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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 режим 

дистанційного доступу до правових послуг для клієнтів, введений з 24 березня 

2020 року. 

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. 

 

1.1 . Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги 

Правопросвітницькі заходи: 

14 січня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів два правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання 

безробіттю та роз’яснення змісту 

ключових реформ у сфері 

соціального та пенсійного 

забезпечення а також консультування 

і прийом громадян на базі 

дистанційного пункту доступу до 

БПД – Ужгородського міського 

центру зайнятості. Він поінформував 

присутніх про функціонування системи БПД, порядок звернення за безоплатною 

вторинною правовою допомогою, навів низку позитивних прикладів з діяльності 

адвокатів та фахівців центру по захисту прав клієнтів, які зверталися за правовою 

допомогою до Ужгородського МЦ з надання БВПД. Участь у заході взяли 16 

чоловік. 

Правопросвітницький захід, спрямований на роз’яснення змісту ключових 

реформ у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, пенсійного забезпечення 

та прийом громадян у дистанційному пункті доступу - обласному госпіталі 

ветеранів війни 14 січня провів головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

Йосип Мадяр. Фахівець, зокрема, поінформував громадян про систему 

безоплатної правової допомоги, види правових послуг, які можна отримати у 

Центрі, роздав інформаційні матеріали та буклети консультативного характеру 

системи БПД. У заході прийняло участь 8 осіб. 



21 січня директор Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів правопросвітницький 

захід, спрямований на запобігання 

безробіттю та роз’ясненню змісту 

ключових реформ у сфері соціального та 

пенсійного забезпечення, а також 

консультування і прийом громадян на 

базі дистанційного пункту доступу до 

БПД – Ужгородської районної філії 

Закарпатського ОЦЗ. Участь у заході 

взяли 12 чоловік. 

22 січня головний спеціаліст 

відділу «Великоберезнянське бюро правової допомоги» Роман Цирик провів 

лекцію-бесіду з громадянами, які перебувають на обліку у 

Великоберезнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в Закарпатській області. Метою бесіди було надання ефективної та 

вчасної правової допомоги громадянам в яких виникли проблеми з 

працевлаштуванням у зв'язку з перебуванням на обліку в КВІ. 

24 січня у дистанційному пункті доступу до БПД на базі 

Великоберезнянської районної філії Закарпатського ОЦЗ проведено лекцію – 

семінар на тему допуску працівників до роботи без оформлення трудових 

відносин. Працівник бюро правової допомоги спільно із заступником директора 

Великоберезнянської районної філії Закарпатського ОЦЗ Л. Печкевич 

роз’яснили громадянам про ризики, які можуть виникнути в разі відсутності їх 

офіційного оформлення у роботодавця. 

28 січня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко та головний спеціаліст відділу правопросвітництва Йосип Мадяр 

провели два правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання безробіттю 

та роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального та пенсійного 

забезпечення, а також 

консультування і прийом громадян 

на базі дистанційного пункту 

доступу до БПД – Ужгородського 

міського центру зайнятості. Вони 

поінформували присутніх про 

функціонування системи БПД, 

порядок звернення за безоплатною 

вторинною правовою допомогою, 

навели низку позитивних прикладів з 

діяльності адвокатів та фахівців центру по захисту прав клієнтів, які зверталися 



за правовою допомогою до Ужгородського МЦ з надання БВПД. Участь у заході 

взяли 13 чоловік. 

29 січня начальник 

Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяна Кость взяла участь в 

інформаційному семінарі в 

Перечинській районній філії 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості. Вона проінформувала 

присутніх про послуги, які можна 

отримати в бюро, а саме про порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Наголосила, 

що маючи доступ до інтернету, громадяни можуть знайти необхідну інформацію 

у правничій вікіпедії WikiLegalAid (https://wiki.legalaid.gov.ua), де розміщено 

понад тисячу правових консультацій, які постійно оновлюються. Також при 

потребі громадяни можуть отримати правову консультацію чи роз’яснення 

зателефонувавши до контакт-центру системи БПД за номером 0 800 213 103. 

Також оператори можуть підказати, де знаходиться найближчий центр або бюро 

правової допомоги, які документи необхідно для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги тощо. 

30 січня заступник начальника 

Перечинського бюро правової допомоги 

Іванна Хом'як провела просвітницький 

захід на базі бібліотеки-філії села Ворочово 

на тему "Що таке безоплатна правова 

допомога? Куди звертатися та як, її 

отримати?, для місцевих мешканців та 

працівників будинку села Ворочово 

Перечинської ОТГ. Жителі цікавилися 

щодо порядку оформлення спадкових прав 

на майно, порядком реєстрації місця проживання та питаннями щодо вирішення 

земельних спорів. 

03 лютого, І. Хом’як провела право 

просвітницьку бесіду з особами, які перебувають на 

обліку в Перечинському районному секторі ДУ «Центр 

пробації» на тему «Право на безоплатну правову 

допомогу». В ході спілкування роз’яснила присутнім 

порядок отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, надала інформаційні буклети з 

актуальною інформацією про роботу системи БДП та 

адресою Перечинського бюро правової допомоги. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/


6 лютого 

головний спеціаліст 

відділу 

правопросвітництва 

Йосип Мадяр провів 

правопросвітницький 

захід та прийом 

громадян в 

дистанційному пункті 

доступу на базі 

Закарпатського УТОГ. 

Він проінформував 

присутніх про 

функціонування системи БПД в регіоні, порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги, також висвітлив питання правового регулювання 

фактичних шлюбних відносин в 

Україні, реєстрації та розірвання 

шлюбу, сплати аліментів тощо. 

В заході взяли участь 9 осіб. 

11 лютого головний 

спеціаліст відділу правопрос-

вітництва Йосип Мадяр провів 

правопросвітницькі заходи та 

прийом громадян в дистан-

ційних пунктах доступу на базі 

Ужгородської районної філії 

ОЦЗ та обласного госпіталю 

ветеранів війни. Він 

поінформував присутніх про функціонування системи БПД в регіоні, порядок 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, також висвітлив питання 

правового регулювання фактичних шлюбних відносин в Україні, реєстрації та 

розірвання шлюбу, сплати аліментів тощо. В заходах прийняло участь відповідно 

13 та 8 осіб.  

12 лютого  В.о. начальника відділу Великоберезнянського бюро правової 

допомоги спільно з працівниками Великоберезнянського міжрайонного відділу 

державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) провели правопросвітницьку лекцію 

на тему: «Отримати аліменти легко». Всім особам які завітали на захід було 

роздано спільно підготовлені друковані матеріали та розяснено про механізм 

стягнення коштів зі «злісних боржників», які в добровільному порядку не 

сплачують коштів за рішенням суду Про стягнення аліментів на утримання своїх 

дітей.  



14 лютого у приміщенні Великоберезнянської районної філії 

Закарпатського ОЦЗ, відбулося чергове засідання клубу «Шлях до життєвого 

успіху». На засідання були запрошенні безробітні, які перебувають на обліку.  

В.о. начальника відділу Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник, ознайомив присутніх з правами та обовязками громадян, які 

знаходяться у трудових відносинах, прочитав право просвітницьку лекцію на 

тему « Трудові права та їх суб’єкти», та роздав підготовлені до теми друковані 

матеріали. Захід пройшов у формі «запитання – відповідь», завдяки чому 

учасники отримали багато корисної для себе інформації, яка сприяє мотивації до 

працевлаштування, легалізації трудових відносин та заробітної плати. 

 Директор філії Світлана Тисянчин, яка поінформувала учасників клубу про 

актуальні вакансії на місцевому ринку праці, про послуги професійної орієнтації, 

професійного навчання та детально розповіла про реалізацію допомоги служби 

зайнятості в організації самозайнятості. Окрім цього, акцентувала увагу 

присутніх на безумовних перевагах легаль-ного оформлення трудових відносин, 

а саме: наявність страхового 

стажу, соціальні гарантії, 

своєчасна та в повному обсязі 

виплачена заробітна плата, 

можливість захисту трудових 

прав у судах тощо. 

18 лютого директор 

місцевого центру з надання 

БВПД Михайло Давиденко 

провів два правопросвітницькі 

заходи і прийом громадян в 

дистанційному пункті доступу 

на базі Ужгородського міського центру зайнятості. Він проінформував присутніх 

про функціонування системи БПД в регіоні, порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги, також висвітлив питання правового регулювання 

фактичних шлюбних відносин в Україні, реєстрації та розірвання шлюбу, сплати 

аліментів тощо. В заходах прийняло участь 15 осіб. 

20 лютого директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів публічну презентацію результатів діяльності центру 



за 2019 рік для студентів Карпатського університету імені Августина Волошина. 

Він поінформував про досягнення адвокатів і фахівців місцевого центру та бюро 

правової допомоги, а також про основні завдання, які стоять перед системою 

БПД у 2020 році. Також було продемонстровано відеоролик про функціонування 

системи безоплатної правової допомоги, надано інформацію про можливість 

кожної людини скористатися довідково-інформаційною платформою правових 

консультацій «WikiLegalAid» та проведено інформаційну кампанію і 

роз’яснення щодо відновного правосуддя для неповнолітніх осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. 

21 лютого начальник відділу 

правопросвітництва Марія Бецко 

провела правопросвітницький захід 

та прийом громадян в дистанційному 

пункті доступу на базі військової 

частини Т0 300 (Чоп). Вона 

проінформувала присутніх про 

функціонування системи БПД в 

регіоні, порядок отримання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, також висвітлила питання правового регулювання фактичних 

шлюбних відносин в Україні, реєстрації та розірвання шлюбу, сплати аліментів 

тощо. В заходах прийняло участь 10 осіб. 

21 лютого, І. Хом’як взяла участь в інформаційному семінарі із загальних 

питань зайнятості в Перечинській районній філії Закарпатського обласного 

центру зайнятості, який проводився для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні. Заступник начальника Перечинського бюро правової 

допомоги поінформувала присутніх про систему безоплатної правової допомоги, 



про послуги, які можна отримати в бюро, а також про порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Звернула увагу присутніх на 

найпоширеніших питаннях, з якими, за 

безоплатною правовою допомогою, 

звертаються клієнти. Також під час бесіди 

ознайомила присутніх із переліком сімейних 

питань, з яким найчастіше звертаються 

клієнти. Роз’яснила порядок стягнення 

аліментів на утримання дітей, порядок 

реєстрації та розірвання шлюбу згідно 

чинного законодавства.  

02 березня, Т. Кость провела право просвітницьку бесіду з 

особами, які перебувають на обліку в Перечинському районному 

секторі ДУ «Центр пробації» на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні». В процесі спілкування роз’яснила присутнім 

порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, категорії осіб, які мають право на БВПД, документи, 

які підтверджують право осіб на БВПД та ін. Також присутні 

отримали актуальну інформацію про адресу та графік роботи 

Перечинського бюро правової допомоги та інформаційні буклети 

з актуальних правових питань. 

 12 березня, Т. Кость та І. 

Хом’як долучилися до прове-

дення право просвітницького 

заходу в с.Вільшинки Перечи-

нського району на тему: «Спадкування в 

Україні. Нове в законодавстві». Під час заходу 

Т. Кость ознайомила учасників заходу із 

нормативними документами, які регулюють 

процедуру спадкування в Україні, також 

розповіла про порядок складення та 

посвідчення заповітів, прийняття спадщини за 

заповітом та законом, черги спадкування, оподаткування спадщини та ін. Також 

Т. Кость надала відповіді на питання присутніх, які виникали під час спілкування 

та звернула увагу слухачів на найактуальніших питаннях спадкового 

законодавства, з якими до бюро звертаються клієнти для отримання безоплатної 

первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. І. Хом’як ознайомила 

присутніх із роботою Перечинського бюро правової допомоги та роботою 

системи БПД загалом. Акцентувала увагу на порядку отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги та категоріях осіб, які згідно Закону 

мають право на БВПД та відповіла на їх питання. Всім присутнім було надано 

інформаційні буклети з адресою та контактами бюро правової допомоги.  

 



1.2. 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. 

16 січня Іванна Хом’як провела вуличне інформування в м. Перечин, в ході 

якого інформувала перехожих про систему безоплатної правової допомоги та 

послуги, які можна отримати звернувшись до бюро. Також роз’яснювала 

порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

21 та 29 січня працівниками відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» було проведено вуличне інформування громадян смт. Великий 

Березний. Під час заходу зацікавлені особи отримали інформацію про діяльність 

бюро правової допомоги, його розташування та контактні дані. 

22 січня головний фахівець відділу 

правопросвітництва Йосип Мадяр провів вуличне 

інформування громадян в с.Холмок. 

30 січня Марія Бецко провела вуличне 

інформування мешканців м.Чоп.  

31 січня І. Хом’як здійснила оновлення чотирьох 

статей на довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій WikiLegalAid на теми: «Правова допо-

мога», «Е-малятко» – комплекс реєстраційних послуг для новонароджених», 

«Порядок реєстрації місця проживання/перебування», «Реєстрація місця 

проживання новонародженої дитини». 

06 та 26 січня працівниками відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» було проведено вуличне інформування громадян села Сіль та Мирча. 

Під час заходу зацікавлені особи отримали інформацію про діяльність бюро 

правової допомоги, його розташування та контактні дані. Крім того, надавались 

роз’яснення про зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 

цього права, підстави та державні гарантії щодо її надання, які визначаються 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Проведення 

вищевказаного заходу дозволило суттєво поширити інформацію про спектр 

діяльності Великоберезнянського бюро правової допомоги у населеному пункті. 



25 лютого, І. Хом’як провела вуличне інформування в м. Перечин, в ході 

якого інформувала перехожих про систему безоплатної правової допомоги та 

послуги, які можна отримати звернувшись до бюро. Також роз’яснювала 

порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 12 березня, Т. Кость та І. Хом’як долучилися до проведення право 

просвітницького заходу в с. Вільшинки 

Перечинського району на тему: 

«Спадкування в Україні. Нове в 

законодавстві». Під час заходу Т. Кость 

ознайомила учасників заходу із 

нормативними документами, які 

регулюють процедуру спадкування в 

Україні, також розповіла про порядок 

складення та посвідчення заповітів, 

прийняття спадщини за заповітом та 

законом, черги спадкування, оподаткування спадщини та ін. Також Т. Кость 

надала відповіді на питання присутніх, які виникали під час спілкування та 

звернула увагу слухачів на найактуальніших питаннях спадкового 

законодавства, з якими до бюро звертаються клієнти для отримання безоплатної 

первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. І. Хом’як ознайомила 

присутніх із роботою Перечинського бюро правової допомоги та роботою 

системи БПД загалом. Акцентувала увагу на порядку отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги та категоріях осіб, які згідно Закону 

мають право на БВПД та відповіла на їх питання. Всім присутнім було надано 

інформаційні буклети з адресою та контактами бюро правової допомоги.  
 06 березня, Т. Кость провела вуличне інформування в м. Перечин, в ході 

якого інформувала перехожих про 

систему безоплатної правової допомоги 

та послуги, які можна отримати 

звернувшись до бюро. Також роз’яс-

нювала порядок 

отримання безоплат-

ної первинної та 

вторинної правової 

допомоги. 

06 березня Марія Бецко провела вуличне 

інформування в с. Велика Добронь, підчас якого провела 

роз’яснювальну роботу з громадянами села та пояснила їм 

процедуру отримання безоплатної правової допомоги 

 

1.3. Люди в територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав. 

14 січня Михайло Давиденко провів консультування та прийом громадян 

на базі дистанційного пункту доступу до БПД - Ужгородського МРВ з питань 

пробації (5 чоловік) та Ужгородського міського центру зайнятості (16 чоловік). 



Прийом громадян у дистанційному пункті доступу - обласному госпіталі 

ветеранів війни 14 січня провів головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

Йосип Мадяр. 

  15 січня Т. Кость провела консультування в управлінні соціального 

захисту Перечинської РДА, де надала роз’яснення з питання щодо порядку 

виїзду за кордон. 

17 січня начальник відділу правопросвітництва Марія Бецко провела 

прийом громадян у ДПД - Чопській міській раді (3 людини) і управлінні 

соціального захисту населення Чопської міської ради (2 людини). 

  20 січня Т. Кость провела 

консультування у дистанційному пункті 

доступу до БПД – Перечинському РС ДУ 

«Центр пробації». За безоплатною 

первинною правовою допомогою 

звернулися два клієнти з питаннями щодо 

порядку апеляційного оскарження в 

кримінальному процесі та порядку 

оформлення паспорту громадянина 

України у формі ID-картки. Також фахівець звернула увагу присутніх на основні 

категорії осіб, які мають право на БВПД, порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

21 січня Михайло Давиденко провів консультування і прийом громадян на 

базі дистанційного пункту доступу до БПД – Ужгородської районної філії 

Закарпатського ОЦЗ.  

22 січня головний спеціаліст відділу 

«Великоберезнянське бюро правової допомоги» Роман 

Цирик провів консультування і прийом громадян на 

базі дистанційного пункту доступу до БПД - 

Великоберезнянському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» в Закарпатській 

області. 

24 січня у дистанційному пункті доступу до БПД 

на базі Великоберезнянської районної філії Закарпатського ОЦЗ проведено 

консультування і прийом громадян головним спеціалістом відділу 

«Великоберезнянське бюро правової допомоги» Романом Цириком. 

28 січня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко та головний спеціаліст відділу правопросвітництва Йосип Мадяр 

провели консультування і прийом громадян на базі дистанційного пункту 

доступу до БПД – Ужгородського міського центру зайнятості. 



29 січня Т. Кость провела чергове консультування в Перечинській 

районній філії Закарпатського ОЦЗ. На прийом звернулося тринадцять громадян 

з різними питаннями правового характеру. Всім було надано роз’яснення з 

порушених питань, інформаційні буклети та доведено інформацію про місце 

знаходження відділу «Перечинське бюро правової допомоги». 

29 січня головний спеціаліст відділу правопросвітництва Йосип Мадяр 

провів консультування і прийом громадян на базі дистанційного пункту доступу 

до БПД - Департаменту соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради. На прийом звернулося 2 

громадян.  

30 січня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів консультування і прийом 

громадян на базі дистанційного пункту доступу до БПД - 

управління соціального захисту населення Ужгородської 

РДА.  

Цього ж дня в.о. керівника відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» Владислав Пильник провів консультування громадян у приміщенні 

управління соціального захисту населення Великоберезнянської РДА. 

Спеціаліст проконсультував 5 громадян з проблемних для них питань, 2-є з яких 

потім звернулися в бюро для отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 30 січня начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Марія Бецко провела прийом 

громадян у ДПД - Чопській міській раді. На прийом 

звернулося 6 громадян.  

03 лютого, І. Хом’як провела консультування в 

Перечинському РС ДУ «Центр пробації». За безоплатною 

первинною правовою допомогою звернулося шестеро клієнтів з питаннями щодо 

соціального забезпечення, житлового, адміністративного, земельного та 

спадкового законодавства.  

05 лютого Начальник Великоберезнянського районного сектору Філії 

Державної установи «Центр пробації » в Закарпатській області Віктор Чурей та 

в.о. начальника відділу «Великоберезнянське бюро правової допомоги» 

Ужгородського МЦ З НБВПД з метою підвищення ефективності заходів 

спрямованих впровадження норм ЗУ « Про пробацію », зокрема щодо реалізації 

досудової пробації та інформування обвинувачених або їх родичів, законних 

представників про досудову доповідь на стадії надання вторинної правової 

допомоги, було запропоновано проводити спільні заходи, обмін інформацією, 

проведення тренінгів та семінарів для осіб відносно яких складається досудова 



доповідь. Наміри та подальші дії було узгоджено та підписано Протоколом № 1 

Спільної наради працівників бюро та РС філії «Центр пробації », щодо аналізу 

взаємодії та покращення співпраці,обміну інформацією,допомоги в підготовці 

досудової доповіді та надання юридичної консультації. 

6 лютого головний спеціаліст відділу правопросвітництва Йосип Мадяр 

провів прийом громадян в дистанційному пункті доступу на базі Закарпатського 

УТОГ. 

11 лютого головний спеціаліст відділу правопросвітництва Йосип Мадяр 

провів прийом громадян в дистанційних пунктах доступу на базі Ужгородської 

районної філії ОЦЗ та обласного госпіталю ветеранів війни. 

14 лютого начальник відділу 

правопросвітництва Марія Бецко 

провела прийом громадян в 

дистанційному 

пункті доступу 

на базі Чопської 

міської ради. На 

прийом 

звернулося 3 

чоловік. 

13 

лютого, Т. 

Кость провела чергове консультування в Перечинському районному військовому 

комісаріаті Закарпатської області, де надала безоплатну первинну правову 

допомогу двом громадянам з питань щодо пакету документів для виготовлення 

закордонного паспорту та щодо пільг на ЖКП учаснику бойових дій. Всім було 

надано роз’яснення з порушених питань, інформаційні буклети та доведено 

інформацію про місце знаходження відділу «Перечинське бюро правової 

допомоги». 

18 лютого директор місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів прийом громадян в дистанційному пункті 

доступу на базі Ужгородського міського центру зайнятості.  

 21 лютого начальник відділу правопросвітництва Марія 

Бецко провела прийом громадян в дистанційному пункті 

доступу на базі військової частини Т0 300 м. Чоп.  

21 лютого, І. Хом’як провела консультування в 

Перечинській районній філії Закарпатського ОЦЗ. За 

правовими консультаціями звернулося дев’ятеро громадян з 

питаннями щодо порядку реєстрації місця проживання; 

встановлення фактів, що мають юридичне значення; переліку 



документів для отримання БВПД; безоплатної приватизації земельної ділянки 

під житловим будинком; переліку соціальних послуг, які надаються особам, що 

знаходяться на обліку у ЦЗ та ін. Всім присутнім було надано роз’яснення та 

консультації з порушених питань. 

25 лютого директор місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів прийом громадян в дистанційному пункті доступу на базі 

Ужгородського міськрайвідділу пробації. На прийом звернулося 3 осіб. 

28 лютого начальник відділу правопросвітництва Марія Бецко провела 

прийом громадян в дистанційному пункті доступу на базі Чопської міської ради. 

28 лютого згідно затвер-женого графіку прийому громадян у 

дистанційному пункті доступу до безоплатної пра-вової допомоги – 

Великоберезнянській районній філії Закарпатського ОЦЗ відбулася зустріч 

директора філії С. Тисянчин з в. о. начальника відділу 

В.Березнянського 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 4-х громадян, з 

питань про трудові правовідносин та галузі трудового права.  

  02 березня, Т. Кость провела консультування в 

Перечинському РС ДУ «Центр пробації». За безоплатною 

первинною правовою допомогою звернулося троє клієнтів з 

питаннями трудового та цивільного законодавства.  

4 березня у дистанційному пункті доступу до БПД 

начальник Великоберезнянського районного сектору Філії 

Державної установи «Центр пробації » в Закарпатській 

області спільно з в.о начальника відділу «Великоберезнянське бюро правової 

допомоги» Ужгородського МЦ З НБВПД провели спільний прийом громадян, де 

зустрілися та провели лекцію-бесіду з батьками, неповнолітні діти яких 

перебувають на обліку у КВІ. Метою бесіди було вирішення способів заохочення 

дітей брати участь у групових мотиваційних консультація, які будуть проводити 

працівники бюро спільно з кримінально виконавчою інспекцією, за для 

правового розвитку дітей та ознайомлення їх із усіма видами відповідальності, 

яка може настати в наслідок порушення законодавства України. 

 



1.4. Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційеною, ефективною. 

 22 січня директор 

Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко 

провів робочу зустріч з 

новообраною головою 

Холмківської ОТГ Тетяною 

Вачилею. На зустрічі 

обговорювалися питання розвитку 

об’єднаної громади, подальшої 

співпраці з Центром щодо надання 

практичної і методичної допомоги по організації надання безоплатної правової 

допомоги населенню. Окремою темою стало обговорення питання впровадження 

земельної реформи та посилення захисту прав власності на землю. Домовлено 

про проведення відповідних правопросвітницьких заходів для новообраного 

депутатського корпусу, мешканців територіальної громади з цього та інших 

актуальних питань. 

12 лютого директор 

Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко 

та директор Регіонального центру 

Василь Попадинець спільно з 

керівником Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції у 

Закарпатській області Михайлом 

Думничем провели робочу зустріч з 

головою Перечинської ОТГ Іваном 

Погоріляком. Під час зустрічі обговорювалися найактуальніші питання життя 

громади, захисту та дотримання прав вразливих категорій осіб, підвищення 

правової обізнаності населення, подальшої співпраці органу місцевого 

самоврядування з системою безоплатної правової допомоги, в тому числі 

створення незалежного провайдера на рівні територіальної громади тощо. Цього 

ж дня Михайло Давиденко та Василь Попадинець провели моніторинг діяльності 

Перечинського бюро правової допомоги та оцінювання якості послуг БПД, що 

ними надаються. 



21 лютого директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів робочу зустріч з радником з питань внутрішньо 

переміщених осіб в Закарпатській області Анжелою Бабкіною. На зустрічі 

обговорювалися найбільш актуальні 

правові питання вказаної категорії 

громадян, зокрема й конкретне 

питання надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

(складання позовної заяви та 

представництво в суді) жінці-

переселенці з приводу виплати 

заборгованої їй пенсії.  

  

24 лютого директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко та голова Закарпатської громадської жіночої організації 

«ВЕСТА» Інна Сабадош підписали Меморандум про співпрацю, який, серед 

іншого, передбачає реалізацію правових та правопросвітницьких програм і 

проєктів, проведення спільних комунікативних та інших заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової освіти населення, в тому числі й у питанні протидії 

торгівлі людьми тощо.  

  

 

Виїзні прийоми та надання методичної допомоги ОМС 

13 і 24 січня начальник відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги 

Ужгородського МЦ з надання БВПД Марія Бецко та 

заступник начальника відділу Юрій Щербей з виїздом 

на місце надали адресну правову допомогу мешканці 

с.Галоч Ужгородського району громадянці Товт Іболі 

Іванівній з приводу призначення опікуна та прийняття 

спадщини за законом. 



22 січня головний фахівець відділу правопросвітництва Йосип Мадяр надав 

методичну допомогу працівникам Холмківської ОТГ, проінформувавши їх 

про ставки судового збору у 2020 році. 

28 січня в.о. начальника Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник надав методичні рекомендації для працівників Костринської 

сільської ради на тему: «Ставки судового збору у 2020 році», а також 

проконсультував 4 жителів віддаленого гірського села на найбільш 

проблематичні питання які виникали в них. 

30 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ужгородського МЦ з надання БВПД Марія Бецко надала 

методичну допомогу працівникам органу місцевого самоврядування - Чопській 

міській раді, проінформувавши про ставки судового збору у 2020 році. 

Цього ж дня заступник начальника Перечинського бюро правової допомоги 

Іванна Хом’як надала методичні 

рекомендації для працівників будинку 

села Ворочово Перечинської ОТГ на тему: 

«Ставки судового збору у 2020 році». 

07 та 20 лютого, в.о. керівника 

відділу «Великоберезнянське бюро 

правової допомоги» Владислав Пильник, в 

рамках затвердженого графіку 

консультування громадян (надання 

методичної допомоги ОМС щодо організації 

ними надання БПД ) та з метою дій 

спрямованих на формування у суспільстві 

правової культури та правової свідомості, 

сприяння підвищенню рівня знань та 

поінфор-мованості громадян щодо реалізації 

та захисту своїх прав, гарантованих 

Конституцією та законами України, у різних сферах 

життя, актуальних питань та змін ставок судового 

збору, виїхав у мобільний пункт доступу до БПД на 

базі сільської ради села Малий Березний та 

Великоберезнянської ОТГ, де під час проведення 

заходу проконсультував 3-х та 6-х відповідно 

жителів сіл на найбільш проблематичні питання які 

виникали в них. Працівник бюро розробив та 

залишив у ОМС методичну інформацію у вигляді буклетів про розміри ставок 

судового збору на 2020 рік  



12, 19, 26 лютого Т. Кость взяла участь у прийомі громадян у «Соціальній 

кімнаті» на базі Перечинської РДА. Організація прийому громадян - важливий 

захід реалізації конституційного права громадян на звернення. Зустрічі, 

проходять за участі працівників державних структурних органів: бюро правової 

допомоги; Податкової служби; Пенсійного фонду; Соціального захисту; Центру 

зайнятості. За період роботи «Соціальної кімнати» жителями району піднімалися 

питання щодо порядку: оформлення спадщини; розрахунку субсидій на 

опалювальний період; оформлення права власності на земельну ділянку (пай), 

вирішення земельного спору, зняття з реєстрації місця проживання та ін. 

06 березня начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Марія Бецко надала методичну 

допомогу працівникам органу місцевого самоврядування – 

Великодобронській сільській раді, проінформувавши про 

ставки судового збору у 2020 році. 

 12 березня, начальник Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяна Кость надала Методичні рекомендації для 

працівників Вільшинківської сільської ради Перечинського 

району на тему: «Ставки судового збору у 2020 році». 

 

Виконання доручень Координаційного центру з надання правової 

допомоги, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Закарпатській області 

10 січня директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко прийняв участь у засіданні Керівної ради, на якому було обговорено 

та погоджено кошторис, план асигнувань і штатний розпис місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020-ий рік.  

23 січня директор Ужгородського 

МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко у 

прес-центрі ОДА взяв участь у круглому 

столі на тему «Доступ до публічної 

інформації. Підсумки 2019 року». 

 4 лютого директор Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко взяв участь у робочій нараді в облдержадміністрації з питань 

патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі.  



 6 лютого робоча зустріч з 

адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу та уклали 

контракти з Ужгородським місцевим 

центром, відбулася в Регіональному 

центрі з надання БВПД у 

Закарпатській області. У межах 

заходу, ініційованого директором 

Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайлом 

Давиденком, відбулося обговорення актуальних та важливих питань, які 

виникають у процесі надання безоплатної вторинної правової допомоги 

клієнтам. Також у межах заходу було обговорено питання дотримання порядку 

та умов контрактів, подання звітів та проведення розрахунків за виконання 

доручень центру. Присутні на зустрічі адвокати внесли пропозиції щодо 

удосконалення роботи з клієнтами, судами та правоохоронними органами та 

центрами БВПД.  

 

 

Механізм перенаправлення 

За звітний період до Ужгородського МЦ з надання БВПД звернулося 143 

особи з письмовими заявами про надання БВПД. За результатами розгляду було 

прийнято 142 рішення про надання БВПД. По 1 письмовому зверненню було 



надано відмову у наданні БВПД та скеровано до суб’єктів БППД (Юридична 

клініка ДВНЗ «УжНУ»). 

 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період із січня по березень 2020 року Ужгородським місцевим центром 

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

підрозділами, було зареєстровано 768 звернень клієнтів, 636 особам було надано 

правову консультацію, 143 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Було видано 142 накази про надання БВПД та надано 68 доручень адвокатам і 90 

наказів штатним працівникам місцевого центру.  

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 

453 355 99 

2 

Відділ 

«Перечинське бюро 

правової допомоги» 

173 144 29 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової 

допомоги» 

142 137 15 

 Разом по МЦ 768 636 143 

 

За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 142 рішення про надання БВПД та надано 68 доручень адвокатам і 90 

наказів штатним працівникам. 

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного -116 (15%), сімейного -116 (15%), житлового -99 (13%), спадкового -

90 (12%), з інших питань -94 (12%), земельного -63 (8%), трудового -92 (12%), 

соціального забезпечення -29 (4%), адміністративного -64 (8%), неправове 

питання -0 (0%), медичне -0 (0%), договірного -0 (0%), з питань виконання 

судових рішень- 5 (1%). 



 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 

 Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам -85 (60%), 

особам з інвалідністю -14 (10%), ветеранам війни та особам на яких поширюється 

дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -25 ( 18%), 

внутрішньо переміщеним особам - 8 (5%), діти-сироти – 4 (3%), особам, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статті - 1 

(1%), обмеження/поновлення дієздатності, визнання особи недієздатною -2 (1%), 

отримання статусу УБД -2 (1%), біженці -1 (1%) 

  

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 

квартал було: 

• забезпечено діяльність 20 дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги (31 виїздів);  

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 167 

осіб. 

 •  надано 8 методичних допомог органам місцевого самоврядування з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• проведено 25 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 26 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

- надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту; 

-  надано 2 адресних допомоги. 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та бюро 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів / 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількіст

ь ОМС та 

установ- 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількіс

ть клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 

Відділ 
правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 
допомоги 

12/102 5 11 0  14 

2 

Відділ 

«Перечинське бюро 

правової допомоги» 
4/36 2 9  0 10 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової 
допомоги» 

4/29 1 5 2 2 

 


