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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності  

на 2020 рік у 

І кварталі 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

Завдання 1.1 Ранній доступ та інклюзивність. 

 Забезпечено укладення 9 контрактів з адвокатами, що надають безоплатну 

вторинну правову допомогу 

 Прийнято 81 рішення про надання  БВПД 

 Здійснено 47 перевірок актів виконаних робіт та забезпечено своєчасне 

проведення оплати праці адвокатів 

 Складено 112 документів правового та процесуального характеру  за зверненням 

суб’єктів права на БВПД  

 Надано 962 правових консультацій та інформації громадянам, у тому числі 78 

письмових та 61 з земельних питань 

 За запитом забезпечено надання адресної правової допомоги 2 особам, які за 

станом здоров’я чи з інших об’єктивних причин потребують такого формату 

роботи 

 Забезпечено роботу 23 дистанційних, 2 мобільних пунктів доступу громадян до 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

Не лише питання про правомірність накладення адміністративних стягнень у 

вигляді виправних робіт, громадських робіт та суспільно корисних робіт, погашення 

судимості цікавлять підоблікових Сокальського міськрайонного відділу філії Центру 

пробації у Львівській області. Встановлення розміру аліментів, позбавлення 

батьківських прав, спадкування майна, зняття з місця реєстрації, офіційне 

працевлаштування, розірвання шлюбу - з такими питаннями до фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та Наталія Гудзик  

зверталися під час роботи дистанційного пункту консультування з правових питань, 

який працював в установі пробації в Червонограді 8 січня. У цей же день під час 

робочої зустрічі фахівці обох установ обговорили план співпраці, графік роботи 
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дистанційного пункту консультування та спільні заходи, які проводитимуться у 2020 

році. 

  
 

 

8 січня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Христина 

Назар забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Центру пробації у Львівській області. Для підоблікових 

установи актуальними є питання, пов'язані з погашенням та зняттям судимості, 

зняттям особи з місця реєстрації, оформленням субсидії, процедурою зняття з обліку 

та оформлення права власності на транспортні засоби. Фахівець місцевого центру 

розповіла також про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком документів, 

котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або представника 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

Як поєднати реабілітацію, відпочинок та корисну інформацію - знають 

учасники АТО/ОСС. Мобільний пункт консультування з правових питань працював 

23 січня в Львівській обласній лікарні відновного лікування № 3, що розташована у 

Соснівці. Уже не перший рік тут проходять реабілітацію учасники АТО/ОСС. Вихід 

на пенсію на пільгових умовах; безготівкова та готівкова форма виплати субсидій;  

пільги та соціальні гарантії;  медичне забезпечення учасників АТО/ОСС- на ці та інші 

питання відповідала фахівець відділу  «Соснівське бюро правової допомоги»  

Світлана Тарасенко, поінформувавши пацієнтів про їх право на безоплатну правову 

допомогу та діяльністю відділу. 
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По завершенню моніторингової зустрічі 24 січня фахівці центру спільно з 

бібліотекарями філії № 3 (координаторами) здійснили прийом громадян, надавши 

роз’яснення про оформлення пенсії по втраті годувальника, зміни щодо монетизації 

субсидій, спадкування майна, нарахування комунальних послуг (зокрема – розподіл 

рахунків за газ та його постачання), розірвання трудового договору та його наслідки. 

 
 

Під час роботи мобільного пункту консультування 24 січня жителі громад 

Хоробрівської сільської ради цікавились питаннями зняття з реєстрації місця 

проживання, пільг для окремих категорій громадян, оформлення договору дарування, 

приватизації земельних ділянок. Роботу мобільного пункту забезпечила фахівець 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар. 

 

Дистанційний пункт консультування на базі Сокальської центральної районної 

бібліотеки ім. В. Бобинського продовжує свою роботу. 29 січня його роботу 

забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Ольга Пирська. 

Зміни істотних умов праці, порядок скорочення чисельної кількості штатних одиниць, 

виплата заробітної плати у зв'язку зі звільненням, сплата вартості за доставку газу та 

яка передбачена відповідальність у разі несплати або протермінування плати - 
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відповіді на ці та інші запитання, роз'яснення про право на правову допомогу 

отримали клієнти бюро. 

  
 

У зв'язку з адміністративно-територіальними змінами, які відбулися у Соснівці, 

у мешканців містечка виникає ряд запитань. Про умови переходу з безготівкової 

субсидії в готівкову по завершенню опалювального сезону,  про умови переходу з 

безготівкової субсидії в готівкову у будь-який час, чому необхідно переоформити 

заяву і робити це уже в Сокалі,  про підвищення пенсій з 1 січня 2020 року: як 

здійснюється перерахунок за умови досягнення 65-річного віку, для непрацюючих, 

для чоловіків, які мають стаж 35 років, та жінок - 30 років відповідно. На ці та інші 

питання людей похилого віку відповідала фахівець відділу  «Соснівське бюро 

правової допомоги»  Світлана Тарасенко 30 січня під час роботи дистанційного 

пункту консультування, що діє на базі Соснівського відділення територіального 

центру соціальних послуг. 

 
 

3 лютого фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області. 

Під час роботи дистанційного пункту консультування підоблікові отримали 

консультації з питань приватизації земельних ділянок, процедур нотаріального 

оформлення довіреностей, офіційного працевлаштування. Фахівець розповіла також 

про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід 

надати для отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 
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17 лютого фахівець відділу  «Сокальське бюро правової допомоги»  Христина 

Назар  забезпечила роботу мобільного пункту консультування на базі Боб'ятинської 

сільської ради. Найактуальнішими для мешканців Боб'ятина є земельні питання:  

приватизація земельної ділянки, оформлення технічної документації,  порядок 

отримання пільг для різних категорій населення, приватизації житлових будинків. Під 

час робочої зустрічі, проведеної з працівниками сільської ради, враховуючи кількість 

запитів, які надходять від мешканців Боб'ятина та довколишніх сіл, було обговорено 

подальшу співпрацю: створення дистанційного пункту консультування та 

координування (у разі потреби) його роботи працівником сільської ради, здійснення 

групових консультацій для жителів села, проведення інформування населення з 

правових питань тощо. 

 
 

18 лютого Ольга Пирська, начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги», забезпечила роботу мобільного пункту консультування. Цікавили 

громадян питання оплати за транспортування газу, монетизації субсидії, надання 

державної грошової адресної допомоги, усунення перешкод в користуванні 

земельною ділянкою. 
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Звідки отримують інформацію люди похилого віку? Правильно: з телевізора, 

від сусідів і від фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД. Про оплату 

комунальних послуг, нарахування пені у разі несвоєчасної оплати, про дві платіжки за 

газ йшлося 19 лютого під час зустрічі фахівців Центру Тетяни Яструб та Наталії 

Гудзик з підопічними Червоноградського центру соціального обслуговування, яка 

пройшла у форматі групового консультування в рамках роботи дистанційного пункту 

консультування. 

 
 

Роботу мобільного пункту консультування на базі поштового відділення села 

Забужжя 20 лютого забезпечила керівник відділу  «Сокальське бюро правової 

допомоги»  Ольга Пирська. Мешканці розпитували про порядок оплати за 

транспортування газу, відповідальність за невчасну оплату, порядок приватизації 

земельної ділянки,  норми безкоштовної приватизації земельних ділянок, порядок 

виготовлення технічної документації на встановлення меж земельної ділянки,  пільги 

учасників бойових дій, дітей війни,  пільги сільським медичним працівникам при 

сплаті комунальних платежів.  

Фахівець провела робочу зустріч з сільським головою Опільської сільської 

ради, під час якої обговорили подальшу співпрацю. 

  
 

Роботу мобільного пункту консультування на базі Зубківської бібліотеки 26 

лютого забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Ольга 

Пирська. Актуальними для мешканців є питання про порядок здійснення оплати за 

транпортування газу, оформлення заповіту, приватизації земельної ділянки,  

оформлення документів на земельну ділянку в порядку спадкування, спадкування 

земельної частки (паю).  
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Роботу дистанційного пункту консультування, що діє на базі Філії № 1 

Червоноградської міської централізованої бібліотечної системи, спільно з 

координаторами 27 лютого забезпечив фахівець Червоноградського МЦ з надання  

БВПД Андрій Мицак. Актуальними для червоноградців залишаються питання про 

впровадження другого етапу медичної реформи, прийняття спадщини, позбавлення 

батьківських прав, оскарження адмінпротоколу, укладення договору купівлі-продажу 

квартири, призначення податкової пільги на навчання. 

 

2 березня фахівець відділу  «Сокальське бюро правової допомоги»  Христина 

Назар забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Центру пробації у Львівській області. Для підоблікових 

установи актуальними є питання, пов'язані з погашенням та зняттям судимості, 

розглядом справи у суді після закінчення іспитового строку. Фахівець місцевого 

центру розповіла також про те, які категорії громадян мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком 

документів, котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або 

представника центру з надання  БВПД 

 
 

Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Центру пробації у Львівській області (м. Червоноград) 2 

березня забезпечили фахівці Червоноградського  МЦ з надання БВПД Марія Федоряк 

та Наталія Гудзик. Про запобігання виявам домашнього насильства, відповідальність 

за вчинення неправомірних дій, алгоритм дій жертви домашнього насильства, те, як 

діяти, якщо вам стали відомі факти вчинення насильницьких дій, куди звертатися. 

щоб повідомити про факти насильства в сім'ї, можливість отримати правову та 

психологічну допомогу у Червоноградському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги йшлося під час зустрічі фахівців з підобліковими. 

Фахівці місцевого центру розповіли також про те, які категорії громадян мають право 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила 



8 
 

співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру з надання БВПД 

  
 

Здійснення моніторингу правових потреб громади, тісна взаємодія з органами 

місцевого  

 

Проведено 41 правопросвітницький, та комунікативний захід для різних 

цільових груп, інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів. 

Співпраця з органами місцевого самоврядування, організаціями та установами 

ОТГ, вчасне інформування про зміни у законодавстві, проведення інформаційних та 

просвітницьких заходів для різних аудиторій, робота постійно діючого пункту 

консультування з правових питань, виїзні засідання Клубу DOCUDAYS - неповний 

перелік успішних практик, напрацьованих Світланою Тарасенко, фахівцем відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги», у Великомостівській ОТГ. Про здобутки, 

результати 2019 року та плани на 2020 говорили під час зустрічі 15 січня фахівець 

Червоноградського МЦ з надання  БВПД Світлана Тарасенко та голова 

Великомостівської ОТГ Ярослав Ройко. Спільні ідеї, думки, плани стали основою 

плану заходів, реалізація яких дасть можливість підвищити рівень обізнаності 

мешканців Великих Мостів та довколишніх сіл про право на безоплатну правову 

допомогу, сформувати ряд компетенцій та навичок, необхідних для розуміння 

власних прав та механізмів їх захисту, підвищити рівень правової обізнаності та 

культури мешканців. 

  
 

Робота, скерована на досягнення результату, така, яка базується на реальних 

запитах, завжди має вимірювані результати. Мобільний пункт на базі 
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Великомостівської бібліотеки, роботу якого забезпечила фахівець відділу «Соснівське 

бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко, працював 15 січня. Уже доброю 

практикою стало проведення фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД 

заходів у форматі групового консультування. Це дає можливість завчасно 

конкретизувати питання клієнтів, підготувати вичерпні відповіді. Важливою у цьому 

процесі збору запитів є роль бібліотекарів, адже саме вони, спілкуючись з читачами 

бібліотек, з'ясовують актуальні правові питання. Цього разу говорили про 

спадкування земельного паю, поновлення строку прийняття спадщини, податкову 

пільгу. По завершенню групових консультацій фахівець центру продовжила 

індивідуальне консультування клієнтів. 

  
 

16 січня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин, 

спеціаліст відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар провели 

робочу зустріч з заступником голови ГО «Західноукраїнська енергетична сім’я» 

Олександром Ябчанкою та головним лікарем Сокальської районної лікарні Романом 

Шведом. Зустріч відбулася за результатами проведеного дослідження рівня 

обізнаності працівників медичних закладів Сокальщини про хід медичної реформи. 

Учасники зустрічі окреслили орієнтовний перелік заходів з інформування працівників 

медзакладів та пацієнтів про право на правову допомогу, захист прав, хід медичної 

реформи, проведення тематичних зустрічей/семінарів для медичних працівників. 

16 січня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин, 

спеціаліст відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар провели 

робочу зустріч з завідувачкою Сокальським районним методичним кабінетом 

Галиною Гібляк. Результатом зустрічі стали напрацювання плану взаємодії 

Червоноградського МЦ з надання БВПД та закладів освіти Сокальського району, 

методичного кабінету тощо, визначено навчальні заклади, в яких протягом 2020 року 

буде реалізовуватися комплексна ініціатива з правопросвітництва. 

Вальтер Фуггер, Валерій Щавинський, спостерігачі Спеціальної моніторингової 

місії в Україні ОБСЄ у супроводі перекладача Оксани Романчук 17 січня здійснили 

моніторинговий візит до Червоноградського МЦ з надання БВПД. Про особливості 

надання правових послуг учасникам АТО/ООС та внутрішньо переміщеним особам, 

їх адаптацію, тематику звернень йшлося під час візиту. Приємно, що представники 

Місії відзначили рівень надання правової допомоги Центрами у різних регіонах, 

успішні кейси адвокатів та юристів центрів тощо. Презентуючи практику та 

результати Червоноградського місцевого центру, у роботі із зазначеними категоріями, 

директор Центру Наталія Костишин поділилася особливостями регіону, що 

впливають і на тематику запитів клієнтів, досвідом інтеграційних ініціатив та 
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проектів, успішними кейсами надання вторинної правової допомоги адвокатами та 

фахівцями центру, практикою організації роботи психологічної приймальні тощо. 

 
 

З 1 січня 2020 року пільгові категорії громадян мають право у будь-який час 

подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про 

здійснення переходу з безготівкової на готівкову форму виплати пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг. Скасовано часове обмеження подачі відповідної заяви 

після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період) 

Детальніше - у Постанові Кабінету Міністрів України від 27. 12.2019 № 1123 "Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо питань надання житлових субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг". Про ці та інші зміни йшлося 21 січня під час 

консультативної зустрічі фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД та 

Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради. 

 
 

23 січня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Христина 

Назар провела робочу зустріч з працівниками Тартаківської сільської ради. Учасники 

зустрічі обговорили подальшу співпрацю між сільською радою та бюро щодо 

інформування громадян цільових категорій з правових питань, проведення спільних 

заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності територіальної громади 

Тартаківської сільської ради про свої права і доступ до правосуддя та поновлення 

інформаційних матеріалів про діяльність бюро правової допомоги та систему 

безоплатної правової допомоги загалом. У цей же день забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування. Мешканців Тартакова цікавили питання 
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поділу земельних ділянок, оформлення договору оренди земельних паїв, процедура 

працевлаштування. 

 
 

24 січня фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та 

Тетяна Яструб провели моніторингову зустріч з координаторами дистанційного 

пункту консультування з правових питань, який працює на базі Червоноградської 

бібліотечної філії № 3. Під час зустрічі обговорено основні зміни до законодавства, 

які вступили в дію в січні 2019 року, проаналізували тематику питань.  

 
 

Про тематику правових проблем, з якими звертаються до органів місцевого 

самоврядування - Хоробрівської сільської ради, подальшу співпрацю у форматі 

інформування та консультування громадян з правових питань, проведення заходів, 

спрямованих на підвищення обізнаності мешканців сіл про їх права на отримання 

безоплатної правової допомоги йшлося 24 січня під час зустрічі фахівця відділу  

«Сокальське бюро правової допомоги»  Христина Назар з працівниками 

Хоробрівської сільської ради.  
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24 січня Історія Алекса та Келбі. Якою її побачили дев'ятикласники 

Червоноградської загальноосвітньої школи № 12. Цькування через зовнішній вигляд, 

обзивання "риб'ячим обличчям", стусани, штрикання олівцем, щоденний страх перед 

поїздкою у шкільному автобусі, де без нагляду дорослих однолітки поводяться ще 

жорстокіше, їх усмішки стають ще дошкульнішими, а стусани ще болючішими. 

Врешті-решт - страждання молодшої сестри, якій дошкуляють її однокласники через 

зовнішність старшого брата. Адміністрація школи та вчителі реагують 

протокольними "так", "ні", "ми вас почули". Батьки, спілкуються з сином, але тільки 

після перегляду відзнятого матеріалу зізнаються: "Навіть не думали, що все так 

серйозно" . Це коротка історія Алекса, хлопчика, який відрізняється від інших своєю 

зовнішністю. Камінг-аут. Знущання, насмішки, цькування однолітків та дорослих. 

Поділ на "хлопці", "дівчата" та "Келбі". Обзивання, тикання в спину, розповіді 

вчителів про те, як колись за таке карали. Думки про самогубство. Та, врешті-решт - 

друзі, які підтримують, завдяки яким дівчинка-підліток не покінчила життя 

самогубством. Відмова перейти на навчання в іншу школу, бо це означатиме поразку. 

Історія Келбі, дівчинки-підлітка, що протистоїть ровесникам і виборює своє право 

бути не такою. Дві історії, два характери, дві моделі поведінки, які об'єднали в 

дискусії дев'ятикласників дванадцятої школи. Чи розуміємо ми тих, хто відрізняється 

від більшості, чи може бути насмішка неболючою, приємною? як батькам навчитися 

розрізняти поведінку своїх дітей? як діяти, якщо бачиш, що хтось заз6нає знущань? 

чи варто залишатися збоку? чи завжди у конфлікті є тільки дві сторони? чому не 

втрутились у конфлікт дорослі? якими б мали бути їх дії? Відверта дискусія про 

булінг, роль учасників процесу булінгу, як запобігти, як не допустити конфлікту, хто 

та яку відповідальність нестиме за вчинені протиправні дії розгорнулася між 

дев'ятикласниками та фахівцями Червоноградського  МЦ з надання  БВПД Марія 

Федоряк та Вікторією Скаб'як після перегляду документального фільму "Булер" в 

рамках діяльності Кіноклубу медіапросвіти з прав людини DOCUDAYS.UA. Її 

результат співзвучний і з головним посилом фільму: "Не мовчи!". Адже 

замовчуванням проблеми самої проблеми не вирішиш. 
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Про зміни до пенсійного законодавства, здійснення перерахунку пенсії, 

персональний кабінет, цифровий підпис та ряд інших актуальних питань йшлося під 

час зустрічі начальника відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська 

з начальником Сокальського відділу обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду 

України у Львівській області Ярославою Олейніковою 29 січня. Окрім нововведень, 

що вступили в дію у 2020 році, учасники обговорили напрямки та формат подальшої 

співпраці. 

 
 

30 січня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин 

взяла участь у офіційному представленні нового голови Сокальської 

райдержадміністрації Ігоря Дацюка, яке проходило в приміщенні 

райдержадміністрації за участі представників адміністрації, районної ради, сільських 

рад району, державних установ, громадських організацій. 

 

31 січня відбулася робоча зустріч директора Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Наталії Костишин з керівником Червоноградського відділу служби зайнятості 

Тетяною Борис. Предметом зустрічі стало напрацювання спільних заходів в рамках 

багатосторонньої угоди про співпрацю. Зокрема, надання первинної правової 

допомоги з питань легалізації заробітних плат, соціальних гарантій для безробітних, 

умов започаткування власного бізнесу тощо. 

 

Про самореалізацію та адаптацію умовнозасуджених у суспільстві йшлося під 

час партнерського інформаційно-просвітницького заходу Червоноградського МЦ з 
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надання  БВПД та Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" у Львівській області (місто Червоноград). 3 лютого фахівці двох 

установ зустрілися з підобліковими філії Державної установи "Центр пробації", яка 

працює у Червонограді. Основною темою зустрічі стало обговорення питань, 

пов'язаних із адаптацією умовно засуджених у суспільство, зокрема: легальне 

працевлаштування та заробітна плата, доступність соціальних послуг, поновлення 

права на житло, відповідальність за вчинене насильство у сім'ї. Закономірно, що під 

час зустрічі обговорювалися і механізми отримання безоплатної правової допомоги, 

алгоритм дій при затриманні, право на отримання послуг адвоката тощо. 

  
 

3 лютого фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар забезпечила роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області. 

Під час роботи дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу пробації підоблікові отримали консультації з питань 

приватизації земельних ділянок, процедур нотаріального оформлення довіреностей, 

офіційного працевлаштування. Фахівець розповіла також про те, які категорії 

громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 

ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 
 

Про юриспруденцію просто та доступно 4 лютого дев'ятикласники школи-

ліцею ім. Олега Романіва. Разом з фахівцем відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги Христина Назар  шукали відповіді на ряд правових питань: що таке 

правознавство загалом, які функції виконує держава, що таке юридична 

відповідальність, якими є види юридичної відповідальності, якими є механізми 

захисту прав дітей, як запобігти маніпулюванням правами, що таке боулінг, хто є 

учасником процесу булінгу і яку відповідальність несе. Окрема дискусія виникла 

навколо прав та свобод, обов'язків та правил поведінки, маніпуляції правами, адже це 

те, що завжди на слуху та має різне, не завжди коректне, трактуваня. Викликала 
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неабияке пожвавлення й інформація про те, що всі діти мають право на безоплатну 

правову допомогу та можуть скористатися послугами системи безоплатної правової 

допомоги. 

  
 

Про механізми взаємодії та об'єднання зусиль задля результату йшлося 5 

лютого під час робочої зустрічі фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД з 

адвокатами, які співпрацюють з Центром. Якість надання правової допомоги клієнтам 

місцевого центру, виконання умов контракту та доручень адвокатами, взаємодія з 

клієнтами у форматі "центр - клієнт - адвокат", можливість залучення та участі 

адвокатів у заходах, спрямованих на підвищення правової свідомості та культури 

мешканців, взаємодія між центром та адвокатами у наданні вторинної правової 

допомоги клієнтам - обговорення цих та інших актуальних питань, спірних дефініцій, 

напрацювання єдиних підходів - те, що дасть можливість забезпечити якість надання 

правової допомоги у Червонограді та на теренах Сокальщини. 
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Про право на отримання правової допомоги, діяльність бюро та центрів 

безоплатної правової допомоги розповідала під час вуличного інформування 6 лютого 

мешканцям Гірника фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»  Світлана 

Тарасенко. А справжній вибух емоцій спричинила зустріч із дошкільнятами - 

вихованцями Червоноградського дошкільного навчального закладу № 6.  Хто з героїв 

казки про Червону Шапочку і чиї права порушив, хто мав нести відповідальність, 

кого слід було покарати і чому? Спогади про Червону Шапочку, вовка, бабусю та 

інших персонажів відомої казки підштовхнули малюків до роздумів та суперечки і 

про власні права, серед яких: право на ім'я, на відпочинок, на власну думку, на освіту, 

на корисне харчування тощо. Все це знайшло своє відображення у яскравих 

малюнках. 
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Інформаційно-просвітницький захід у форматі групового консультування на 

тему "Оплата житлово-комунальних послуг по новому. Відповідальність за невчасну 

оплату житлово-комунальних послуг" на базі Сокальської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості 10 лютого провела начальник відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Фахівець розповіла про порядок оплати послуг за 

транспортування газу, відповідальність за невчасну оплату, порядок нарахування пені 

тощо. Окрім того, присутні отримали інформацію про те, які категорії громадян 

мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, перелік 

документів, котрі слід надати для можливості отримання безоплатних послуг 

адвоката або представника центру БВПД. 

  
 

Інформаційно-просвітницький захід у форматі групового консультування 

"Оплата житлово-комунальних послуг по-новому. Відповідальність за невчасну 

оплату ЖКП" на базі Сокальської центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського 

для бібліотекарів району 12 лютого провела начальник відділу  «Сокальське бюро 

правової допомоги»  Ольга Пирська. Фахівець розповіла про порядок оплати послуг 

за транспортування газу, відповідальність за невчасну оплату, порядок нарахування 

пені. Цікавили учасників заходу і питання про переоформлення документів на 

земельні частки (паї), монетизації субсидії та цільове використання субсидії. Також 

фахівець розповіла про те, які категорії громадян мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком 

документів, котрі слід надати для можливості отримання безоплатних послуг 

адвоката або представника центру  БВПД. 

 
 

14 лютого робота на результат - один із принципів фахівців Червоноградського  

МЦ  з надання  БВПД. Окрім надання правової допомоги, важливим для фахівців 

Центру є організація і проведення правопросвітницьких та інформаційних заходів, 

результатом яких є підвищення рівня правової обізнаності мешканців Червонограда 
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та Сокальщини з правових питань, про механізми захисту своїх прав, досудове 

врегулювання конфліктів тощо. Як свідчить досвід, результативними є комплексні 

підходи, в основу яких закладено запити та потреби окремих цільових груп. Це дає 

можливість передбачити очікувані результати та ризики, забезпечити якість послуг. 

Завершено анкетування учнів Сокальської гімназії, яке дозволить визначити 

пріоритетність їх запитів та потреб в інформуванні та напрацюванні механізмів 

захисту власних прав. Більше ста анкет учнів гімназії після опрацювання фахівцем 

відділу  «Сокальське бюро правової допомоги»  Христиною Назар  стануть основою 

для Програми правової просвіти, що розроблятиметься спільно з методичним 

кабінетом відділу освіти Сокальської районної ради. 

 
 

Трансформація медичних закладів: що чекати від другого етапу медичної 

реформи? Про це дискутували учасники інформаційно-просвітницького семінару, 

організованого директором Наталією Костишин та заступником начальника відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світланою Тарасенко, - працівники медичних 

закладів Великомостівської ОТГ з Олександром Ябчанкою, асистентом кафедри 

громадського здоров’я Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, екс-речником Міністерства охорони здоров’я, екс-радником 

міністра охорони здоров’я. 14 лютого гарячі дискусії навколо гострих, а подекуди і 

болючих питань, пов’язаних з впровадженням медичної реформи, велися у Великих 

Мостах.  Про другий етап медичної реформи, який розпочнеться у квітні і 

стосуватиметься закладів, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану 

медичну допомогу – районних, міських, обласних лікарень/центрів, про тариф, згідно 

з яким Національна служба здоров’я України платитиме лікарням за надані послуги, 

вартість окремих послуг, що таке Програма медичних гарантій та які пакети 

медичних послуг гарантує безкоштовно держава у 2020 році, хто і як фінансуватиме 

заклади, як забезпечити надання послуг пацієнтам, де шукати альтернативні джерела 

фінансування, що значить «гроші йдуть за пацієнтом», як медичним працівникам не 

залишитися без роботи йшлося під час семінару. Пристрасті, які не вщухали, питання, 

які турбують учасників свідчать, що байдужих у залі не було. А значить, що були ті, 

хто розуміє незворотність змін, потребує інформації та роз’яснень, готовий до 

діалогу, хоч і перебуває зараз на стадії повного чи часткового несприйняття. 

Безперечно, медична реформа, як прийнято називати її серед медичних працівників та 

пацієнтів, є тією, що стосується кожного. Тому, на думку фахівців Червоноградського 

МЦ з надання БВПД, поширення та роз’яснення інформації про основні її етапи, про 

зміни, що чекають медичну галузь, дасть можливість сформувати розуміння в 

громадах того, що відбувається і що чекає попереду. 
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Уже традиційними стали зустрічі фахівця відділу «Соснівське бюро правової 

допомоги»  Світлани Тарасенко з членами громадської організації "Спілка Ветеранів  

АТО м.  Соснівка". Чергова зустріч відбулася 16 лютого. Приємно, що учасники 

бойових дій слідкують за реформами, що реалізуються в Україні і не байдужі до того, 

що відбувається. Саме тому цього разу говорили про земельну реформу, потенційні 

можливості та небезпеки, які вона несе. Адаптуючись у мирному житті, захисники 

незалежності України шукають можливості для власного розвитку, зайнятості, 

професійної реалізації. Як один із варіантів розглядають створення сімейного 

фермерського господарства. Тому і йшлося під час заходу про порядок створення 

сімейного фермерського господарства та порядок використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських 

господарств. 

 
 

Робота з соціально незахищеними категоріями населення Червонограда та 

Сокальщини - один з пріоритетів у роботі фахівців Червоноградського МЦ з надання 

БВПД. Надання первинної правової допомоги, роз'яснення механізмів дії законів, 

захисту своїх прав, поширення доступної та зрозумілої правової інформації, 

тематичні зустрічі у форматі групових консультувань, правопросвітницькі та 

інформаційні заходи. Це те, що необхідне особливо для людей похилого віку, 

одиноких, людей з інвалідністю Участь у засіданні членів Громадської організації 

Червоноградська МПО УТО" 18 лютого взяла керівник відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Фахівець розповіла про діяльність центру та 

системи БПД в цілому, поінформувала про те, які категорії громадян мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та які документи слід надати, 
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аби отримати послуги адвоката чи кваліфікованого юриста. Оскільки питань у 

присутніх виникло багато.  

 
 

Участь у семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи та 

практичних психологів "Механізми та інструменти розбудови безпечного освітнього 

середовища" 19 лютого взяла фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Христина Назар. Яке середовище є безпечним у закладі освіти, якими є стандарти та 

критерії оцінювання освітнього середовища, що може зробити заклад, щоб 

побудувати безпечне освітнє середовище, якими шляхами формувати навики мирного 

вирішення конфліктів, чому навички медіації такі важливі для кожного, якими є 

механізми виявлення фактів булінгу, які дії має вчинити керівник закладу, хто та яку 

відповідальність нестиме за приховання чи несвоєчасне реагування на виявлені факти 

– питання, в обговоренні яких взяла безпосередню участь фахівець бюро, надаючи 

коментарі з точки зору права. У планах сокальських педагогів створення Шкільної 

служби порозуміння, до роботи якої готові долучитися і фахівці БПД. 

  
 

21 лютого в рамках діяльності «Суддівської школи», що працює при 

Сокальському районному суді,  відбувся спільний захід – відкрите судове засідання, 

учасниками якого стали старшокласники навчальних закладів Сокаля. До заходу 

долучилася начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська, 

яка готувала команду старшокласників, що виступали в імпровізованому суді 

стороною захисту. 
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День рідної мови можна відзначати по-різному. Можна декламувати вірші, 

співати пісні, виголошувати промови, організовувати концерти. А можна 

дискутувати. Саме у такій дискусії "Мова має значення", що відбувалася у 

Сокальській загальноосвітній школі № 5 21 лютого взяла участь фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар. Чим регулюється вживання 

мови у різних сферах життя та діяльності? Закон України " Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" - це добре чи погано? Які 

зобов'язання взяла на себе держава цим законом? Що буде, якщо не дотримуватись 

норм закону? Хто і яке покарання нестиме за порушення закону? Відповіді на ці 

питання з точки зору права шукали учасники заходу. Висновок: є велика потреба 

роз'яснювати найелементарніші речі мовою закону. 
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6 років тому 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму пройшов мітинг на 

підтримку територіальної цілісності України, участь у якому взяли мешканці 

Кримського півострова, представники різних національностей. Про подальші події 

відомо усім. А цьогоріч день 26 лютого став Днем спротиву Криму російській 

окупації. Про історію окупації Криму, появу "зелених чоловічків", порушення прав 

людей та автономії Криму, свободу, гідність, незалежність йшлося 28 лютого під час 

зустрічі фахівців Червоноградського МЦ з надання  БВПД Марії Федоряк та Вікторії 

Скаб'як з дев'ятикласниками Червоноградської загальноосвітньої школи № 4. Шквал 

емоцій, вражень та запитань викликав у підлітків фільм "Боротьба Джамали", який 

запропонували їм для обговорення. Історія відомої співачки Джамали, переможниці 

пісенного конкурсу Євробачення, її сімейна історія, спогади про перші дні окупації, 

про неможливість працювати на батьківщині, про батьків, сімейні історії та цінності, 

про те, що вони завжди повертаються - все це стало основою дискусії 

старшокласників, їх роздумів про свободу, гідність, права. 
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26 лютого - День спротиву окупації Криму. Що таке окупація Криму, чим для 

учнів є неоголошена війна на сході України, як не боятися виражати свою думку про 

значення рідної мови? Що таке гідність, свобода, права людини? Куди і до кого 

звертатися у випадку, якщо ваші права порушено? На ці непрості питання з учнями 8 

класу Волицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. спілкувалася начальник відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги»  Ольга Пирська  після перегляду 

документального фільму "Боротьба Джамали" в рамках діяльності Кіноклубу 

медіапросвіти з прав людини DOCUDAYS.UA 

 
 

Що таке безоплатна правова допомога, які послуги можна отримати у центрах 

правової допомоги, хто є суб'єктами безоплатної вторинної правової допомоги та як 

підтвердити суб'єктність, на що спрямована діяльність Червоноградського  МЦ з 

надання  БВПД та які її результати - про це йшлося у виступах фахівця центру Марії 

Федоряк 26 та 27 лютого під час батьківських зборів, що відбувалися у 

Червоноградській загальноосвітній школі №8. Та не менш важливою для батьківської 

та вчительської спільноти є інформація про булінг та його вияви, алгоритм дій 

вчителя, батьків, адміністрації школи при виявленні ознак булінгу в учнівському 

середовищі, хто та яку відповідальність нестиме за вчинення протиправних дій, як 
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запобігти булінгу в школі. На жаль, проблема булінгу набирає обертів у навчальних 

закладах. І її вчасне виявлення, проведення якісної роз'яснювальної роботи стає 

викликом для фахівців різних галузей. Взаємодія між організаціями та установами дає 

можливість для комплексного вирішення питань, пов'язаних з булінгом, за умови, що 

є розуміння, підтримка та співпраця учнівського, батьківського та педагогічного 

колективів. 

  

 
 

26 лютого під час робочої зустрічі фахівець Червоноградського  МЦ з надання  

БВПД Ольга Пирська та  голова Волицької сільської ради Надія Білик обговорили 

подальший план взаємодії між центром та громадою сіл, що входять до складу 

Волицької сільської ради, зокрема організацію роботи мобільних пунктів 

консультування, проведення зустрічей з мешканцями у форматі групового 

консультування, інформування з правових питань тощо. 
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На Сокальщині розширюється мережа точок доступу до безоплатної правової 

допомоги. Про організацію та забезпечення роботи мобільного пункту 

консультування з правових питань та механізми надання адресної правової допомоги 

йшлося 27 лютого під час робочої зустрічі керівника відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська із заступником директора Сокальського 

районного територіального центру соціального обслуговування Наталією Бабко. 

 
 

Формат групового консультування дає можливість максимально деталізувати 

інформацію, адже у кожного учасника виникають свої питання. Саме у форматі 

групового консультування відбуваються зустрічі фахівців відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги»  з клієнтами під час роботи дистанційного пункту 

консультування в приміщенні Сокальської центральної районної бібліотеки ім. В. 

Бобинського. 28 лютого забезпечила роботу пункту консультування фахівець Ольга 

Пирська. Питання про порядок індексації заробітної плати,  приватизації земельної 

ділянки, оформлення заповіту, порядок та умови прийняття спадщини за заповітом та 

за законом залишаються актуальними для мешканців краю. Уже традиційно 

поінформувала фахівець присутніх і про можливість отримання первинної та 

вторинної правової допомоги, основні напрямки діяльності системи БПД 

 
 

Про зміни до пенсійного законодавства, які набули чинності з січня 2020 року, 

індексацію пенсій, про донарахування страхового стажу у автоматичному режимі, яке 

має відбутися з квітня 2020 року йшлося під час зустрічі керівника відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської з начальником Сокальського 

відділу обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області 

Ярославою Олейніковою, яка відбулася 4 березня.  
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Зустрічі у різних форматах з представниками різних організацій та установ 

стали традиційними для фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД. З 

ініціативи місцевого центру у режимі скап-конференції 4 березня відбулося 

обговорення пропозицій про проведення інформаційно-консультативних заходів у 

Сокальському районі, до яких долучатимуться фахівці Червоноградського МЦ з 

надання БВПД. Серед актуальних питань: зміни у декларуванні, земельна реформа, 

зміни законодавства про освіту, адміністративно-територіальна та медична реформи. 

Участь у скап-конференції взяли представники семи громад. 

 

5 березня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин 

провела робочу зустріч з головою партнерської громадської організації БФ 

«Резонанс» Оленою Грабовською. Основним питанням для обговорення під час 

зустрічі стало питання про запуск роботи навчально-дискусійної платформи з 

правової просвіти. 

 

Зміни норм про подання виправленої декларації: декларант протягом семи днів 

після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох 

разів, розширення переліку відомостей, які декларант має подавати про себе і членів 

сім’ї, зміни у переліку близьких осіб декларанта, декларування банківських та інших 

фінансових установ, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або 

членів його сім’ї відкриті рахунки, вимога щодо декларування фінансових 

зобов’язань членів сім’ї декларанта, скасування норми щодо обов’язковості 

декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року - про ці та 

інші зміни у декларуванні, що вступили в дію з 1 січня, інформувала учасників 

наради-семінару голів та секретарів місцевих рад Сокальського району, який відбувся 

5 березня, керівник відділу  «Сокальське бюро правової допомоги»  Ольга Пирська. 
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6 березня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин 

провела зустріч з екс-речником Міністерства охорони здоров’я, викладачем кафедри 

громадського здоров’я Львівського медуніверситету ім. Данила Галицького  

Олександром Ябчанкою з питань узагальнення результатів дослідження про рівень 

поінформованості медичних працівників про хід медичної реформи та укладання 

календаря інформаційно-просвітницьких заходів для медичних працівників та 

пацієнтів. 

 

Виклики, які стають перед нами в умовах карантину, приймаються розсудливо 

та творчо. Ми уже писали, що мережею місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та партнерських громадських організацій започатковано 

ініціативу «Знаю! Вмію! Розумію!» для підлітків віком 12 – 15 років з різних областей 

України. Станом на цю годину уже надійшло 47 анкет потенційних учасників з різних 

куточків України. Анкети продовжують надходити. А тим часом співорганізатори 

працюють над змістовим наповненням дистанційного курсу. Чергова зустріч в он-

лайн режимі відбулася 24 березня. 

 
- Спільно з Вижницьким МЦ з надання БВПД та партнерськими громадськими 

організаціями «Молодіжний ініціативний центр» та «Волонтери Вижниці» 

започатковано роботу навчально-дискусійної платформи «Знаю! Вмію! 

Розумію!» До роботи платформи долучилася Білоцерківський, 

Голопристанський, Роздільнянський та Охтирський місцевий центри. 
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30 березня робочою групою ініціативи відібрано першу групу учасників, які 

пройдуть дистанційний курс навчання з прав людини та основ законодавства України 

в рамках ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!" Серед учасників - підлітки Львівської, 

Івано-франківської, Запорізької, Чернівецької, Херсонської, Миколаївської, Київської, 

Черкаської, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської та Сумської 

областей. Перша он-лайн зустріч учасників та організаторів відбудеться 2 квітня. 

Відповідне повідомлення, інструкцію та матеріали слухачам буде розіслано на 

електронні скриньки найближчим часом. Фахівці Червоноградського, Вижницького, 

Роздільнянського, Голопристанського, Білоцерківського місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та представники партнерських організацій 

готові до зустрічі. 

До нашої ініціативи долучаються: 

 ГО "Молодіжний ініціативний центр" 

 ГО "Волонтери Вижниці" 

 БФ "Резонанс" 

 Червоноградський міський суд Львівської області 

 Голопристанський районний відділ філії ДУ "Центр пробації" в Херсонській 

області 

 Сектор ювенальної поліції Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській 

області 

 

Червоноградський МЦ з надання БВПД розширив формати надання правових 

послуг. 31 березня ми говорили про освіту в умовах карантину: як має здійснюватися 

оплата праці педагогів та інших працівників навчальних закладів у період 

карантину?; чи буде в подальшому оплачуватися педагогам дистанційна форма 

роботи?; як трактувати поняття "гнучкий графік роботи" в умовах навчального 

закладу?; як здійснювати табелювання для виплати заробітної плати?; чи 

правомірним є рішення місцевої влади про штрафні санкції за перебування у 

приміщенні навчального закладу педагогів, техперсоналу та інших працівників, окрім 

набувачів освіти?; яким шляхом може бути врегульоване питання відпусток 

педагогічних працівників у разі продовження карантину та навчального року?; чи 

отримуватимуть молоді вчителі зі стажем до 10 років виплату у розмірі десяти 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року?; як 

здійснюється нарахування та виплата лікарняних у період карантину? Оскільки серед 

питань були і такі, що пов'язані з процесом організації навчального процесу дітей 

вдома, до консультування долучилася і психолог Клініки, дружньої до молоді 

Наталка Дячук, що забезпечує в рамках меморандуму про співпрацю діяльність на 

базі місцевого центру психологічної приймальні для учасників АТО/ОСС, жертв 

сімейного насильства та булінгу. 
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 7 особам забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 

 Проведено інформаційну кампанію в комунальних установах, Управліннях праці та 

соціального захисту населення, територіальних центрах з надання соціальних 

послуг, управліннях Пенсійного фонду, центрах соціальних служб у справах сім’ї, 

дітей та молоді, філіях Львівського обласного центру зайнятості Сокальського 

району, міст Червоноград та Соснівка, Великомостівська ОТГ 

 Проведено заходи у форматі вуличного інформування у містах Сокаль, Соснівка, 

смт. Гірник 

 Організовано 19 виступів/інтерв’ю у ЗМІ 

 Забезпечено: 

 11 публікацій в Інтернет-ЗМІ 

 3 публікації в друкованих ЗМІ 

 89 публікацій на сторінці Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у соціальній мережі Facebook 

 Забезпечується постійне оновлення інформації про місцезнаходження точок 

доступу до БПД в закладах та установах м. Червонограда, Сокальського району та 

Великомостівської ОТГ. 

 З метою популяризації успішних практик здійснення захисту прав клієнтів 

Червоноградського МЦ з надання БВПД узагальнено та опубліковано 5 успішних 

справ адвокатів: 

 

 У квітні 2019 року до Червоноградського МЦ з надання 

БВПД звернувся громадянин П. у справі про визначення 

додаткового строку для подання заяви про прийняття 

спадщини після смерті матері. Після аналізу документів, 

наданих для підтвердження суб’єктності права на 

безоплатну вторинну  

правову допомогу місцевим центром було прийняте рішення 

про надання правової допомоги та призначення адвоката 

Сергія Романіва. У позовній заяві позивача зазначено, що у 

вересні 2018 року померла його мати. Прямими спадкоємцями майна є він, брат та 

сестра. Однак за життя мати склала заповіт, посвідчений ще у 2001 році приватним 

нотаріусом Сокальського районного нотаріального округу, яким заповіла все своє 

майно, яке буде належати їй на день смерті, позивачу. 

На час смерті матері належала квартира загальною площею 55,3 м2, яка 

складається з 2-х житлових кімнат, кухні, коридору, ванни, туалету, 2-х кладових та 
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лоджії. Строк на прийняття спадщини після смерті матері закінчився 05 березня 2019 

року. Із заявою про прийняття спадщини до нотаріуса протягом року позивач не 

звернувся, оскільки йому не було відомо про наявність заповіту. За життя мати 

повідомляла позивача, що хоче скласти на нього заповіт, однак про те чи склала його 

позивачу не було відомо, а розпитувати її про це чи тим більше спонукати її до цього 

позивач для себе вважав недопустимим з моральних міркувань. 

Крім того разом із матір`ю в квартирі був зареєстрований за місцем 

проживання і зареєстрований на даний час та проживає син громадянина П. І в 

подальшому мати неодноразово говорила, що з огляду на це хотіла б залишити після 

смерті вказану квартиру позивачу та запитувала у позивача чи він не заперечуватиму 

проти складенню заповіту на його сина, на що він звісно ж погоджувався. 

Тому в березні 2019 р. позивач навіть оформляв довідку на ім`я сина про склад 

сім`ї, оскільки був переконаний, що мати залишила заповіт на нього. Можливо мати, 

маючи намір скласти заповіт на внука (сина позивача), не встигла це зробити. 

Заповіт позивач виявив у вищевказаній квартирі лише в квітні 2019 р., за якою 

доглядає після смерті матері на час відсутності сина з огляду на його перебування за 

кордоном, під час прибирання до свят. Тоді ж довідався від сина, що заповіту мати на 

нього не робила і до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини після її смерті він 

не звертався. 

Водночас без прийняття спадщини шляхом звернення з відповідною заявою до 

нотаріуса позбавлений змоги оформити спадщину шляхом отримання свідоцтва про 

право на спадщину відповідно й зареєструвати право власності на вищевказану 

квартиру. До нотаріуса як спадкоємець за заповітом позивач не викликався. Іншого 

позову до цих же відповідачів з тим самим предметом спору та з тих самих підстав 

позивачем не подано. 

Дослідивши докази в справі, суд прийшов до висновку, що позов підлягає до 

задоволення з таких підстав: 

 відповідно до ч. 4 ст. 206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову 

суд за наявності для того законних підстав, ухвалює рішення про задоволення позову. 

 суд приймає визнання позову представником відповідача, оскільки таке 

визнання відповідає вимогам чинного законодавства, інтересам сторін по справі, в 

свою чергу, не суперечить правам та інтересам інших осіб. 

 відповідно до п.3 ст. 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив 

строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому 

додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. 

 З заповіту вбачається, що майно заповіла своєму синові - Позивачу. 

 відповідно до свідоцтва про смерть вбачається, що спадкодавець померла, про 

що зроблено відповідний актовий запис та видано свідоцтво. 

 згідно зі свідоцтвом на право власності на квартиру вбачається, що 

спадкодавець є власником зазначеної квартири. 

Суд визнає, що зазначена позивачем причина пропуску строку для подання 

заяви про прийняття спадщини є поважна, а саме, періодичні виїзди за межі країни з 

метою пошуку роботи, матеріальне становище, що не давало йому можливості 

звернутися у органи нотаріату для прийняття спадщини, а також не знання про 

наявність обмеженого строку для звернення у органи нотаріату для прийняття 

спадщини та вважає, що йому слід визначити додатковий строк для подання заяви про 

прийняття спадщини. 

Керуючись ст.ст.5,10,12,13,76,81,141,259,263,264,265 ЦПК України, суд 

вирішив позов задоволити та визначити додатковий строк для подання заяви про 
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прийняття спадщини після смерті матері протягом (двох) місяців з дня набрання 

рішенням суду законної сили. 

 

  У серпні 2019 року до Червоноградського МЦ з надання 

БВПД надійшла заява громадянки Республіки Польщі 

про визнання та виконання рішення польського суду про 

стягнення аліментів з громадянина України, що проживає 

у м. Червоноград для прийняття рішення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Після здійснення перевірки заяви про визнання та 

виконання іноземного рішення, а також доданих до неї 

документів на відповідність Конвенції про міжнародне 

стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 

утримання, центром було прийняте рішення про надання 

правової допомоги громадянці Польщі та видано доручення адвокату Бруху Андрію. 

Адвокат підготував та подав до Червоноградського міського суду клопотання про 

визнання і надання дозволу на примусове виконання рішення (вироку) польського 

суду на території України, у якому зазначив, що: 

 рішенням одного із судів Польщі громадянину України, мешканцю 

Червонограда присуджено до стягнення на користь двох його неповнолітніх доньок 

аліменти у розмірі 400 злотих на місяць, що мають сплачуватися до 5 дня кожного 

місяця з відповідними відсотками у річному відношенні на випадок ухилення від 

сплати у зазначений термін; 

 заявниця повідомляє, що відповідач добровільно не виконує свої зобов’язання 

та просить визнати та здійснити примусове виконання рішення польського суду в 

Україні; 

 клопотання заявниці та додані документи оформлені відповідно до вимог 

Конвенції про стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання за 

кордоном і містять засвідчений переклад українською мовою; 

 відповідно до довіреності, виданої заявницею, повноваження для звернення до 

суду із даним клопотанням надані Міністерству юстиції України. В свою чергу 

зазначене міністерство надало повноваження на складання процесуальних документів 

та участі у судовому провадженні адвокату Андрію Бруху. 

Ухвалою Червоноградського міського суду призначено розгляд клопотання. 

З’ясувавши обставини справи, суд задовольнив клопотання з наступних підстав: 

 Визнання та примусове виконання рішення іноземного суду - це поширення 

законної сили такого рішення на територію України й застосування засобів 

примусового виконання в порядку, встановленому ЦПК України. 

 Відповідно до ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» в 

Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що 

виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки 

іноземних судів у кримінальних провадженнях у частині, що стосується 

відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та 

інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і 

господарських справ, що набрали законної сили. 

 Відповідно до п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 

24.12.1999 року «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання 

рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, постановлених у 
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порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» зазначено, що 

клопотання про визнання й виконання рішень іноземних судів (арбітражів) суд 

розглядає у визначених ними межах і не може входити в обговорення правильності 

цих рішень по суті, вносити до останніх будь-які зміни. 

 Згідно із ст. 462 ЦПК України рішення іноземного суду (суду іноземної 

держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких 

належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх 

визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість 

якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності. 

 Відповідно до ст.ст. 463, 464 ЦПК України рішення іноземного суду може бути 

пред`явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня 

набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних 

платежів, яке може бути пред`явлено до примусового виконання протягом усього 

строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки. 

Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням 

боржника. 

 Згідно із ч.8 ст. 467 ЦПК України якщо в рішенні іноземного суду суму 

стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає 

суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день 

постановлення ухвали. 

 Зокрема, згідно з п. «а» ст. 51 Конвенції про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., укладеною 

між державами членами Співдружності Незалежних Держав, ратифікованою 

Верховною Радою України 10.11.1994р., кожна з Договірних Сторін на умовах, 

передбачених цією Конвенцією, визнає і виконує рішення, винесені на території 

інших Договірних Сторін рішення установ юстиції у цивільних і сімейних справах. 

У грудні 2019 року державним виконавцем Червоноградського МВДВС ГТУЮ 

у Львівській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. 

 

 У травні 2019 року до Червоноградського МЦ з надання 

БВПД звернулася громадянка М. зі зверненням про надання 

їй безоплатної вторинної правової допомоги у справі про 

визнання особи А. недієздатною, встановлення над нею 

опіки і призначення опікуна. Після розгляду документів, 

наданих заявницею для підтвердження суб’єктності права 

на вторинну правову допомогу Центром було прийнято 

рішення про надання такої допомоги та здійснено 

призначення адвоката Артема Ігоровича. 

У позовній заяві адвокат, опираючись на докази, 

надані заявницею порушує клопотання про визнання недієздатною її доньки та 

встановлення над нею опіки. Донька громадянки М. через хворобу знаходиться у 

безпорадному стані, потребує стороннього догляду, оскільки неспроможна 

самостійно пересуватися та вчиняти будь-які дії. Цей стан підтверджується 

медичними документами. Донька (внучка заявниці) не має можливості здійснювати 

догляд за матір’ю, оскільки проживає в іншому місті та має на утриманні 

неповнолітню дитину, яка потребує постійного догляду. Встановлення опіки 

необхідне для реалізації прав, зокрема – на медичну допомогу, санаторно-курортне 
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лікування, отримання соціальних виплат тощо. Окрім позовної заяви, адвокат подав і 

належним чином оформлену заяву про звільнення від судового збору. 

Розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про призначення 

судово-психіатричної експертизи у справі за заявою громадянки М. про визнання 

недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна, Червоноградський міський 

суд встановив, що оскільки за результатами розгляду питання про призначення у 

справі судово-психіатричної експертизи заявник та її представник поклались на думку 

суду, а представник органу опіки та піклування просила призначити таку експертизу 

та, враховуючи, що для об`єктивного вирішення справи необхідні дані про психічний 

стан особи А., відповідно до ст. 298 ЦПК України слід призначити судово-

психіатричну експертизу. 

Керуючись ст.ст. 103, 251-253, 260, 298 ЦПК України, суд ухвалив: 

 призначити у справі судово-психіатричну експертизу стосовно особи А.; 

 проведення експертизи доручити Комунальному підприємству «Львівська 

обласна психіатрична лікарня»; 

 експерта попередити про кримінальну відповідальність за дачу завідомо 

неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від дачі висновку за ст.ст. 

384, 385 КК України; 

 провадження у справі зупинити на час проведення експертизи. 

Червоноградським міським судом провадження було поновлено після 

завершення проведення експертизи у грудні 2019 року. 

Під час судового засідання заслухано пояснення осіб, які брали участь у справі, 

з’ясовано обставини справи. 

Беручи до уваги те, що 

 висновки судово-психіатричного експерта підтвердили, що особа А. страждає 

хронічним, психічним розладом у виді судинної деменції, за своїм психічним станом 

не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, потребує опіки; 

 згідно з ч. 1 ст. 39 Цивільного кодексу України фізична особа може бути 

визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного 

розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; 

 відповідно до ст. 58 ЦК України опіка встановлюється над малолітніми 

особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними 

особами, які визнані недієздатними; 

 згідно із ч. 1 ст. 60 ЦК України суд встановлює опіку над фізичною особою у 

разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки і 

піклування; 

 відповідно до ч.6 ст. 300 ЦПК України строк дії рішення про визнання фізичної 

особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. 

Червоноградський міський суд дійшов висновку, що особа А. за своїм станом 

здоров`я не усвідомлює значення своїх дій та не може керувати ними, потребує опіки, 

тому її слід визнати недієздатною, встановити над нею опіку та, враховуючи подання 

виконавчого комітету Червоноградської міської ради, призначити її опікуном 

заявника та, керуючись ст.ст. 2, 12, 13, 81, 141, 259, 263-265, 273, 279, 293, 294, 354 

ЦПК України, вирішив заяву громадянки М. задовольнити, визнати особу А. 

недієздатною, встановити над нею опіку, призначити громадянку М. опікуном особи 

А. Визначити строк дії рішення у два роки. 
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 У березні 2008 року між одним із комерційних банків та 

громадянином В. було укладено кредитний договір, 

відповідно до умов якого банк надав кредит з метою 

своєчасної оплати вартості автомобіля у розмірі 17423 

долари США, зі сплатою 11,99% річних строком до березня 

2015 року. У забезпечення виконання зобов’язань за 

кредитним договором між громадянином В. та громадянами 

І. та Б. було укладено договори поруки, згідно з якими 

поручителі зобов’язалися нести повну солідарну 

відповідальність перед банком за виконання в повному обсязі зобов’язань за 

кредитним договором, можливих змін та доповнень до нього щодо сплати відсотків, 

неустойки (штрафу, пені), вчасного та у повному обсязі погашення основної суми 

боргу та будь-якого її збільшення, яке прямо передбачене умовами договору, 

відшкодування збитків та іншої заборгованості. 

У 2016 році банк звернувся з позовом про стягнення заборгованості за 

кредитним договором до Червоноградського міського суду. 

У травні 2018 року до Червоноградського МЦ з надання БВПД звернулися 

громадянка І. (мати) та громадянин Б. (брат) громадянина В., які на той час були 

відповідачами у справі про стягнення з нього заборгованості за кредитним договором. 

Після перевірки документів, що підтверджують суб’єктність права на вторинну 

правову допомогу, фахівцями Центру було прийнято рішення про надання їм такої 

допомоги та призначено адвоката Романа Семенюка 

В обох випадках у заявах про перегляд заочного рішення адвокат порушив 

клопотання про перегляд заочного рішення Червоноградського міського суду до 

провадження та призначення судового розгляду і скасування заочних рішень про 

стягнення заборгованості за кредитним договором. 

У заяві громадянки І. зазначалося: 

 у червні 2016 року було прийняте заочне рішення Червоноградського міського 

суду про стягнення з неї частини заборгованості за кредитним договором її сина 

громадянина Б. Однак ані ухвали про відкриття провадження, ані повістки про 

призначення справи, ані позовної заяви вона особисто не отримувала, як і не 

отримувала оскаржуване рішення, не зважаючи на те, що на розписці міститься 

підпис. Як вдалося довідатися пізніше, зазначені листи отримувала невістка, прізвище 

та ініціали якої повністю збігаються з прізвищем та ініціалами заявниці, про що її не 

повідомляла; 

 звернувшись до суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитним 

договором позивач (банк) не вказав, що відповідач – громадянин В. помер ще у 

жовтні 2011 року. Про це банку було відомо, оскільки громадянка І. повідомляла 

особисто. 

У заяві громадянина Б. зазначено, що повістки про призначення судового 

засідання він не отримував, про що свідчать конверт і розписка, які повернулися по 

закінченню терміну зберігання, у зв’язку з перебуванням відповідача поза межами 

України, що підтверджено відповіддю від Державної прикордонної служби України 

на адвокатський запит. 

В обох заявах адвокат Роман Семенюк зазначив, що: 

 згідно з ч.4 ст.25 ЦК України цивільна правоздатність фізичної особи 

припиняється у момент її смерті. Таким чином стягнення заборгованості за 

кредитним договором з громадянина В. є протиправним; 
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 протиправним є стягнення заборгованості за кредитним договором і з 

поручителів. На поручителів може бути покладено обов’язок щодо належного 

виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника 

лише за наявності в позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди 

поручителя відповідати за нового боржника, зафіксованої у тому числі і в договорі 

поруки як згоди відповідати за виконання зобов’язання перед будь-яким боржником у 

разі переведення боргу за забезпечувальним зобов’язуванням. Проте 

правонаступників, тобто спадкоємців, які прийняли спадщину не має, згоди 

поручителів відповідати за нового боржника не має. Тому стягнення заборгованості 

за кредитним договором з поручителів є безпідставними. 

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про перегляд заочного 

рішення у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором, 

Червоноградський міський суд, з’ясувавши обставини справи, дійшов висновку, що 

заяви підлягають задоволенню. 

 

  Народна мудрість стверджує: чужа сім’я – то темний 

ліс. Але часто у цьому лісі небезпеки очікують на тих, 

кого сім’я мала б захищати – на дітей. 

У листопаді 2018 року до Червоноградського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в інтересах своєї неповнолітньої 

внучки звернулася пані К. На жаль, її історія, не 

поодинока. 

Донька пані К. свого часу вийшла заміж, 

народила доньку, але через який час розлучилася з 

чоловіком. Після розлучення подала позовну заяву про 

стягнення аліментів на користь доньки і відповідно до рішення Червоноградського 

міського суду ця сума складала ¼ частину з усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, 

але не менше, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку в 

місяць. Однак батько дитини ніколи не виявляв бажання спілкуватися з донькою, не 

брав участі у її вихованні, не надавав матеріальної допомоги, а сума заборгованості зі 

сплати аліментів сягнула 100 000 гривень. Донька ж пані К., не зважаючи на те, що 

зареєстрована за адресою проживання неповнолітньої доньки, не піклується про неї, 

не проявляє жодної уваги, не зважаючи на захворювання (є інвалідом ІІІ групи з 

дитинства), веде аморальний спосіб життя, зловживає алкоголем, притягувалася до 

адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків; 

отримуючи пенсію по втраті годувальника та допомогу як особа з інвалідністю з 

дитинства, кошти витрачає виключно на власні потреби; неодноразово перебувала на 

лікуванні у психоневрологічному та наркологічному відділеннях міської лікарні. Крім 

усього, пані К. неодноразово зверталася до Червоноградського ВП ГУНП у 

Львівській області по факту спричинення їй тілесних ушкоджень її донькою та по 

факту неналежного виховання неповнолітніх дітей – її онуків. 

Враховуючи усі обставини справи, Червоноградським МЦ з надання БВПД 

було прийнято рішення про надання вторинної правової допомоги пані К. та 

призначено представника – адвоката Оксану Левицьку. 

У січні 2019 року пані К., звернулася до Червоноградського міського суду з 

позовом, у якому просить позбавити відповідачів (доньку та зятя) батьківських прав 

відносно неповнолітньої внучки, призначити її піклувальником цієї дитини та 

стягувати аліменти на утримання внучки. 
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У позовній заяві, наводячи факти, адвокат аргументувала, що пані К. 

забезпечує гідні умови проживання для своєї неповнолітньої онучки, між дитиною та 

бабусею склалися усталені доброзичливі стосунки, які сприяють належному 

вихованню дитини, її повноцінному розвитку. В той же час, батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків: припинили підтримувати будь-які відносини з 

дитиною, не цікавляться її життям, участь у вихованні дочки не беруть, фактично 

самоусунулися. На фактичному утриманні пані К. перебуває троє неповнолітніх 

онуків. 

На підставі норм ст.ст.280-281 ЦПК України суд провів заочний розгляд 

справи. Вислухавши позивачку та представника третьої особи, оцінивши докази, 

вивчивши матеріали справи, суд встановив: 

 Встановлені фактичні обставини справи та оцінені докази у світлі норм права, 

їх роз`яснень свідчать, що відповідачі свідомо нехтують своїми обов`язками батьків і 

не піклуються про фізичний і духовний розвиток дочки, зокрема не забезпечують 

належною матеріальною допомогою, не цікавляться навчанням дитини, не створюють 

жодних умов для нормального спілкування з нею чи отримання дочкою доступу до 

культурних та інших духовних цінностей. 

 Зазначені факти є свідченням винної поведінки відповідачів та умисного 

ухилення ними від виховання дитини у такій мірі, що це є достатніми підставами для 

застосування такого крайнього заходу впливу як позбавлення батьківських прав. 

 Поряд з цим, з огляду на наявні докази та вимоги ч. 3 ст. 166 СК України суд 

вважає обґрунтованою вимогу позивачки про стягнення з відповідачів аліментів на 

утримання дитини у розмірі 1/4 частки їхніх доходів. 

У зв`язку з цим слід припинити нарахування і стягнення аліментів за рішенням 

Червоноградського міського суду Львівської області та відкликати виконавчий лист 

про стягнення аліментів, що був виданий на виконання останнього(тобто аліментів, 

які мав сплачувати батько на користь доньки після розлучення). 

 Зважаючи на викладене, фактичні обставини справи, інтереси та думку 

неповнолітньої дитини, суд вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає 

задоволенню. 

 Крім цього, згідно з правилами статті 141 ЦПК України з відповідачів підлягає 

стягненню судовий збір у користь позивачки у сумі 768,40 грн. з кожного. 

Керуючись статтями 2, 141, 259, 264, 265, 280-281, 354 Цивільного 

процесуального кодексу України, суд вирішив: 

 Позов задовольнити. 

 Позбавити відповідачів батьківських прав відносно дочки. 

 Встановити опіку над позбавленою батьківського піклування неповнолітньою 

особою. 

 Призначити позивачку – пані К. піклувальником її неповнолітньої внучки. 

 Стягувати з відповідачів у користь позивачки аліменти на утримання 

неповнолітньої онуки у розмірі 1/4 частини заробітку (доходу) щомісячно з кожного 

платника, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку, починаючи з 21 січня 2019 року й до досягнення дитиною 

повноліття. 

 Стягнути з відповідачів у користь позивачки по 768,40 грн. судового збору. 

 Припинити нарахування і стягнення аліментів за рішенням Червоноградського 

міського суду Львівської області від 01 листопада 2007 року у справі за позовом про 

стягнення аліментів та відкликати виконавчий лист про стягнення аліментів. 
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 Рішення в частині стягнення аліментів за один місяць підлягає негайному 

виконанню. 

 

 Виготовлено та розповсюджено 10 інформаційних матеріалів у форматі 

інфографіки з наступних тем: 

- «Правила перевезення дітей в автомобілі та таксі» 

- «Відстрочення та розстрочення виконання судового рішення» 

- «Нарахування аліментів» 

- «Актуальне про медичну реформу» 

- «Шлюб – сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану» 

- «Надання права на шлюб особам, які не досягли 16 років» 

- «Документи необхідні для реєстрації шлюбу» 

- «Карантин: чи є альтернатива до відпустки за власний рахунок» 

- «Відпустка у період карантину: що необхідно знати» 

- «Що треба знати про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку 

з #Covid-19». 

 
 

  
 

 

1.2 БПД-онлайн 

 Протягом І кварталу 2020 року фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД 

надано 2 індивідуальних та 3 групових он-лайн консультацій. 
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 У зв’язку з введенням обмежувальних заходів, пов’язаних із карантином, 

спрямованим на запобігання поширенню на території України вірусу Covid-19 

розроблено та реалізовується план он-лайн заходів інформаційного, 

просвітницького, навчального, консультаційного характеру. 

- Одним зі способів забезпечення надання первинної правової допомоги є 

консультування у форматі відеоконференцій на платформі zoom. У другій половині 

березня відбулося 3 тематичних он-лайн консультацій, під час яких розглядалися 

питання спадкового, сімейного, земельного, трудового права, особливості роботи 

освітніх закладів в умовах карантину тощо. 

- Спільно з локальним Інтернет-ЗМІ «Ехо ЧГ» здійснюється точкове роз’яснення 

актуальних питань, що набувають суспільного резонансу. До роз’яснень 

залучаються правники не тільки Червоноградського МЦ з надання БВПД, а й 

інших регіонів України, зокрема представники партнерських правозахисних 

організацій. Одна із гострих тем, що таке стан надзвичайної ситуації, та які 

обмеження він за собою тягне. 

 
- Започатковано рубрику правових консультацій «Говорять діти» в рамках 

авторської програми «Право як цінність». У цьому форматі надано роз’яснення про 

введення надзвичайної ситуації та обмеження, які вона за собою тягне, здійснення 

покупок онлайн. 

 

1.3. Довідково інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

 Надано дві пропозиції щодо актуальних тем для напрацювання консультацій та 

взірцевих документів: «Поділ земельної ділянки», «Спадкування фермерського 

господарства» 

 Здійснено редагування 5 статей: 

12.03.2020р. - відредаговано ст. на тему: "Набуття громадянства України", 

12.03.2020р. відредаговано ст. на тему: "Припинення договору оренди землі 

шляхом його розірвання", 18.03.2020р. відредаговано ст. на тему : "Набуття повної 

цивільної дієздатності неповнолітнім", 23.03.2020р. відредаговано ст. на тему : 

"Створення фермерського господарства", 30.03.2020р. відредаговано ст. на тему: 

"Визнання права власності на земельну частку (пай)". 
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1.4. Механізм перенаправлення 

 На постійній основі здійснюється актуалізація та оновлення мережі партнерів. 

Укладено два Меморандуми про співпрацю між Червоноградським МЦ з надання 

БВПД та громадськими організаціями: 

Розширилося коло партнерів Червоноградського МЦ з надання БВПД 19 

лютого підписано Меморандум про співпрацю між Червоноградським МЦ з надання 

БВПД та благодійним фондом «Майбутнє України. Сокальщина». Цільовою групою, 

з якою працюють представники благодійного фонду є сім’ї, які перебувають у 

кризових ситуаціях, діти з малозабезпечених родин, люди з інвалідністю. Відтепер до 

заходів, акцій та ініціатив благодійної організації долучатимуться фахівці 

Сокальського бюро правової допомоги. Їх завданням є виокремлення потреб у 

правовій підтримці зазначених категорій, надання правової допомоги, інформації 

правового характеру, проведення правопросвітницьких заходів. 

  
 

11 березня підписано Меморандум про співпрацю з громадською організацією 

«Територія «МИ».  

 
 

Досвідом з питань правопросвітницької діяльності ділилися фахівці Центру в 

рамках проекту «Промоція молодіжної участі. Одна місія, різні підходи, спільний 

проект» - таку назву має партнерський проект, що реалізовується кількома 

громадськими організаціями – «Solidarus» (Німеччина), «Резонанс» (Україна), 

«GergArt» (Грузія) та «EstYES» (Естонія). Проект популяризує молодіжну участь 

через обмін практиками молодіжної роботи та освітніми ресурсами, що фокусуються 

на розвитку знань, вмінь та компетенцій молодих людей, необхідних для участі у 

житті суспільства. 29 січня Червоноградський МЦ з надання БВПД приймав гостей. 

Про: 
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-  практики захисту прав молоді; 

-  формування правової культури та грамотності, мотивацію та прийняття рішень; 

-  інтелектуальні турніри, авторську настільну гру «Правова монополія»; 

-  тематичні тренінги та зустрічі; 

-  роботу Клубу DOCUDAYS; 

-  роботу психологічної приймальні; 

-  розвиток мережі точок доступу до правової допомоги; 

-  надання безпосередньо правової допомоги різним цільовим категоріям, серед яких – 

молодь та діти; 

-  досвід з організації та проведення інформаційних кампаній правової тематики 

йшлося під час зустрічі.  

Актуальними виявились для представників усіх країн практики роботи з 

жертвами сімейного насильства та насильства за ознакою статі, учасниками процесу 

булінгу, питання, пов’язані з сімейним законодавством, захистом прав людей з 

соціально-вразливих груп. Червоноградський МЦ з надання БВПД став базовою 

організацією, яка забезпечила проведення навчального візиту учасників проекту до 

нашого міста. 

  

 
 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 

прав. 

 

3.1. Відновне правосуддя/Медіація 

 П’ятеро фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД успішно завершили 

дистанційний курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» на платформі 

масових відкритих онлайн - курсів PROMETHEUS та отримали відповідні 

Сертифікати 
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 В одній зі справ, у якій інтереси клієнта представляє фахівець Червоноградського 

МЦ з надання БВПД розпочато переговорну процедуру. 

 

3.2. Незалежні провайдери БПД 

Міським головою Ярославом Ройком погоджено Програму взаємодії 

Великомостівської міської ради та Червоноградського МЦ з надання БВПД щодо 

надання правової допомоги та організації просвітницьких заходів правової тематики 

для мешканців Великомостівської ОТГ. 

 

3.3. Спеціалізовані центри з надання БВПД 

 В рамках комплексних заходів, що проводилися фахівцями Червоноградського МЦ 

з надання БВПД відбулися ряд зустрічей з представниками органів місцевого 

самоврядування, зокрема Великомостівської ОТГ, Тартаківської, Боб’ятинської, 

Волицької, Хоробрівської сільських рад. 

 

3.4. Мережа волонтерів БПД/Амбасадори БПД 

 В рамках реалізації заходів, обумовлених Меморандумом про співпрацю з 

Червоноградським міським центром первинної медико-санітарної допомоги, 

зокрема «Клінікою, дружньою до молоді», здійснюється комплексний психолого-

правовий супровід жертв сімейного насильства, булінгу, учасників АТО/ООС та 

членів їх родин. Роботу приймальні двічі на місяць забезпечують фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД та психолог «Клініки, дружньої до 

молоді». Протягом кварталу послугами приймальні скористалося 18 осіб, з них 16 

учасників АТО/ОСС, членів їх сімей, 2 - жертва насильства; 0 - жертви булінгу. 

 

3.5. Вивчення правових потреб громадян 

За звітний період з метою забезпечення якісної правової допомоги за запитами 

громад фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД здійснено моніторинг 

потреб громад Сокальщини та оновлено карту правових потреб населених пунктів 

Сокальського району, Червонограда, Великомостівської ОТГ.  

Зокрема: 
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- проаналізовано тематику звернень клієнтів до Червоноградського МЦ з надання 

БВПД; відділів «Сокальське бюро правової допомоги»; «Соснівське бюро правової 

допомоги»; 

- проаналізовано тематику звернень до фахівців Червоноградського МЦ з надання 

БВПД, отриманих під час роботи дистанційних та мобільних пунктів 

консультування з правових питань; 

- проведено соціологічне опитування медичних працівників та персоналу 

Сокальської районної лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги 

Великомостівської ОТГ, Великомостівської міської лікарні щодо рівня їх 

обізнаності зі змістом та основними етапами впровадження медичної реформи; 

- проведено двоетапне інтерв’ювання голів та працівників Гірницької селищної, 

Горбківської, Двірцівської, Домашівської, Карівської, Савчинської сільських рад 

щодо тематики звернень громадян до органів місцевого самоврядування, потреб 

ОМС в інформуванні/роз’ясненні з правових питань, наданні методичних 

рекомендацій; 

- проведено робочі зустрічі з фахівцями Сокальського та Червоноградського відділів 

обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області, 

Червоноградського та Сокальського територіальних центрів соціального 

обслуговування, Червоноградського міського та Сокальського районного управлінь 

праці та соціального захисту з метою аналізу тематики звернень громадян до ОМС 

та планування тематики інформаційних та правопросвітницьких заходів у І 

кварталі 2020 року. 

- проведено соціологічне дослідження педпрацівників та набувачів освіти 

Сокальської гімназії щодо рівня їх обізнаності та потреб з правових питань. 

 

Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, іноваційною, ефективною 

 

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

 Забезпечено укладання щомісячних планів роботи Червоноградського МЦ з 

надання БВПД , графіків роботи мобільних та дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, графіка роботи психологічної приймальні для 

учасників АТО/ООС та членів їх родин, жертв сімейного насильства, булінгу 

 Забезпечено внесення змін до плану роботи на березень, змін до форматів роботи 

Центру у зв’язку з особливостями роботи у період карантину. 

 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у трьох засіданнях 

Керівної ради та у чотирьох нарадах керівників Регіонального та місцевого центрів 

з надання БВПД у Львівській області 

 Забезпечено стажування головного спеціаліста відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Назар Христини на базі відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

 Забезпечено проходження ознайомчої практики студента юридичного факультету 

ЛНУ ім. Франка та студентки факультету права Острозької академії. 

 Проведено три оперативних наради фахівців за результатами роботи у січні, 

лютому, березні 

 Забезпечено запити фахівців щодо проходження навчання: 

 

Чи вміємо ми керувати своїм часом? Чи можемо спланувати справи так, щоб не 

виникало авральних моментів? Як регулювати власне навантаження? Чи можна 
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передбачити непередбачуване і що з цим робити? Відповіді на ці питання та 

практичні навички з успішного планування та управління часом напрацьовували 

фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД під час тренінгу 31 січня у супроводі 

Тетяни Яструб та Світлани Тарасенко. Що таке поглиначі часу та як з ними 

співіснувати? Це питання стало ключовим та знайшло свою візуалізацію. Не менш 

важливим стало напрацювання навичок рейтингування завдань, визначення часових 

меж для виконання кожного з них, узгодження плану дій, спрямованого на 

досягнення результату.  

  

 
 

Які нові підходи до проведення правопросвітницьких кампаній. Як ефективно 

комунікувати зі ЗМІ та stakeholders. У PRAVOKATOR правовий клуб Львів 5 лютого 

відбувся тренінг для фахівців системи БПД Львівщини з питань правопросвітництва, 

комунікації та інтеграції, участь у якому взяли директор Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Наталія Костишин та начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної  правової допомоги Тетяна Яструб. 
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Працюючи з людьми, з їх потребами, емоціями, важливо не перейти межу. за 

котрою на вас чекає розчарування, агресія, постійна втома, апатія. Що таке емоційне 

вигорання, як розпізнати ознаки кожного з етапів процесу вигорання, як провести 

діагностику власного рівня емоційного вигорання, де знайти і як застосувати ресурси, 

що дозволяють покращити власний стан, чи варто перейматися проблемами інших і 

як після цього відновитися? Відповіді на ці та інші питання 6 березня шукали фахівці 

Червоноградського  МЦ з надання  БВПД спільно з Наталією Дячук, психологом 

Клініки, дружньої до молоді під час групової консультації з елементами тренінгу 

"Емоційне вигорання: самодіагностика і самодопомога". 

  

  
 

 12 березня заступник начальника відділу організації надання правової 

допомоги та роботи з її надавачами Марія Федоряк взяла участь у нараді з питань 

проходження декларування, що відбулася на базі РЦ з надання БВПД у Львівській 

області. 

 

 13 березня начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, 

головний бухгалтер Наталія Турко взяла участь в нараді бухгалтерів, яка 

проводилася РЦ з надання БВПД у Львівській області. 

 

 В он-лайн режимі успішно завершено навчання фахівців на базі платформи 

PROMETHEUS, ВУМ Online, Ed Era та отримано підтверджуючі сертифікати з тем: 

«Антикорупційні програми органів влади», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від 

теорії до практики», «Правда про землю: мораторій VS ринок», «Протидія та 

попередження булінгу(цькуванню) в закладах освіти», «Навички медіації та діалогу 

для потреб публічної служби», «Публічні консультації», «Взаємодія органів 

державної влади з громадськістю», «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки», 

«Захист прав людей з інвалідністю». 

 

 Забезпечено своєчасне подання фінансової та бюджетної звітності, застосування 

ПЗ «UA-бюджет», підтримку в актуальному стані дистанційного розрахункового 
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обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство» 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1040 звернень клієнтів, 962 особам було надано правову консультацію, 78 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

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 на 

надання правової допомоги 
554 494 60 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
174 166 8 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 

правової допомоги»  
312 302 10 

 Разом по МЦ 1040 962 78 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

81 рішення про надання БВПД, надано 39 доручень адвокатам та 40 наказів штатним 

працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних 

документів). По 2 письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: цивільне –  248 (29%), 

житлове –  146 (17%), сімейне – 111 (13%), трудове –  64 (8%), спадкове – 71 (8%), 

земельне –  61 (7%), кримінальне – 36 (4%), інші питання –  29 (3%), пенсійне – 24 

(3%), соціальне забезпечення –  17 (2%), цивільний процес – 15 (2%), кримінальний 

процес -  13 (2%), адміністративне –  4 (1%), виконання судових рішень – 3 (1%), 

адміністративний процес – 0 (0%), податкове – 1 (0%),  

 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією 

питань 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

        безоплатної вторинної правової допомоги, яким надано БВПД, 

 за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією 

України і отримують дохід, що не перевищує два неоподатковуваних мінімуми для 

певної демографічної категорії громадян: малозабезпечені – 35 (42 %), , діти – 18 

(22%), інваліди – 16 (19%) УБД/АТО – 10 (12%), ВПО –  2 (3%), жертви домашнього 

насильства – 2 (2%). 

 

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

2020 року було: 

 Забезпечено роботу 25 дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги та розширено мережу дистанційних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 263 осіб, в тому числі 43 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 220 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 опрацьовано 47 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 опрацьовано 28 звітів фахівців МЦ, що надають БВПД; 

 проведено 41 комунікативних, інформаційних, правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 33 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них (у 

яких 

здійснюва

вся 

прийом)п

унктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість  

тем 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
2/13 23/250 - 41 7 33 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
2/13 2/18 - 6 4 1 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
0 14/167 - 19 3 5 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
0 7/65 - 16 0 27 

 

 

 


