

допомоги» 

156 136 20 

 Разом по МЦ 693 510 183 

 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного – 75 (11%), сімейного - 60 (8%), житлового - 62 (9%), 

спадкового – 76 (11%), з інших питань - 110 (16%), земельного - 128 (18%), 

трудового - 51 (7%), соціального забезпечення - 80 (12%), адміністративного -49 



(7%), 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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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАННЯ



Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 

  Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам – 101 (58%), 

особам з інвалідністю – 15 (9%), ветеранам війни та особам на яких поширюється 

дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 47 (27%), 

внутрішньо переміщеним особам – 4 (2%), особи, які постраждали від 

домашнього насильства та за ознакою статі - 7 (4%). 
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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, у яких здійснено 23 прийоми громадян;  

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів, склала 86 

осіб. 

 •  надано 19 методичних допомог (в т.ч. проведено 1 тренінг) органам 

місцевого самоврядування, з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

• проведено 44 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 50 інформаційний матеріал з питань надання БПД; 

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

• надано 0 адресних допомоги. 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА 

КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД



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 

3/33 11 22 0  17 

2 

Відділ «Перечинське 

бюро правової 

допомоги» 

3/31 4 14 0  21 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової 

допомоги» 

3/22 4 8 0  12 

 


