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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.  

21 січня 2020 року Головний спеціаліст Мукачівського МЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допо-

моги Ірина Дрогобецкі разом з інспек-

тором Мукачівського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Закарпатській області, стар-

шим лейтенантом внутрішньої служби 

Тетяною Бенцою, та студентами училища 

переглянувши фільм «Діти за гратами» 

провели дискусію по його обговоренню 

як це - перебувати по той бік колючого 

дроту, хто може допомогти і чи є сенс у вчиненні злочинів за таких наслідків ? 

Перед початком перегляду присутніх було поінформовано про наслідки 

протиправної поведінки, адміністративну та кримінальну відповідальність, яку 

можуть понести неповнолітні за вчинення тих чи інших правопорушень, 

проведено правову гру «Права та обов’язки». 

 

27 січня 2020 року директор Мукачівського МЦ з надання БВПД Молнар 

Констянтин Євгенович разом із завідувачем 

Мукачівської міської нотаріальної контори Плешою 

Андрієм Миколайовичем розповіли у 

Мукачівському військовому госпіталі про 

законодавчі нововведення, та умови отримати 

офіційного статус УБД, 

Закон надає можливість учасникам 

добровольчих формувань, які брали участь у захисті 

України під час Антитерористичної операції і не 

увійшли до складу того чи іншого силового 

відомства, отримати офіційний статус УБД.  

Які потрібно документи щоб оформити статус 

УБД для цієї категорії осіб: 

1) довідка органів, які згідно із Законом України «Про боротьбу з 

тероризмом» визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

тероризмом (СБУ, МВС, МО, ЦОВ згідно Закону) про період безпосереднього 

виконання особою бойових завдань в АТО; 

б) витяг із наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України 

про залучення особи до проведення антитерористичної операції. 



У разі відсутності зазначених документів підставою для надання статусу 

учасника бойових дій особам, є: нотаріально завірені свідчення не менш ніж трьох 

свідків із статусом «учасник бойових дій» або «особа з інвалідністю внаслідок 

війни», для добровольців, які отримали поранення потрібно 2 свідчення та 

медичні виписки, які підтверджують поранення. Документи потрібно направити 

на Міжвідомчу комісію при Мінветеранів, яка приймає рішення про надання 

статусу. 

 

28 січня 2020 року Головний спеціаліст Мукачівського МЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 

Дрогобецкі у приміщенні Мукачівської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості проведено 

роз’яснювальний захід щодо недопустимості допуску до 

роботи працівників без оформлення трудових відносин ! 

В ході заходу було висвітлено ряд питань щодо 

переваг легальної зайнятості, правил укладання трудових 

угод, цивільно-правових угод при працевлаштування, 

прийняття та звільнення з роботи відповідно до 

законодавства про працю, а також види шахрайства при 

працевлаштуванні. 

 

29 січня 2020 року Т.в.о. начальника відділу Берегівське бюро правової 

допомоги Андрій Данильчук 

взяв участь на базі 

Берегівської міськрайонної 

філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості 

був проведений спільний 

груповий консультаційний 

захід із залученням 

соціальних партнерів. На 

захід були запрошені представник Закарпатського обласного центу зайнятості, 

представники Закарпатського регіонального центру соціально-трудової 

реабілітації та професійної орієнтації осіб з інвалідністю «Вибір», представники 

управління соціального захисту населення Берегівської РДА, керівник відділу 

Берегівського бюро правової допомоги, представники товариства інвалідів 

вазомоторної системи, особи з інвалідністю, в т.ч. з числа безробітних. 

Метою заходу було обговорення проблем зайнятості інвалідів, їх адаптації 

в суспільстві, мотивації до праці. Учасники заходу обговорювали форми, методи 

роботи з даною категорією громадян, обмінювались позитивним досвідом та 

результатами роботи. Т.в.о. начальника відділу Берегівське бюро правової 



допомоги Андрій Данильчук інформував учасників заходу про пільги, 

передбачені законодавством України, деякі питання соціального захисту, а саме - 

вимоги чинного законодавства з питань прийняття на роботу, надання відпусток, 

порядок отримання безкоштовних ліків, санаторно-курортного лікування, 

забезпечення соціальною та професійною адаптацією, додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню осіб з інвалідністю. 

 

31 січня 2020 директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар провів круглий стіл в 

приміщенні управління праці та 

соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради разом з 

начальником даної установи - Наталією 

Зотовою і соціальним партнером - 

очільником Громадської організації 

«Спілка учасників антитерористичної 

операції міста Мукачево та Мукачівського 

району» Юрієм Кепеначем. В ході зустрічі сторони підвели підсумки співпраці за 

2019 рік, узгодили напрями взаємодії та запровадження нових підходів до надання 

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

найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення, обговорили 

нововведення законодавства в соціальній сфері, державних гарантій та пільги 

учасникам ООС, а також щодо спільного консультування громадян та 

запровадження ефективного механізму переправлення клієнтів до 

спеціалізованих установ для отримання правової допомоги. Було погоджено 

графік роботи  дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

у приміщенні управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради. 

13 лютого 2020 року Головний спеціаліст Мукачівського МЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Ірина Дрогобецкі представлена довідково 

–інформаційна платформа правових 

консультацій «WikiLegalAi» відвідувачам 

Мукачівської міської центральної 

бібліотеки імені Олександра Духновича. 

Крім того присутні отримали буклети із 

роз’ясненням про користування 

інформаційною платформою правових 

консультацій «WikiLegalAi». 



Головний спеціаліст Ірина Дрогобецкі розповіла про те що: 

 кожна людина, маючи лише доступ до інтернету, може отримати правову 

консультацію через довідково-інформаційну платформу WikiLegalAid ; 

 доступ до всієї інформації, що міститься в базі, є безкоштовним для 

користувачів платформи; 

 у базі правових консультацій міститься більше 1400 консультацій; 

 можна знайти не лише посилання на нормативні акти, а й зразки 

процесуальних документів та посилання на судові рішення. 

Користуватися платформою дуже просто. Для цього слід зайти на головну 

сторінку wiki.legalaid.gov.ua. Аби знайти інформацію, треба ввести у вікні пошуку 

на головній сторінці слово або його корінь. На екрані з’явиться перелік 

консультацій, що містяться в базі за цим словом або коренем. Знайти необхідну 

інформацію можна також через структуру категорій WikiLegalAid за галузями 

права, відповідна опція для чого також міститься на головній сторінці. 

 

13 лютого 2020 року головним спеціалістом 

відділу «Воловецьке бюро правової допомоги » Наталія 

Мадяр здійснила вуличне інформування, а саме 

мешканцям Воловецького району та смт. Воловця 

донесена така інформація:«Доступ до безоплатної 

правової допомоги» 

Громадянам, які проявили свою зацікавленість 

даною інформацією, було роз’яснено: що таке 

безоплатна вторинна допомога; хто має право на 

отримання такої правової допомоги та куди звертатися 

для отримання цієї допомоги; які правові послуги надає 

бюро; у яких випадках може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

17 лютого 2020 року директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Костянтин Молнар разом з 

головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги І.В. 

Дрогобецкі в Мукачівському 

міськрайонному центрі зайнятості 

провели правопросвітницький захід на 

тему «Ризики нелегальної трудової 

міграції». 



Керівник Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Констянтин Молнар наголосив: «Погодившись на нелегальну 

роботу, можна стати жертвою торгівлі людьми або трудової експлуатації. Не 

вірте, якщо вам обіцяють швидке й безпроблемне працевлаштування за кордоном, 

будьте готові й свідомі того, що процес легального працевлаштування може 

зайняти багато часу та зусиль». 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової 

допомоги Ірина Дрогобецькі розповіла про те, що потрібно для легалізації роботи, 

а саме те що в більшості країн іноземці повинні мати дозвіл на роботу і робочу 

візу, бо кожна країна має власне законодавство у сфері працевлаштування 

іноземців, тому обов′язково потрібно звертатися до посольства країни, де людина 

бажає працювати. 

 

20 лютого 2020 року 

заступник начальника відділу 

Іршавське бюро правової 

допомоги Веждел І.І. та головний 

спеціаліст відділу Марущинець І. 

П. провели правоспросвітницький 

захід у приміщення райдержад-

міністрації на тему: «Особливості 

декларування у 2020 році». 

Крім того, в приміщенні 

Іршавської райдержадміністрації проведено правопросвітницький захід 

спрямований на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 

сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення.  

В рамках заходу надано методичну допомогу ОМС щодо організації ними 

надання БПД та поширено інформаційні букети правову тематику, а також 

роз'яснено порядок надання безоплатної правової допомоги населенню. 

 



21 лютого 2020 року директор 

Мукачівського МЦ з НБВПД Костянтин Молнар 

надав інтерв’ю телекомпанії «М-студіо» щодо 

видів відповідальності за завдання собакою 

шкоди здоров’ю, або майну громадянам. 

Господарі несуть відповідальність 

(матеріальну, адміністративну та кримінальну ) 

за дії тварини. Крім того якщо собака є 

джерелом підвищеної небезпеки (службовий 

собака або бійцівської породи), то право на 

відшкодування збитків виникає незалежно від 

наявності вини її власника. 

Дії, що спричинили шкоду здоров’ю 

людей або їх майну, тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 85 грн) з 

конфіскацією тварини (ст. 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). 

Відповідальність за завдання собакою середніх або тяжких тілесних 

ушкоджень передбачає покарання для господаря – громадські роботи на строк від 

150 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на 

строк до 2 років (ст. 128 Кримінального кодексу України). 

Потерпіла особа має право вимагати відшкодування майнової та моральної 

шкоди, завданої внаслідок нападу собаки, якщо мало місце пошкодження її 

особистого майна (одяг, речі тощо), а також якщо внаслідок такого нападу їй було 

завдано каліцтво, інше ушкод¬ження здоров’я (статті 1167, 1187, 1195 Цивільного 

кодексу України). 

Відповідальність за бездомного пса, який заподіяв вам шкоди, лежить на 

органах місцевого самоврядування, на території якого знаходилася тварина. 

 

06 березня 2020 року Директор Мукачівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Костянтин Молнар разом з головним спеціалістом 

Мукачівського МЦ з надання БВПД Іриною Дрогобецкі та 

адвокатом Наталією Стегурою в Мукачівському 

державному університеті проведено правопросвітницкий 

захід на тему «Сімейних правовіднисин, реєстрація шлюбу 

в Україні, та порядок розірвання шлюбу, регулювання 

фактичних шлюбних відносин». 



13 березня 2020 року працівники Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

підтримуючи практику надання адресної 

безоплатної правової допомоги незахищеним 

верствам населення, які перебувають у важких 

життєвих обставинах виїхали до місця проживання 

до громадянина О. який звернувся про надання 

йому правової допомоги, під час візиту було надано 

консультацію та оформлено необхідні документи 

для отримання вторинної правової допомоги. 

Надання адресної безоплатної правової 

допомоги значно полегшує доступ незахищеним 

верствам населення до правової допомоги. Усі 

громадяни, які не мають можливості особисто звернутися до Мукачівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро у 

зв’язку із станом здоров’я, можуть скористатися дистанційною правовою 

допомогою. 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги.  

04 лютого 2020 директор Мукачівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин Молнар 

провів робочу зустріч  з адвокатами 

Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Присутнім було роз’яснено положення постанови 

КМУ № 8 від 11.01.2012 р. «Про затвердження 

порядку умов укладання контрактів з адвокатами, 

які надають БВПД». В ході зустрічі з адвокатами 

що надають БВПД узгоджені напрямки взаємодії 

та запроваджені нові підходи до надання БВПД, 

здійснено коригування проблем роботи «адвокат-

клієнт», обговорені труднощі які виникають при 

поданні адвокатами актів з відповідними додатками, укладання контрактів та їх 

дотримання. 



[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
11 лютого 2020 року відбулася робоча зустріч 

директора Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Костянтина 

Молнара з начальником Мукачівського військового 

госпіталю полковник медичної служби Бекерером 

Яремою Романовичом, заступником начальника 

Мукачівського військового госпіталю по роботі з 

особовим складом майором Сінельником Андрієм 

Миколайовичем та завідувачем Мукачівської міської 

нотаріальної контори Плешою Андрієм Миколайовичем. 

В ході зустрічі сторони підвели підсумки співпраціза 

2019 рік, узгодили напрями взаємодії та запровадження 

нових підходів до надання БПД для осіб які перебувають 

у складних життєвих обставинах, обговорили нововведення законодавства в 

соціальній сфері, державних гарантій та пільги учасникам ООС, щодо організації 

спільного консультування громадян. 

28 лютого 2020 року відбулося засідання круглого столу «Обмін досвідом 

роботи громадських організацій, ОТГ і 

виконавчих комітетів міських рад у 

сфері протидії торгівлі людьми в 

умовах децентралізації», організова-

ного в рамках проекту" Впровадження 

Національного механізму вхаємодії 

(НМВ) субєктів,які здійснють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми, в т.ч. 

дітьми в Закарпатській,Івано-Фран-

ківській та Тернопільській областях" 

Мета данного заходу обмін 

досвідом у сфері протидії торгівлі людьми, а також напрацювання ефективних 

підходів у здійсненні роботи в громадах у напрямку протидії торгівлі людьми та 

безпечної міграції, взяли участь директор Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Костянтин Молнар та 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової допомоги 

Ірина Дрогобецкі. 

 

  



[1.4]Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою,інноваційною, ефективною. 

Упродовж І-го кварталу діяльність Мукачівського МЦ, підзвітних йому 

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

сайтах органів місцевого самоврядування та державної влади, громадських 

організацій, друкованій пресі та на телебаченні. Інформаційна активність що 

місяця надсилалася до Регіонального центру у вигляді звітів по ЗМІ. 

03 лютого 2020 року директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар разом з головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги І.В. Дрогобецкі 

проведено моніторинг діяльності Іршавського 

бюро правової допомоги. Під час моніторингового 

візиту прийняту на посаду головного-спеціаліста 

Марушинець І.П. даного бюро було ознайомлено 

із її робочим місцем, посадовими обов’язками, 

колом завдань, пріоритетів і цінностей БПД яких 

слід дотримуватися і здобувати під час роботи, а 

також 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, роботи з 

платформою правових консультацій WikiLegalaid. Під час відвідування 

Іршавського бюро правової допомоги відбулося спільне консультування клієнтів.  

18-24 лютого 2020 року директором Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар провів моніторинг діяльності 

Воловецького і Свалявського бюро правової 

допомоги.  

Під час моніторингового візиту досліджено 

організацію надання працівниками бюро безо-

платної вторинної правової допомоги, та роботи з 

адвокатами, забезпечення якості надання безоп-

латної вторинної правової допомоги, організацію 

правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, співпраця з соціальними партнерами, 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування, засобами масової інформації.  



В ході моніторингового візиту відбулися зустрічі з адвокатами які надають 

БВПД, та окремими клієнтами – суб’єктами надання БВПД а також в центральній 

частинні смт.Воловець було розміщено банер "Безоплатна правова допомога". 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2019 року Мукачівським місцевим центром 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 856 звернень клієнтів, 741 

особам було надано правову консультацію, 115 із них написали письмову заяву 

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

провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

115 рішення про надання БВПД та надано 70 доручень адвокатам та 45 штатним 

працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних 

документів). Відмов наданні БВПД надано не було.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1. 

Відділ правопросвітництва та 

надання правової допомоги 

Мукачівського МЦ 

440 371 69 

2. Відділ « Берегівське бюро ПД» 89 83 6 

3. Відділ «Воловецьке бюро ПД» 97 81 16 

4. Відділ «Іршавське бюро ПД» 117 112 5 

5. Відділ «Свалявське бюро ПД» 113 94 19 

 Разом по МЦ 856 741 115 

 

Протягом 01.01.2020 по 01.03.2020 клієнти місцевого центру та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з таких питань: іншого цивільного права 

139 (16%), соціального 47 (5%), сімейного 192 (22%), спадкового 66 (8%), 

земельного 65 (8%), договірного 26 (3%), адміністративного 84 (10%), житлового 



82 (10%), трудового 36 (4%), інше 74 (9%), медичне 1 (0,11%), виконання судових 

рішень 16 (2%), пенсійного 22 (3%), податкового 6 (0,7%). 

 

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

категорією питань. 

 

 
 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято 83 (10%) малозабезпеченим особам, по 

інвалідам 15 (2%) та ветеранам війни 22 (3%) тощо. 

 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

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

звітний період було: 

 здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та 

здійснено 66 прийомів в дистанційних пунктах; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 158 осіб, в тому числі 20 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 136 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 15 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 1 

установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 Проведено 38 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 19 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 1 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 

Кількістьзді

йсненихвиїзд

івмобільнихп

унктів/осіб, 

щоотримали

правовудопо

могу 

Кількістьді

ючихдиста

нційнихпу

нктів/осіб, 

щоотримал

иправовудо

помогу 

КількістьОМ

Стаустанов - 

провайдерівБ

ПД, 

якимнаданоме

тодичнудопом

огу 

Кількість

проведен

ихправо-

просвітни

цькихзах

одів 

Кількість

клієнтів, 

якимнада

нодоступ

доелектро

ннихсерві

сівМЮ 

Кількістьін

формаційн

ихматеріал

ів, 

розміщени

хуЗМІ 

1. 

Відділ 

правопросвітни

цтва та 

взаємодії з 

суб’єктами 

надання БППД 

4/4 7/66 3 12 0 6 

2. 

Відділ « 

Берегівське 

бюро ПД» 

3/3 3/28 3 5 0 2 

3. 

Відділ 

«Воловецьке 

бюро ПД» 

3/3 4/9 3 5 0 6 

4. 

Відділ 

«Іршавське 

бюро ПД» 

4/4 4/10 3 12 0 4 

5. 

Відділ 

«Свалявське 

бюро ПД» 

3/3 4/23 3 4 0 0 

 Разом по МЦ 20/20 22/136 15 38 0 18 

 

 


