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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.  

01 липня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Костянтин 

Молнар взяв участь у 

челенджі до 

п’ятиріччя місцевих 

центрів з надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги, був знятий 

відеоролик про 

створення та роботу 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. За цей час 

Мукачівським МЦ 

надано біля 15000 

консультацій, біля 

3000 вторинної пра-

вової допомоги забе-

зпечивши кваліфіко-

ване представництво 

наших клієнтів в су-

дах, переважна біль-

шість яких вирішена 

успішно, організова-

но і проведено біль-

ше ніж 1500 право-

просвітницьких захо-

дів, надано більше 

40-ка адресних допо-

мог клієнтам які в 

силу своїх фізичних 

особливостей та стану здоров’я не змогли безпосередньо звернутися із своїми 

правовими питаннями до центру. 

 

 

 

 



Протягом липня-вересня поточного року заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина 

Дрогобецкі проводила вебінари для 

безробітних. Під час якого 

проінформувала шукачів роботи про 

переваги легальної зайнятості, 

ризиками нелегальної зайнятості та 

нелегальної трудової міграції, 

гендерними аспектами на ринку праці.  

Також фахівець зазначила що 

кожен громадянин, який влашто-

вується 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. 

 

27 липня заступник 

начальника відділу «Іршавське 

бюро правової допомоги» Інна 

Веждел та головний спеціаліст 

відділу Ірина Марущинець в 

рамках проведення 

правопросвітницьких заходів 

провели відеозапис на тему 

«Земельна реформа в Україні» 

Вказаний відеозапис 

опубліковано на сторінці 

фейсбук Мукачівського МЦ. 

 



 

29 липня головний 

спеціаліст відділу» Сва-

лявське бюро правої допо-

моги» Даніїл Довбак в 

рамках проведення право-

просвітницьких заходів про-

вів відеозапис на тему «Права 

осіб, які здійснюють постій-

ний догляд за особами, які 

його потребують». Вказаний 

відеозапис опубліковано на 

сторінці Фейсбук Мукачівсь-

кого місцевого центру з 

надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

07 серпня в.о. начальника відділу 

«Берегівське бюро правової допомоги» 

Андрієм Данильчуком було проведено 

правопросвітницький онлайн-захід на тему: 

права та пільги внутрішньо переміщених 

осіб. Внутрішньо переміщеною особою 

(ВПО)є громадянин України, іноземець або 

особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та 

має право на постійне проживання в 

Україні, яку змусили залишити або 

покинути своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення 

негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

 

 



18 серпня головним спеціалістом відділу «Воловецьке бюро правової 

допомоги» Наталією Мадяр було проведено 

правопросвітницький захід з працівниками 

Міського відділення поштового зв’язку Воловець 

АТ «Укрпошта» та присутніми громадянами. 

Присутніх було ознайомлено з порядком 

отримання безоплатної правової допомоги та 

надано інформаційними буклетами системи 

безоплатної правової допомоги. Зокрема, було 

розглянуто питання: правова та соціальна 

допомога малозабезпеченим. 

В ході даної зустрічі також надано 

консультації громадянину, на їх питання а саме 

про виконання рішення суду про стягнення 

заборгованості та надіслання виконавчого листа 

у виправну колонію для виконання, щодо 

порядок призначення субсидії. 

 

03 вересня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Мукачівського МЦ з надання БВПД 

Ірина Дрогобецкі взяла участь у 

Засідання міської постійно діючої 

Координаційної ради з питань коор-

динації дій щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі та 

протидії торгівлі людьми що від-

булося у приміщенні Центрі гро-

мадськості та національних культур. 

Одними з найважливіших обговорень стали питання стану взаємодії 

вищезазначених органів та установ у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, актуалізація 

та необхідність невідкладного реагування на випадки насильства та надання 

підтримки постраждалим, особливо в умовах карантину. 

9-10 вересня директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Костянтин Молнар взяв участь у 

засіданні круглого столу в м. Кременець на тему: "Співпраця Кременецького 

місцевого центру з надання БВПД з органами місцевого самоврядування. ОМС – 

як партнери та провайдери системи безоплатної правової допомоги". Під час якого 

ознайомився з роботою місцевого центру в частині співпраці з ОМС, обмінялися 



досвідом та напрацюваннями у напрямку роботи між керівниками органів 

місцевого самоврядування та фахівцями безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [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 місце-

вого центру з надання 

безоплатної вторин-

ної правової допомо-

ги Славяна Асланова 

провела онлайн-робо-

чу зустріч з адвоката-

ми 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. 

 



 [1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
31 липня директор Мукачівсько-

го місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової до-

помоги Костянтин Молнар розом 

із заступником начальника відді-

лу правопросвітництва та надан-

ня безоплатної правової допомоги 

Іриною Дрогобецкі провела ро-

бочу зустріч з головою сільської 

ради та працівниками Гатянської 

сільської ради під час якої обго-

ворили питання правового харак-

теру які є актуальними для меш-

канців села, зокрема питання що 

стосуються Земельної реформи в 

Україні.  

Розповіли що з 1 липня 2021 року Законом “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення” вводиться ринок землі в Україні. З червня 2021 року скасовують дію 

мораторію на продаж аграрної землі. Саме з цієї дати і до червня 2023 буде діяти 

обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. А в 2023 році діятиме 

обмеження – до 10 тис га в одні руки, як було передбачено попереднім проєктом. 

З 2021 до 2023 років право на купівлю землі буде тільки у фізичних осіб. А ось 

юридичні особи не зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення. 

Варто зазначити, що до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні 

особи-громадяни України. З 1 січня 2024 – також українські юридичні особи в 

концентрації не більше 10 тис. га. 

04 серпня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин Молнар розом із заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Іриною 

Дрогобецкі провела робочу зустріч з працівниками Великолучківська сільської 

ради. Під час робочої зустрічі надали методичні рекомендації працівникам 

сільської ради, та обговорили питання правового характеру які є актуальними для 

мешканців села, зокрема питання що стосуються Земельної реформи в 



Україні.Також була представлена довідково –інформаційна платформа правових 

консультацій «WikiLegalAi».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.4]Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

21 липня у режимі онлайн відбулася робоча нарада у Мукачівському центрі 

з надання БВПД. Захід відбувся за 

участі працівників центру та началь-

ників бюро правової допомоги. Дирек-

тор Мукачівського центру Констянтин 

Молнар наголосив на важливості акти-

візації роботи центру та бюро щодо 

збільшення кількості юридичних кон-

сультацій, правопросвітницьких за-

ходів та публікацій у ЗМІ, а також 

якості письмових юридичних консуль-

тацій. Упродовж наради йшлося і про 

особливості роботи в умовах 

карантину.  

30 липня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин Молнар разом заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Н.В. Вязач 

проведено моніторинг діяльності Берегівського бюро правової допомоги. Під час 

моніторингового візиту був здійснений аналіз статистичних даних роботи бюро, і 

проаналізовано організацію роботи бюро спрямовану на покрашення надання БПД, 

обговорені питання щодо форм співпраці з місцевими органами влади, 

територіальними громадами під час карантину. 



Упродовж ІІІ -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 01.07.2020 по 30.09.2020 року Мукачівським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими струк-

турними підрозділами, було зареєстровано 874 звернень клієнтів, 758 особам було 

надано правову консультацію, 116 із них написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 114 

рішень про надання БВПД та надано 64 доручень адвокатам та 53 штатним 

працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних 

документів). Було прийнято 3 відмови у наданні БВПД та скеровано осіб до інших 

надавачів 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 

402 325 77 

2. Відділ « Берегівське бюро ПД» 104 94 10 

3. Відділ «Воловецьке бюро ПД» 82 76 6 

4. Відділ «Іршавське бюро ПД» 106 99 7 

5. Відділ «Свалявське бюро ПД» 180 164 16 

 Разом по МЦ 874 758 116 

 

 

Протягом 01.07.2020 по 30.09.2020 клієнти місцевого центру та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з таких питань: іншого цивільного права 104 

(12%), соціального 54 (6%), сімейного 232 (26%), спадкового 73 (8%), земельного 

53 (6%), договірного 23 (3%), адміністративного 93 (15,73%), житлового 76 (9%), 

трудового 32 (4%), інше 80 (9%), медичне 0 (0%), виконання судових рішень 19 

(2%), пенсійного 30 (3%), податкового 5 (1%). 

 



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

категорією питань. 

 

 
 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 
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безоплатної вторинної правової допомоги за статтю



Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

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

позитивних рішень було прийнято 80 (63 %) малозабезпеченим особам, по 

інвалідам 15 (12 %) та ветеранам війни 27 (21%) тощо. 
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Розподіл клієнтів місцевих центів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком



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 2 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та 

здійснено 50 прийомів в дистанційних пунктах; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 90 осіб, в тому числі 3 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 87 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 31 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 29 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 4 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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 

дистанційних 
пунктів/осіб 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС 
та установ – 
провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-

просвітниц
ьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни
х сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформаційн

их 

матеріалів, 
розміщениху 

ЗМІ 

1. 

Відділ 

правопросвітниц

тва та взаємодії з 

суб’єктами 

надання БППД 

2/3 7/24 3 18 0 9 

2. 

Відділ « 

Берегівське бюро 

ПД» 

0/0 3/28 3 5 4 2 

3. 

Відділ 

«Воловецьке 

бюро ПД» 

0/0 4/12 3 2 0 7 

4. 

Відділ 

«Іршавське бюро 

ПД» 

0/0 4/12 3 6 0 10 

5. 

Відділ 

«Свалявське 

бюро ПД» 

0/0 4/11 3 0 0 1 

 Разом по МЦ 2/3 22/87 15 31 4 29 

 

 


