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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

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

допомоги 

Проведення правопросвітницьких та комунікаційних заходів  

 Протягом ІІ кварталу 2020 р. фахівці Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр) та Путильського бюро правової 

допомоги (далі – Бюро), що є його відокремленим структурним підрозділом, провели 24 

правопросвітницькі та комунікаційні заходи, спрямовані на підвищення правової 

свідомості жителів Вижницького, Путильського та інших районів України. 

З метою популяризації системи безоплатної правової допомоги фахівці Центру та Бюро 

проводили правопросвітницькі заходи в Путильській районній філії Чернівецького обласного 

центру зайнятості. 

 08.05.2020 р. на Путильщині відбувся вебінар для учасників АТО та 

військовослужбовців. Учасники заходу мали змогу поспілкуватися з працівниками 

Путильської районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості, фахівцем 

Путильського бюро безоплатної правової допомоги та представниками благодійної 

організації «Волонтери Путильщини з Україною в серці». Так, вони почули відповіді 

на питання про  отримання безоплатної правової допомоги учасникам АТО; 

безоплатне медичне забезпечення; пільги на оплату послуг ЖКГ; безкоштовний 

проїзд; безоплатне отримання земельної ділянки; щорічну разову грошову допомогу. 

 15.05.2020 р. в Путильській районній філії Чернівецького обласного центру зайнятості 

відбувся вебінар за участю заступниці начальника відділу Путильського бюро 

безоплатної правової допомоги Тетяни Різак, яка ознайомила учасників вебінару з 

правами працівників у зв'язку із введенням карантину та пов'язаних із ним 

обмежувальних заходів,  підставами звільнення з роботи з ініціативи власника чи 

уповноваженого ним органу,  а також зосередила увагу, за яких умов трудовий договір 

може бути припинено і відновлено.  

Ряд заходів, де цільовою аудиторією були учні, провели фахівці Центру спільно з 

партнерськими організаціями в рамках роботи навчально-дискусійної платформи «Знаю! 

Вмію! Розумію!». Її засновниками є Червоноградський та Вижницький місцеві центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадські організації «Молодіжний 
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ініціативний центр» і «Волонтери Вижниці».  

На базі платформи ZOOM розпочато дистанційне навчання 

для 50 підлітків з Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської та 

Чернівецької областей. Окрім Вижницького та Червоноградського 

місцевих центрів до роботи ініціативи залучені також фахівці 

Голопристанського, Роздільнянського, Охтирського та Білоцерківського місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Так, 02.04.2020 р. директор Центру 

Людмила Мацюк, як співорганізатор та співмодератор заходу, взяла участь у першій 

установчій зустрічі організаторів та учасників ініціативи.  

06.04.2020 р. про важливість права, історію системи безоплатної правової допомоги 

розповідав учасникам заходу один із засновників системи, перший директор 

Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський. 

09.04.2020 р. учасники навчальної ініціативи говорили про 

судову гілку влади та відновне правосуддя. Спікерами заходу були 

голова Червоноградського міського суду Львівської області Микола 

Денисович Новосад та його помічниця Уляна Терех; фахівець 

Голопристанського районного відділу філії ДУ "Центр пробації" в 

Херсонській області Тетяна Бондаренко; лейтенант поліції, 

старший інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського ВП 

ГУНП в Київській області Анастасія Бровченко; директор Роздільнянського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Кулішова. 

13.04.2020 р. тему "Органи прокуратури. Структура 

та повноваження" під час чергової зустрічі учасників 

ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» розкривав Віктор 

Чумак, політик, правник, громадський діяч.  

16.04.2020 р. учасники ініціативи отримали можливість 

дізнатися більше про правозахист в Україні, адвокатуру та 

правозахисні громадські організації. Спікерами заходу були Максим Ільчишен та Барбара 

Калюжна. 

23.04.2020 р. молодь з 11 областей України, які є учасниками ініціативи, дізналися від 

спікерів заходу Мирослава Лаврінка та Олени Сінчук про закон як нормативно-правовий акт, 
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який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки 

громадян та має вищу юридичну силу; підзаконний акт, як письмовий документ 

уповноваженого суб’єкта, прийнятий на підставі та на виконання закону, у якому закріплені 

правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою; Верховну Раду 

України як вищий орган законодавчої влади в Україні; законодавчу ініціативу як право 

подавати законопроекти на розгляд Верховної Ради України та про те, що право законодавчої 

ініціативи належить Президентові України, народним депутатам та Кабінету Міністрів 

України; законодавчий процес як встановлений порядок діяльності спеціально 

уповноважених державних органів з приводу створення, зміни або скасування законів; кодекс 

як зведений закон, який об’єднує норми права, що стосуються певної сфери відносин у 

суспільстві. 

28.04.2020 р. учасники спілкувалися з  Романом Зваричем, деканом юридичного 

факультету Університет Короля Данила та Олегом Мусієм, студентом Острозькоъ Академiъ, 

координатором Північноукраїнського регіону Ліги студентів асоціації Правників України. 

Підлітки дізналися про формальну та неформальну правничу освіту;  умови вступу, навчання, 

дозвілля, саморозвитку, самоосвіти; про співпрацю з організаціями та установами, 

громадськими організаціями; діяльність студентського самоврядування. 

30.04.2020 р. учасники навчальної ініціативи дискутували з приводу документальної 

короткометражної стрічки "2+2=5".  Дітям вдалося чітко окреслити межу між порушенням 

прав та правилами поведінки, аналізуючи ситуації про батьків, які щоденно відправляють 

дітей у школу і цим порушують їхнє право на відпочинок; про однокласника, який постійно 

заважає вчителю історії проводити урок; про охоронця магазину, який вимагає показати вміст 

рюкзака та кишень. Також, учасники успішно пройшли правовий онлайн-квест, що 

спеціально для них був розроблений партнерами ініціативи – ГО «Resonance Foundation». 

Під час чергової зустрічі 04.05.2020 р. учасники ініціативи разом зі спікером зустрічі 

Олександром Ябчанкою, говорили про реформи. Так, вони відкрили для себе, що реформа - 

це не вдосконалення, не реорганізація, не перетворення, не перейменування, не модернізація; 

реформа - це перетворення, зміни. Вони можуть бути болісними, незручними, 

непопулярними; ресурсів завжди менше, ніж тих галузей/напрямків/сфер, які необхідно 

реформувати; реформи можуть бути суперечливими за змістом, засобами, впливом на перебіг 

процесів; вирішувати проблеми громадян - це функції держави; реформа відрізняється від 

закону, вона потребує змін не одного закону, часто - навіть змін до Конституції. 
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12.05.2020 р. учасники ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» говорили  про 

право на освіту; зобов'язання, які взяла на себе держава: документ, який обговорювався 

протягом двох років та став базовим для освіти - Закон України "Про освіту"; те, як 

формується державна політика та якою є роль освіти у цих процесах; як формувалася освіта в 

період турбулентності; яким є соціальний статус вчителя; як формувалася Концепція Нової 

Української Школи; що таке новий освітній простір;  те, що учні складають ЗНО і чому б 

вчителям не складати щось подібне; чи вдалося державі забезпечити право на освіту, 

реалізацію Закону "Про освіту", зокрема в частині якості, в умовах пандемії; важливість 

збереження і впровадження реформ, важливість рівня їх проведення. Спікером заходу був 

Тарас Кремінь, народний депутат України 8 скликання, екс-голова підкомітету з освіти 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

25.05.2020 р. організатори ініціативи провели підсумкову робочу зустріч за підсумками 

навчально-просвітницького блоку для підлітків.  

01.06.2020 р. відбувся урочистий «випускний урок» для учасників ініціативи «Знаю! 

Вмію! Розумію!» – підлітків з 11 областей України, які з перших днів карантину двічі на 

тиждень зустрічалися онлайн, щоб поспілкуватися з експертами, подискутувати, 

попрацювати індивідуально чи в групах. 

Модераторами усіх заходів були Людмила Мацюк та Наталка Костишин. 

Протягом ІІ кварталу 2020 р. фахівці Центру були організаторами та 

співорганізаторами правопросвітницьких заходів й для інших цільових аудиторій.  

13.04.2020 р. директор Вижницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Людмила Мацюк взяла участь у засіданні 

круглого столу в режимі онлайн за участю представників 

органів влади та громадськості Сторожинецького та 

Вижницького районів. Учасники ділилися досвідом 

взаємодії під час карантинних заходів та висловлювали 

свої пропозиції щодо покращення такої взаємодії.   

18.05.2020 р. з учасниками ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» та гостями онлайн-

заходу спілкувався Сергій Висоцький, народний депутат  8 скликання, екс-заступник голови 

Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, журналіст. 

Говорили про те, що таке фейкова інформація; яка мета фейкової інормаціі; яким джерелам 

інформації довіряти; як фейкова інформація маніпулює свідомістю людей; чому не варто 
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довіряти лише емоціям; що таке аналіз та логічна 

оцінка; відповідальність засобів масової інформації 

за розповсюдження фейкової інформації; які права 

порушують ті, хто розповсюджує «фейк»; коли 

виникли «фейки»; хто такі «фейкові люди»; ким є 

журналісти. Захід відбувся в режимі онлайн-

трансляції, тож участь у ньому мав можливість взяти кожен охочий. 

21.05.2020 р. про виконавчі органи влади та роботу Міністерства юстиції України 

йшлося під час заходу в режимі онлайн-трансляції за участі Валерії Коломієць – заступниці 

міністра юстиції з питань європейської інтеграції.  

Про доступ до публічної інформації 22.05.2020 р. дискутували учасники онлайн-круглого 

столу «Доступ до публічної інформації: успішні приклади та питання до обговорення». 

Участь у круглому столі взяла директор Центру Людмила Мацюк.  

26.06.2020 р. директор Центру спільно з партнерськими організаціями організувала та 

провела онлайн-зустріч з екс-міністеркою Міністерства у справах ветеранів, народною 

депутаткою Іриною Фріз. Темою спілкування були соціальні гарантії учасників АТО/ООС. 

Участь у заході взяли учасники бойових дій, працівники соціальної сфери, волонтери та 

фахівці системи БПД. Для широкого загалу захід транслювався в прямому ефірі в соціальній 

мережі Facebook. 

У ІІ кварталі 2020 р. фахівці Центру та Бюро започаткували роботу відео-журналу, де 

інформують громадян з різних правових питань. Так, про відпустки, оплату праці людям у 

випадку, якщо підприємство призупинило свою роботу, а також гарантії працівників у 

випадку тимчасової втрати працездатності 30.04.2020 р. розповідала директор Центру 

Людмила Мацюк. 

07.05.2020 р. про захист прав осіб з інвалідністю розповідала фахівець Центру Ірина 

Коваль. 

Які пільги отримують багатодітні сім'ї та як підтвердити статус багатодітної сім'ї 

інформувала 15.05.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак. 

До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням 31.05.2020 р.  про місця, де заборонено 

курити та про те, яке покарання передбачає закон за таке правопорушення у відео-журналі 

розповідала Ірина Коваль.  

17.06.2020 р. про права та обов’язки біженців і осіб, які потребують додаткового захисту 

розпродала у відео-журналі Ірина Коваль. 
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Проведення інформаційно-комунікативних заходів 

Для забезпечення ефективності інформаційно-комунікативної діяльності 

Вижницького МЦ було забезпечено: 

 висвітлення актуальних питань на сайтах Вижницької, Путильської РДА та 

об’єднаних територіальних громад  (5 публікацій); 

 інформування про діяльність Центру на інших Інтернет сайтах (9 публікацій);  

 інформування про діяльність Центру та Бюро, висвітлення актуальних питань за 

друкованих ЗМІ (тижневик «Карпати» (2 публікація);  

 інформування про діяльність Центру на офіційних сторінках партнерів в 

соціальних мережах (4 публікації). 

Для відеорубрику «Топ-3 запитання» від додзвонювачів на «гарячу лінію» правової 

допомоги 0-800-213-103 фахівці Центру готували роз’яснення з наступних питань: «Порядок 

надання субсидії під час карантину», «Порядок призначення/перепризначення пенсії та 

соціальних допомог», «Як перетнути кордон України в умовах карантину. Обов'язок 

перебувати в обсервації тих, хто повернувся з-за кордону», «Який порядок зняття з 

реєстрації місця проживання?», «Як оскаржити постанову про порушення правил 

дорожнього руху?», «Як діяти, якщо погрожують розправою?». 

Розширення доступу територіальних громад до БПД шляхом забезпечення роботи 

дистанційних та виїзних консультаційних пунктів доступу 

З метою покращення рівня доступу людей до безоплатної правової допомоги, які 

проживають у віддалених населених пунктах сільської місцевості Вижницький місцевий 

центр з надання БВПД забезпечує роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

такої допомоги.  

Юридичну консультацію від фахівців Центру та Бюро можна отримати, 

скориставшись Skype-зв’язком або зателефонувавши на мобільний (робочий) та стаціонарний 

номери телефону  Центру. 

 

 

Вижницький МЦ 

pravovadopomoga2 

 

2-31-58 

(068) 74-22-45 
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У ІІ кварталі 2020 р. фахівцями Вижницького  місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Путильського бюро правової допомоги було 

організовано роботу 4 дистанційних консультаційних пунктів надання безоплатної 

правової допомоги за допомогою платформи ZOOM. 

З метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги та надання первинної 

правової допомоги учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним 

особам фахівцями Центру у співпраці з партнерською організацією 

«Ресурсний центр Кольпінга» у Чернівцях» 14.04.2020 р. було 

проведено консультування для тих, хто зареєструвався на даний захід. 

Учасники заходу отримали відповіді з питань отримання кредиту на 

житло, пільг зі сплати оренди під час карантину, відшкодування коштів 

по переплаченим пільгам на житлово-комунальні послуги та інші.  

06.05.2020 р. фахівцями Центру було проведено ZOOM-консультування з земельних 

питань, зокрема щодо можливості продажу земельного паю, приватизації земельних ділянок 

та порядку отримання земельних ділянок. 

19.06.2020 р. ZOOM-консультування було організовано для працівників освіти Львівщини 

та Буковини. Консультування провели директор 

Вижницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Людмила Мацюк, директор 

Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталка Костишин та 

методист Інформаційно-методичного центру освіти м. 

Червоноград Ірина Федюра.  

26.06.2020 р. відбулося онлайн-консультування учасників бойових дій та членів їх сімей з 

питань соціального захисту. 

Задля реалізації права особи на отримання безоплатної первинної правової допомоги 

протягом  ІІ кварталу2020 р. фахівці центру та Бюро проводили консультування за 

допомогою телефонного зв’язку (218 консультацій) та з використанням інтернет-сервісу 

HelpDeskEddy (16 консультацій). 
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Дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги, які обладнані Skype-

зв’язком,  Вижницький район 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 

Адреса 

1 Вижницький районний сектор 

філії ДУ «Центр пробації»  
вул. Українська, 86, м. Вижниця 

2 Вижницька міська рада  вул. Українська, 34, м. Вижниця 

3 Іспаська сільська бібліотека  с. Іспас, Вижницький район 

4 Вижницька районна бібліотека  вул. Українська, 34, м. Вижниця 

5 Берегометська селищна 

бібліотека  

вул.  О. Кобилянської, 5, смт. Берегомет, Вижницький 

р-н 

6 Мілієвська сільська рада  вул. Шевченка, 8, с. Мілієве, Вижницький р-н 

7 Чорногузівська сільська рада  вул. Українська 44, с.Чорногузи, Вижницький р-н 

8 Черешеньська сільська рада  вул. Українська, 16, с.Черешенька, Вижницький р-н 

9 Банилівська сільська рада  вул. .Гостинець,63, с.Банилів Вижницький р-н 

10 Вашківецька міська рада  вул. Героїв Майдану, 2, м. Вашківці, Вижницький р-н 

11 Лукавецька сільська рада  вул. Головна, 164, с. Лукавці, Вижницький р-н 

12 Замостянська сільська рада  вул. Головна, 1, с. Замостя, Вижницький р-н 

13 Іспаська сільська рада  вул. Шевченка, 83 , с. Іспас, Вижницький р-н 

14 Карапчівська сільська рада  с. Карапчів, Вижницький р-н 

15 Мигівська сільська рада  вул. Центральна, 153, с. Мигове, Вижницький р-н 

16 Слобода-Банилівська сільська 

рада  
с. Слобода-Банилів, Вижницький район 

17 Виженська сільська рада  с. Виженка, Вижницький р-н 

18 Берегометська селищна рада  вул. Центральна, 20, смт Брегомет, Вижницький р-н 

19 Долішньошепітська сільська 

рада  
вул. Головна, 69, с. Долішній Шепіт, Вижницький р-н 

20 Бабинський НВК ім. М. Вержака  вул. Шкількна, 1, с. Бабине, Вижницький р-н 

21 Багнянська сільська рада  вул. Головна, 88А, с. Багна, Вижницький р-н 

22 Коритнянська сільська рада   вул. Головна, 36, с. Коритне, Вижницький р-н 
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Дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги, які обладнані Skype-

зв’язком,  Путильський район 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 

Адреса 

1 Путильська РДА  вул. Українська, 180, смт.Путила, Путильський р-н 

2 Путильське управління 

обслуговування громадян ГУ 

ПФУ в Чернівецькій обл.  

вул.Українська, 180, смт. Путила 

3 Путильська районна рада  вул. Українська, 180, смт.Путила, Путильський р-н 

4 Путильський районний центр 

зайнятості  

вул. Українська, 138, смт Путила, Путильський  р-н 

5 ЦНАП смт Путила  вул. Українська, 180, смт Путила, Путильський  р-н 

6 Киселицька сільська рада  вул. Головна, 63, с.Киселиці, Путильський  р-н 

7 Довгопільська сільська рада  вул. Миколайчука, 24, с. Довгопілля,  Путильський р-

н 

8 Мариничівська сільська рада  с. Мариничі, Путильський р-н 

9 Усть-Путильська сільська рада  с. Усть-Путила, Путильський р-н 

10 Розтоківська сільська рада  с. Розтоки, Путильський р-н 

11 Конятинська сільська рада вул. Центральна, 162, с. Конятин, Путильський р-н 

12 Яблуницька сільська рада  вул. Головна, 48, с. Яблуниця, Путильський р-н 

13 Сергіївська сільська рада  вул. Головна, 388, с. Сергії, Путильський р-н 

14 Путильське ВУ ЖКГ  вул. Українська, 30, смт Путила, Путильський  р-н 

15 Путильський районний сектор 

філії ДУ «Центр пробації»  

вул. Українська, буд. 82, смт.Путила, Путильський р-н 

16 КЗ «Путильська районна 

бібліотека»  

вул. Українська, буд. 77, смт.Путила, Путильський р-н 

17 Підзахаричівська сільська рада  вул. Ю.Федьковича, буд. 8, с.Підзахаричі, 

Путильський р-н 
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Співпраця з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.. 

З метою налагодження та покращення партнерських відносин між Вижницьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади і громадськістю протягом ІІ кварталу 2020 р. 

було проведено ряд зустрічей та спільних комунікативних заходів. 

03.04.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк взяла участь у засіданні виконавчого 

комітету Вижницької міської ради. Засідання відбувалося в режимі ZOOM-конференції. На 

засіданні обговорили ряд питань, зокрема питання притягнення до адміністративної 

відповідальності громадян, які порушують карантинні обмеження. 

13.04.2020 р. Людмила Мацюк взяла участь у засіданні Антикорупційної ради при 

Вижницькій міській раді.  

17.04.2020 р. про узгодження дій суб'єктів, що здійснюють захист 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в умовах 

запровадження карантинних заходів говорили під час відеонаради 

працівників служб і організацій області. Вижницький район на нараді 

представляли директор Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Мацюк, начальник 

Вижницького районного сектору філії Державної установи Центр 

пробації у Чернівецькій області Іван Гавучак та заступник начальника 

Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Чернівецькій області Юрій Маковійчук. 

23.04.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак взяла участь 

у онлайн-конференції з питань запобігання вчинення 

домашнього насильства. Захід відбувалося в режимі ZOOM-

конференції. Учасниками заходу також були представники 

районного сектору ДУ «Центр пробації», Путильського 

районного сектору  УДМС у Чернівецькій, Путильського 

районного центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді. 

04.05.2020 р. фахівці Путильського бюро правової допомоги, відділення поліції, служби 

у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та районного 

методичного кабінету сектору освіти обговорили питання запобігання та профілактики 

цькуванню в дитячому та шкільному середовищі. 
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27.05.2020 р. Людмила Мацюк взяла участь у засіданні виконавчого комітету Вижницької 

міської ради. Під час засідання розглядали питання встановлення ставок та пільг із сплати 

місцевих податків і зборів на 2021 рік, організацію роботи 

по соціальному захисту населення та ряд інших питань. 

11.06.2020 р. директор Центру взяла учать у робочій 

нараді представників органів місцевого самоврядування та 

громадськості з питань просування ґендерної рівності та 

поширення прав і можливостей жінок у рамках реформи 

децентралізації в Україні. 

З початку року до Вижницького відділення поліції надійшло 276 повідомлень про 

вчинення домашнього насильства за результатами перевірки яких працівниками поліції було 

складено 193 адмінпротоколи та винесено 89 термінових заборонних приписів. Троє 

постраждалих від домашнього насильства звернулися за допомогою до Вижницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заявникам були 

призначені захисники, які звернулися до суду із заявою про видачу обмежувального припису 

стосовно кривдника. У всіх трьох випадках рішеннями Вижницького районного суду 

обмежувальний припис був виданий строком на 6 місяців. Про це, а також про те, як 

попередити та запобігти насильству в сім'ї говорили 26.06.2020 р. учасники засідання 

районної Координаційної ради з питань сім'ї, запобігання насильства в сім'ї, ґендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми. 

Популяризація довідково-інформаційної платформи «WikiLegalAid» серед різних 

жителів громад. 

 Робочою групою з наповнення та актуалізації інформації довідково-

інформаційної платформи «WikiLegalAid» Вижницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було розміщено публікації 

на тему: 

«Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки «Шлюб за добу», 

«Міжнародні договори з питань трудової діяльності», «Право громадян на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля», «Техніко-криміналістичне дослідження 

документів: встановлення змін, текстів, підробок», «Право на свободу світогляду і 

віросповідання в Україні» та «Поняття сліду та механізм слідоутворення. 

Дактилоскопія».  
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Також, юристи Центру та Бюро здійснили редагування статей «Отримання 

(застосування) податкової соціальної пільги» і «Аліменти. Право на утримання дитини 

без розірвання шлюбу». 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

02.06.2020 р. фахівці Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Путильського бюро правової допомоги взяли участь у робочій зустрічі 

з питань моніторингу надання письмових консультацій за участю представників 

Координаційного центру правової допомоги (далі – Координаційний центр) та директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій 

області Аркадія Мунтяну. 

В період з квітня по червень 2020 року фахівці Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Путильського бюро правової допомоги брали 

участь у робочих онлайн-зустрічах з обміну досвідом між фахівцями системи безоплатної 

правової допомоги з різних регіонів. Такі зустрічі відбулися 02.06.2020 р., 12.06.2020 р.  та 

24.06.2020 р. Під час зустрічей учасники обговорювали питання ведення досьє клієнта, 

звітування фахівцями центрів, які забезпечують представництво інтересів особи в судах. 

Також, ділилися практичним досвідом надання первинної, вторинної правової допомоги та 

проведення правопросвітницьких заходів під час карантину. 

  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 

прав. 

На початку квітня 2020 р. директор Центру Людмила Мацюк пройшла навчання під час 

чергового модуля сертифікованої програми «Професійна медіація». Сімейній медіації 

навчала заступник директора Українського центру медіації по 

проектам регіонального розвитку, юрист, медіатор, радник з 

митних та податкових питань Адвокатського об’єднання 

«ОФІЦІУМ», член Правління ГО «Національна асоціація 

медіаторів України» Ольга Тютюн та сімейний медіатор, 

співзасновник та член Наглядової Ради Асоціації сімейних 

медіаторів України Вікторія Ейдеміллєр. 
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На початку травня 2020 р. директор Центру Людмила Мацюк пройшла навчання під 

час чергового модуля сертифікованої програми «Професійна медіація». Темою циклу 

навчань була тема відновного правосуддя та медіації в кримінальному процесі. 

30.04.2020 р. та 07.05.2020 р. фахівці системи БПД, які зареєструвалися на захід в 

рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» вчилися основам медіації. Так, від тренерок 

Тетяни Кулішової та Світлани Максим’юк вони дізналися  про переваги медіації; 

предметний, суб'єктний та психологічний критерії у визначенні медіабельності справ; методи 

медіації; у яких випадках медіація не застосовується; особливості спілкування з клієнтами з 

застосуванням закритих та відкритих питань; способи та техніки подолання фахівцями 

місцевих центрів внутрішнього та зовнішнього опорів; навчилися визначати медіабельність 

справ та працювати з запереченнями.  

13.05.2020 р. учасники тренінгу з основ медіації 

взяли участь у симуляції – спробували себе у ролі клієнта 

центру, якому пропонують медіацію та фахівця центру, 

який пропонує спробувати медіацію 

Заключна зустріч учасників ініціативи, яких цікавить 

тема медіації, відбулася 28.05.2020 р. Фахівці системи 

безоплатної правової допомоги мали можливість 

поспілкуватися з Іриною Доценко медіаторкою Національної асоціації медіаторів України, 

членкинею, волонтеркою в Асоціації Сімейних Медіаторів України. 

Того ж дня, 28.05.2020 р., директор Центру Людмила Мацюк пройшла чергове навчання 

в рамках Сертифікатної освітньої програми "Професійна медіація". Темою навчання була 

«Медіаційна етика та психологія. Судова медіація».  

05-06.05.2020 р. директор Центру навчалася 

«ефективному спілкуванню та ненасильницькій 

комунікації» під час заходу  в рамках Сертифікатної 

освітньої програми "Професійна медіація". 

Медіації в бізнес спорах та адміністративних спорах, 

а також тому, як орган державної влади, який має діяти в 

межах та в спосіб визначений Конституцією України та 

законом, може використовувати медіацію для врегулювання спорів, де він є стороною 

Людмила Мацюк навчалася під час заходу 20-21.006.2020 р. 
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[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

Протягом  ІІ кварталу 2020 р. Центр продовжив 

вдосконалювати електронний документообіг, фінансове і бюджетне 

управління за допомогою новітніх програм. Зокрема, відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності у своїй роботі використовує 

комплексний облік для бюджетних установ України «UA-Бюджет», 

програмний комплекс «M.E.Doc», програмно-технічний комплекс 

«Клієнт  Казначейства-Казначейство» та «Є-Звіт-Казна». 

Комплексним обліком для бюджетних установ України «UA-Бюджет» користується 

фахівець Центру, який відповідає за ведення діловодства, складання табелів робочого часу та 

ведення кадрових справ.  

05.05.2020 р. відбувся онлайн-тренінг в режимі ZOOM-конференції. Учасниками заходу 

стали фахівці місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги. Тренерка Наталка 

Дячук, координатор психологічної приймальні для учасників АТО/ОСС, для постраждалих 

від булінгу та сімейного насильства, під час заходу  "Час готуватися до виходу з 

карантину" вчила присутніх як слідкувати за своїми інстинктами, щоб все було добре; дбати 

про особисту та інформаційну гігієну дбати про себе та 

свою родину; підтримувати свій емоційний стан.  

10.06.2020 р. директор та фахівці бухгалтерського 

відділу Центру взяли участь у робочій нараді фахівців 

системи безоплатної правової допомоги, яку 

організував Координаційний центр. Учасники зустрічі 

обговорили питання проведення закупівель. 

11.06.2020 р. відбулася зустріч фахівців місцевих центрів, які стали учасниками 

навчально-дискусійної платформи «Знаю! Вмію! Розумію!». Під час зустрічі організатори – 

директори Вижницького та Червоноградського місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, ознайомили присутніх з форматом проведення навчань та 

визначили очікування кожного учасника. 
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Як планувати свій робочий час та навіщо при плануванні задумуватися про цілі і 

завдання? Цьому фахівці системи безоплатної правової допомоги  навчалися під час 

навчальної зустрічі, яка відбулася 19.06.2020 р.  

26.05.2020 р. фахівці Центру Ірина Коваль та 

Наталія Козлан пройшли навчання під час вебінару на 

тему «Тайм-менеджмент робочого тижня і робочого 

дня. Практичні і психологічні рекомендації». 

Чергова зустріч з психологом Наталкою Дячук, 

організована в рамках ініціативи «Знаю! Вмію! 

Розумію!» для фахівців системи безоплатної правової допомоги, відбулася 27.05.2020 р.  в 

звичному режимі ZOOM-конференції, але цього разу у закритому форматі. 

Впродовж ІІ кварталу 2020 року фахівці Центру та Бюро пройшли навчання та 

отримали сертифікат з курсів «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння», «Конфлікт 

інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», «Виборчі права громадян: зміна виборчої адреси», 

«Поновлення договорів оренди землі». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2020 року по 30.06.2020 року (ІІ квартал 2020 року) Вижницьким 

місцевим центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його відокремленим 

структурним підрозділом, було зареєстровано 479 звернень клієнтів, з них 454 особи 

звернулося за наданням правових роз’яснень та отримання консультації, 25 осіб 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 23 рішення 

про надання БВПД та 1 рішення про відмову у наданні БВПД; видано 17 доручень 

адвокатам і 5 наказів на штатних працівників (представництво інтересів клієнта в суді та 

оформлення процесуальних документів). 

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 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

381 360 21 0 

2 Відділ 

«Путильське 

бюро правової 

допомоги 

» 

98 94 4 

 

 

 

0 

Разом по МЦ 479 454 25 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

 соціального забезпечення – 64 (13,36%)  житлового права – 44(9,2%) 

 спадкового права – 54(11,27%)  пенсійного права – 49 (10,2%) 

 сімейного права – 54 (11,27%)  цивільного права – 43 (9,0%) 

 трудового права — 43 (9,0%)  цивільного процесу – 15 (3,13%) 

 адміністративного права – 16 (3,3%)  з інших питань — 30 (6,3%) 

 земельного права – 13 (2,71%)  податкового права — 14 (2,92%) 

 з питань виконання судових рішень –       

21 (4,4%) 

 кримінального права – 5 (1,04%) 

 адміністративного правопорушення –  

10 (2,1%) 

 кримінального процесу – 4 (0,8%) 
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Діаграма 1. 

 Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

 

Діаграма  2. 

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за категорією осіб 

 

За звітний період свою категорію на право отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу підтвердили: 14 (59%) малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму), 6 (25%) осіб з інвалідністю, 2 (8%) осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, 2 (8%) ветерани війни. 
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Діаграма 3.  

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю  

 
Чоловіки — 62; Жінки — 75. 

 

Діаграма 4.   

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком 

 

до 18 - 0;                                                          від 18 до 35 включно –38; 

від 35 до 60 включно – 76;                            понад 60 – 23. 
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Крім цього Центром, в тому числі Бюро правової допомоги, за  ІІ квартал 2020 р.: 

 забезпечено роботу 4 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги за допомогою платформи ZOOM та 16 консультацій за допомогою інтернет-

сервісу HelpDeskEddy; 39 дистанційних точок забезпечують доступ до безоплатної правової 

допомоги через  Skype-зв’язок та телефонний зв’язок; 

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

під час консультаційних пунктів склала 246 осіб; 

 надано методичну допомогу 5 провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 48 акти надання БВПД, що були подані адвокатами (з них – 37 за 

дорученнями МЦ); 

 проведено 24 правопросвітницькі заходи; 

 розміщено у ЗМІ 26 інформаційних матеріалів з питань діяльності системи БВПД. 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

п/п 

 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

консультувань 

за допомогою 

ZOOM та 

HelpDeskEddy/  

громадян (осіб), 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ – 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електрон-  

них сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

20/28 39/218 5 24 2 26 

2 Вижницький МЦ 20/28 22/161 3 21 2 22 

3 Путильське бюро 0/0 17/57 2 3 0 4 

 

  Директор Центру                                                                       Людмила МАЦЮК 


