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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік  

у ІІІ кварталі 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

 Прийнято 180 рішень про надання  БВПД 

 Здійснено перевірку 45 актів виконаних робіт та за 51 актом забезпечено 

своєчасне проведення оплати праці адвокатів 

 Надано 1274 правові консультації та інформації громадянам, у тому числі 21 

письмових та 11 з земельних питань 

 За запитом забезпечено надання адресної правової допомоги 1 особі, яка за 

станом здоров’я потребує такого формату роботи 

 Задля забезпечення надання первинної правової допомоги в умовах карантинних 

обмежень та унеможливлення роботи дистанційних та мобільних пунктів 

консультування впроваджено у практику он-лайн консультування з 

використанням платформи ZOOM. У звітний період проведено 16 консультацій: 

- 08 липня – «Правове регулювання прав та обов'язків осіб, що проживають у 

цивільному шлюбі»; 

- 09 липня – «Встановлення факту родинних відносин»; 

- 15 липня – «Оформлення посвідки на тимчасове проживання на території 

України»; 

- 16 липня – «Встановлення факту належності правовстановлюючих 

документів»; 

- 22 липня – «Порядок оскарження постанов у справах про порушення 

митних правил»; 

- 23 липня - з правових питань (за запитом); 

- 23 липня – «Оформлення спадкового договору»; 

- 30 липня – «Правові аспекти розірвання та припинення договору оренди 

землі»; 

- 13 серпня – «Трудова книжка. Страховий стаж»; 

- 21 серпня «Спільне майно подружжя»; 

- 27 серпня «Стягнення аліментів в спрощеному порядку (наказне 

провадження)»; 

- 13 вересня «Добросусідство. Його основні принципи»; 

- 15 вересня «Декретна відпустка для батька»; 

- 16 вересня «Порядок безоплатної приватизації землі»; 

- 18 вересня «Місцеві вибори: зміни до законодавства»; 

- 25 вересня «Булінг та відповідальність за його вчинення». 

 Здійснено запис 33 та трансляцію 41 програм правової тематики на місцевих 

радіостудіях «Новий Двір», «Нео-радіо», «Радіо Сокаль»: 

- «Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його 

виконання»; 

- «Повернення коштів за квитки під час карантину»; 
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- «Зміни з приводу нової відповідальності за керування автомобіля у стані 

сп'яніння»; 

- «Публічна кадастрова карта»; 

- «5 років діяльності Центру»; 

- «Оплата листків тимчасової непрацездатності»; 

- «Призов на стокову службу 18-19рр. та відстрочка призову»; 

- «Права споживача: має знати кожен»; 

- «Субсидії на оплату ЖКП»; 

- «Розпаювання землі»; 

- «Домашнє насильство»; 

- «Булінг»; 

- «Виплата аліментів»; 

- «Відпустка на період карантину»; 

- «Права батьків на місце проживання батьків»; 

- «Про порядок та умови отримання ваучера на навчання»; 

- «Реєстрація місця проживання новонародженої дитини»; 

- «Право на шлюб»; 

- «Ринок землі»; 

- «Про звільнення з роботи у разі призову або мобілізації»; 

- «Важливі зміни у законодавстві у  зв’язку з карантином»; 

- «Права дітей»; 

- «Продаж земель сільськогосподарського призначення»; 

- «Відпустка по догляду за дитиною»; 

- «Влаштування до притулку особи, яка постраждала від домашнього 

насильства»; 

- «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 

– 2021 роках»; 

- «Що таке моральна шкода?»; 

- «Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок»; 

- «Порядок реєстрації місця проживання»; 

- «Чи можна стягнути аліменти в спрощеному порядку»; 

- «Порядок отримання кваліфікованого електронного підпису»; 

- «Виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства»; 

- «Нові правила отримання субсидії у 2020 році». 

 Опубліковано 2 публікації у місцевій газеті «Новини Прибужжя» 
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 Здійснено 29 публікації правових інформацій та інформацій про діяльність 

місцевого центру на сайтах та офіційних сторінках партнерів у соціальних 

мережах. 

 В рамках авторської програми «Право як цінність» продовжується рубрика 

«Говорять діти». У цьому форматі надано роз’яснення з наступних правових тем: 

- Флешмоб «Прочитай свої улюблені рядки про Україну – привітай її з днем 

народження»; 

- «Народжені у незалежній державі знають цю сторінку її історії»; 

- «Навчальний рік в умовах карантину». 

 Виготовлено та розповсюджено 10 інформаційних матеріалів у форматі 

інфографіки з наступних тем: 

- «Встановлення факту родинних відносин у судовому порядку»; 

- «Що треба знати юнакам, які отримують повістки про призов на строкову 

службу»; 

- «Обов’язок по отриманню малолітніх та неповнолітніх дітей, інших членів 

сім’ї та родичів»; 

- «Порядок дій для отримання страхових виплат після дорожньо-транспортної 

пригоди»; 

-   «Які соціальні допомоги збільшать з 1 липня?»; 

-   «Нетверезих водіїв будуть притягувати до кримінальної відповідальності»; 

-   «Як оформити заповіт?»; 

-   «Страхові виплати»; 

-   «Страховий стаж. Порядок набуття та зарахування»; 

-   «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 – 

2021 роках». 
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 У зв’язку з введенням обмежувальних заходів, пов’язаних з карантином, 

спрямованими на запобігання поширенню на території України вірусу Covid-19 

продовжується реалізація плану он-лайн заходів інформаційного, 

просвітницького, навчального, консультаційного характеру. 

 

Проведено 167 заходів для різних цільових груп правопросвітницького, 

комунікативного, інформаційного та навчального характеру. 

 

Гаджети бувають різними. У час, коли всі втомилися від дистанційного 

навчання і перенаситилися діджиталізацією, багато підлітків під час канікул осідлали 

свої велосипеди і насолоджуються товариством, погодою та краєвидами. 

 Що треба знати про свій велосипед? 

 Які права має велосипедист? 

 З якого віку можна велосипедом їздити по проїжджій частині? 

 Як правильно їздити велосипедом, не порушуючи правила дорожнього руху? 
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 Що є обов'язковим обладнанням велосипеда? 

 Чи можна велосипедом перевозити вантажі? 

 Якою повинна бути екіпіровка велосипедиста? 

 Як правильно пересуватися велосипедною колоною? 

Ці та інші питання, викликаючи дискусію, обговорювалися юними 

велосипедистами Забужжя 10 липня під час зустрічі з начальником відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською. Просто та доступно 

фахівець центру розповіла дітям про правила дорожнього руху для велосипедистів, 

правила перетину перехресть та пішохідних переїздів. Дискутували з питань: для чого 

потрібні правила дорожнього руху? для чого вони потрібні велосипедистам? діти 

продемонстрували свої велосипеди та вміння їхати самостійно і у колоні, з 

дотриманням усіх правил. 

  

Червоноградський МЦ з надання БВПД відновив рубрику «Кава з ароматом 

права», яку започаткували у 2018. Відтепер до нас доєднався Вижницький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги і заходи проводитимуться 

ще й в он-лайні. 

 Чи зможу я проголосувати не за місцем реєстрації? 

 Що буде з районними радами? 

 Чи будуть тепер ОТГ підпорядковані районним радам? Якщо так, то як це 

вплине на децентралізаційні процеси? 

 Як будуть формуватись виборчі списки? 

 Як будуть відбуватися вибори до сільських та міських ОТГ? 

 Чи можна дізнатись інформацію і у кого скільки виборців зареєстровано у 

Державному реєстрі виборців? 

 Старост будуть обирати чи призначати? 

 Чи можна буде балотуватися самовисуванцем? 

 Коли саме розпочинається передвиборча програма та агітація? 

 Які суттєві зміни відбулись в законодавстві у системі виборчого права 

 Місцеві вибори відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, який вступив у 

силу 1 січня 2020. Як згідно з цим законом відбуватиметься обрахунок округів і 

виборців, адже децентралізаційні процеси ще тривають? 

 Як правильно фіксувати порушення на виборчій дільниці громадянину? 

 Яким є порядок оскарження дій, бездіяльності, рішень ДВК та ТВК? 

 Чи є доцільною «партизація» місцевих рад? 

Відповідь на ці та ряд інших питань отримали учасники он-лайн зустрічі, що 

відбулася 10 липня, від фахівця - Олега Ільківа, адвоката, тренера Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES) ЦВК, директора БО «Твоє право» 
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Разом із партнерами поступово повертаємося до звичного ритму та формату 17 

липня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Христина Назар  

спільно з фахівцем Сокальського міськрайонного відділу Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області провела інформаційно-правопросвітницький захід для 

підоблікових центру пробації. Учасників зустрічі ознайомили з їх правами та 

обов'язками, передбаченими Конституцією України, Конвенцією про захист прав 

людини та основоположних свобод і з механізмами їх захисту. Окрім того, спеціаліст 

Центру роз'яснила хто є суб'єктами права на первинну та вторинну правову допомогу, 

як підтвердити суб'єктність, які види правової допомоги можна отримати у центрах 

правової допомоги тощо. 
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За результатами он-лайн зустрічі з Іриною Фріз, екс-міністеркою Міністерства 

у справах ветеранів, пожвавилися учасники АТО/ОСС. Про це свідчить зростання 

кількості звернень до Центру та бюро. Про рішення Конституційного Суду України 

від 27.02.2020 р. № 3-р/2020; ч.5 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» в редакції відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»» № 367-ХІV від 25.12.1998 р. йшлося 15 липня під час групового 

консультування учасників АТО/ООС, що провела заступник начальника відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. 

 

«Не беріть інформацію на сайтах турагенцій. Ідіть на офіційні джерела - сайти 

Міністерства закордонних справ, посольств», - радить Валерій Кришень, перший 

український мандрівник, що здійснив довколосвітню одиночну подорож мотоциклом, 

гість рубрики  «Кава з ароматом права» 

 З чого починати планування закордонної подорожі? 

 Які документи необхідні для її здійснення та на що звертати уваги при їх 

оформленні? 

 До чого треба бути готовим при перетині кордону? 

 Що складніше під час подорожі - долати бюрократичні перепони чи 

спілкуватися з місцевими мешканцями? 

 У яких випадках варто звертатися до посольств/консульств? Якими є їх 

повноваження і чи завжди вони допомагають вирішити нагальні питання? 

 Як спілкуватися з поліцейськими у різних країнах? Чи не є мова перепоною у 

таких випадках? 

 Безпека на дорогах: чому такий високий ризик та велика кількість дорожньо-

транспортних пригод в Україні за участю мотоциклістів? 

А ще про майбутні подорожі, роботу Школи мототуризму, тих, хто 

підштовхнув до реалізації мрії, набутий досвід під час навколосвітньої подорожі, 

найбільше здивування та розчарування, пережиті під час подорожей, екзотичні 

страви, бачення розвитку мототуризму в Україні та ставлення до відміни 

кримінальної відповідальності за водіння у стані алкогольного/наркотичного 

сп'яніння йшлося 16 липня під час віртуального кавування з Валерієм Кришнем. 

Змістовні та цікаві питання учасників створили невимушену атмосферу, коли корисна 

правова інформація сприймається просто, легко і запам'ятовується. А автор 

найцікавішого на думку гостя питання про ситуації, коли Валерій під час подорожі 
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уже майже зламався, але справився з цим, - Олександр Проць - став власником книги 

«Проїду світ», у якій не лише описано пригоди, а й є корисні практичні поради від 

автора. 

  

 

Повертаючись до звичного ритму та формату, разом із партнерами 

відновлюємо роботу мобільних та дистанційних пунктів доступу до правової 

допомоги, проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів 20 липня на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 

Львівської області (м. Червоноград) фахівці Червоноградського  МЦ  з надання  

БВПД Марія Федоряк  та  Тетяна Яструб  спільно з фахівцями зазначеної установи 

провели два інформаційно-роз'яснювальних заходи для підоблікових різного віку. 

Зокрема з молодшими учасниками говорили про проходження строкової військової 

служби, можливості проходження альтернативної служби, строки проведення 

призову, дії громадян призовного віку у випадку коли надійшла чи не надійшла 

повістка про призов на строкову службу, відповідальність за неприбуття 

призовниками до призовних дільниць тощо. Для підоблікових старшого віку 

актуальними є питання, пов'язані з працевлаштуванням: переваги легального 

працевлаштування, чи варто укладати договір з роботодавцем, якими мають бути 

соціальні гарантії при працевлаштуванні, які документи необхідні при влаштуванні на 

роботу, як здійснюється оплата праці, зокрема погодинна тощо. По завершеню 

заходів бажаючі мали можливість в індивідуальному порядку скористатися 

послугами юристів та отримати відповіді на свої запитання під час роботи 

дистанційного пункту консультування. 

  

 

З 18 березня 2020 року набув чинності Закон України «Про повну загальну 

середню освіту», основою якого є Закон України «Про освіту». Що чекає навчальні 

заклади, учасників освітнього процесу, партнерів навчальних закладів та як у процесі 

реформування освіти позиціонують себе органи місцевого самоврядування та органи 

виконавчої влади 22 липня у форматі групового он-лайн консультування йшлося про 
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переоформлення установчих документів закладів освіти задля приведення їх у 

відповідність до Закону України «Про загальну середню освіту», найменування 

закладів загальної середньої освіти: як змінюється суть зі зміною вивіски, типи та 

форми власності закладів середньої загальної освіти, Статут закладу загальної 

середньої освіти: що включає, що гарантує, що унеможливлює? 

 

Про пільги дітям війни, узаконення самобудів, переоформлення пенсії з пенсії 

по інвалідності на пенсію за віком, донарахування виплати учасникам бойових дій до 

5 травня, взаємовідносини між роботодавцем та працівником йшлося 23 липня під час 

он-лайн консультації для працівників бібліотек Великомостівської ОТГ, організованої 

та проведеної фахівцем відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світланою 

Тарасенко. Такий формат роботи не новинка для Червоноградського  МЦ з надання  

БВПД і застосовується з перших днів карантину, що дає можливість мешканцям 

Червонограда та Сокальщини отримувати правові консультації вчасно та в повному 

обсязі. Консультування проводяться з використанням Інтернет-платформи ZOOM. 

Щоб взяти участь у консультації, достатньо слідкувати за анонсами на сторінці 

Центру у мережі, зареєструватися, вказавши питання, яке для вас є актуальним, та у 

зазначений час перейти за наданим після реєстрації посиланням. 

  

 

Коли набридають ґаджети, на вулиці спека і хочеться спілкування з друзями у 

прохолодному місці, підлітки Сокаля знають, що вони можуть зібратися у 

приміщенні Благодійного фонду «Каритас – Сокаль». А тут подбають про те, щоб їх 

спілкування було корисним та змістовним. 24 липня фахівець відділу  «Сокальське 

бюро правової допомоги» Христина Назар запропонувала юним сокальцям 

спробувати себе у ролі правників. «Правова монополія» - настільна гра, розроблена 

фахівцями Червоноградського МЦ з надання  БВПД, - дає можливість учасникам 

перевірити свої знання про норми Конституції, законів України, ознайомитися з 

повноваженнями державних органів, установ, органів місцевого самоврядування, 

окремих посадових осіб, органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Окрім 

того - приміряти на себе функції, вирішувати правові задачі, приймати рішення, 
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набувати знань не тільки з царини права, а й наприклад, з основ економіки, 

підприємницької діяльності тощо. 

 

 

Кава буває з різними смаками, навіть, якщо це рубрика «Кава з ароматом 

права», яка в умовах карантинних обмежень перейшла в он-лайн формат. Проблема 

сімейного насильства та насильства за ознакою статі для нашого суспільства не нова. 

Зазвичай можна почути: «б'є - значить любить», «бий своїх, щоб чужі боялись»... 

Чому не можна і не варто толерувати насильство в сім'ї, навіть, якщо так закладено 

ментально. Чому насильство - це злочин? 

Розмова про: 

 види насильства; 

 модель поведінки кривдника та постраждалого; 

 допомогу, яку можуть отримати постраждалі від насильства; 

 алгоритм дій поліції після виклику щодо вчинення сімейного насильства; 

 терміновий обмежувальний та заборонний приписи; 

 адміністративну та кримінальну відповідальність; 

 психологічну та правову допомогу, яку можуть отримати; 

 доведення факту насильства, якщо не було свідків і минув час; 

 те, чи можна побороти психологічні наслідки насильства, якщо жертва не хоче 

звертатися по допомогу; 

 те, що робити, якщо постраждалий проживає в одній квартирі з кривдником, як 

убезпечитися від помсти за звернення до поліції; 

 важливість інформування та розголосу, незамовчування фактів насильства за 

модерації директорів Червоноградського та Вижницького МЦ з надання БВПД 

– Наталії Костишин та Людмили Мацюк відбулася між учасниками зустрічі та 

запрошеними експертами-спікерами Наталкою Дячук, координаторкою 

психологічної приймальні для постраждалих від сімейного насильства, 

Оксаною Санагурською, тренеркою з питань протидії та попередження 

домашнього насильства, з впровадження гендерної політики та недискримінації 

Національного Демократичного Інституту, Ольгою Ковальчук, начальницею 

відділу ювенальної превенції ГУНП у Львівській області та зацікавленими 

учасниками. 
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Про реформу, яка передбачає відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – 

за її законність. І метою якої є формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого 

середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад йшлося під час он-лайн «Кава з ароматом права»  30 липня. 

Разом зі спікером - Тарасом Прокопом, експертом з питань реформ місцевого 

самоврядування, процесу децентралізації та виборів, кандидатом історичних наук, 

тренером міжнародних та українських проєктів та  Вижницьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги - говорили про: 

 основні завдання реформи 2020-2023 років; 

 наслідки децентралізаційних процесів, їх переваги та недоліки; 

 структуру районів як нових адміністративно-територіальних одиниць; 

 функціонал та повноваження районних рад та районних державних 

адміністрацій; 

 центри надання адміністративних послуг та їх територіальну юрисдикцію і 

повноваження. 

Зважаючи на те, що наприкінці жовтня відбудуться вибори до органів 

місцевого самоврядування учасників цікавили і питання, пов'язані і з виборчими 

посадами та процесами: чи обиратимуть голову району і як це відбуватиметься, якою 

буде процедура щодо старост: призначення чи вибори, якими будуть повноваження 

префекта і, знову ж таки: вибори чи призначення. 

 

 

Ще зовсім недавно дорослі нарікали на те, що з-за тих комп'ютерів дітей на 

повітря не виженеш. Тепер - зворотній процес: все частіше від тих же дорослих 

чуємо, що дітей додому не заженеш. І що б не говорили про діджиталізацію, 
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віртуальність чи подібні речі, але такий ґаджет, як реальне спілкування, на щастя все 

більше і більше набирає популярності серед підлітків. 30 липня в гостях у  фахівців 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  були допитливі підлітки Забужжя. 

Уже не вперше вони спілкуються з фахівцями відділу і кожного разу ці зустрічі 

змістовні, інформаційні, навіть, дещо емоційні. Цього разу вони приміряли на себе 

ролі правників, пробуючи сили та міряючись знаннями за допомогою  настільної гри 

«Правова монополія». Норми Конституції України, повноваження органів державної 

влади, міліції та прокуратури - те, що довелося пригадати, аби дати відповіді на 

запитання, прийняти рішення при розв'язанні правових задач, уточнити у фахівця 

Центру Ольги Пирської, яка координувала гру. А по завершенню - розповідь про 

діяльність системи правової допомоги, успішні практики Сокальського бюро, 

курйозні ситуації тощо. 

  

 

Коли тиждень закінчується яскраво та емоційно, то й мобільний офіс працює 

під стаціонарним офісом. 31 липня фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД 

провели вуличне інформування про діяльність Центру, право на отримання 

безоплатної первинної правової допомоги, забезпечення доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги мешканцями міста. 
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Про права та обов'язки засуджених йшлося 3 серпня під час зустрічі фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та Наталії Гудзик з 

підобліковими Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» Львівської області (Червоноград). Право на отримання інформації 

про свої права і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного 

судом покарання, на гуманне ставлення, повагу до гідності, звертатися відповідно до 

законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ 

виконання покарань, вищих органів, до Уповноваженого з прав людини, 

Європейського Суду з прав людини, інших відповідних органів міжнародних 

організацій, суду, органів прокуратури тощо, на охорону здоров'я в обсязі, 

встановленому Основами законодавства України про охорону здоров'я, за винятком 

обмежень, передбачених законом, на соціальне забезпечення, у тому числі й на 

оформлення пенсій, на отримання у встановленому законом порядку передач, на 

оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, на 

здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, 

пов'язані із ставленням до релігії, на належне матеріально-побутове забезпечення у 

порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Міністерства 

юстиції України, на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, 

пов'язаних з реалізацією їхніх прав, документів у порядку, встановленому 

Міністерством юстиції України та ряд інших прав, зберігаються за людиною, 

незалежно від місця її перебування. Інформацію про те, як реалізувати свої права, 

підоблікові і отримали від фахівців Центру. По завершенню інформаційно-

роз'яснювальної зустрічі на базі установи працював дистанційний пункт 

консультування. актуальними для умовно-засуджених є питання, пов'язані з трудовим 

законодавством України, зокрема - офіційне працевлаштування, повна та неповна 

зайнятість, оплата праці. 

  

 

Поступово фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД відновлюють 

роботу дистанційних пунктів консультування з правових питань. насамперед у тих 

населених пунктах, з якими є транспортне сполучення. 3 серпня один із таких пунктів 

працював на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації». Як зазначає Ольга Пирська, керівниця Сокальського бюро правової 

допомоги, актуальними для підоблікових є питання пов'язані з порядком 

працевлаштування, порядком нарахування страхового стажу, призначення пенсії, 

правилами перетину кордону України в умовах іспитового строку. Фахівець 
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ознайомила присутніх з діяльністю відділу, наголосивши на можливості та умовах 

отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

 

Ще один дистанційний пункт консультування з правових питань відновив свою 

роботу на базі Поторицької сільської ради. 4 серпня його роботу забезпечила 

начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. За 

отриманням правової допомоги громадяни зверталися з питаннями про реєстрацію 

місця проживання з одночасним зняттям з місця реєстрації, порядок оформлення 

спадщини, оформлення заповіту на нерухоме майно у сільській місцевості, умови 

адаптивного карантину: роботу різних організацій в період карантину, дитячих садків 

та шкіл. Фахівець Центру, окрім консультацій, нагадала мешканцям Поториці та 

довколишіх сіл, які суб'єкти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 

порядок звернення і перелік необхідних документів; поновила матеріали 

інформаційного куточка. 

  

 

Установи та організації поступово повертаються до звичного режиму роботи. 

Звичним його можна назвати умовно, адже пандемія сформувала перед багатьма із 

них нові виклики. Що таке адаптивний карантин, якими є його умови, як убезпечити 

себе та оточення. Про це та про ряд інших питань йшлося під час он-лайн 

інформаційно-консультативного заходу, проведеного керівницею відділу «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольгою Пирською із працівниками Сокальської 

центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського 4 серпня. Фахівець розповіла 

учасникам зустрічі про Постанову Кабінету Міністрів України № 641 від 22.01.2020 

р., яка набула чинності 01.08.2020 р. Зокрема про зони, на які ділитимуться регіони 

України в залежності від епідемічної ситуації, правила, які вступили в дію, перехід 

між зонами та правила перетину кордону України. Ольга Пирська розповіла які 
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обмеження діятимуть у кожній із чотирьох зон та якими є обов'язкові правила 

карантину та відповідальність за порушення умов карантину. 

 

 

Ще один із партнерів Червоноградського МЦ з надання БВПД - 

Червоноградський Інклюзивно-ресурсний центр - поступово повертається до 

звичного режиму. Уже зараз фахівці здійснюють консультування батьків дітей з 

особливими освітніми потребами, надають рекомендації щодо навчання в закладах 

освіти. Про взаємодію по завершенню карантину, відновлення роботи мобільного 

пункту консультування з правових питань, організацію індивідуального 

консультування йшлося 10 серпня під час комунікативної зустрічі директорів – 

Тетяни Дмитришин та Наталії Костишин. Учасники зустрічі обговорили і окремі 

правові питання, які, потенційно, можуть бути цікавими для батьків/опікунів дітей з 

особливими освітніми потребами: соціальні виплати малозабезпеченим сім'ям; пільги 

для багатодітних сімей, оформлення статусу особи з інвалідністю, освіта осіб з 

особливими освітніми потребами: інклюзивне навчання. 

  

 

Історія перших європейських кав'ярень свідчить, що вони ставали місцями, де 

збиралися однодумці, обговорювали новини, дискутували, планували. Такі собі місця 

для вироблення стратегій. Щоразу, плануючи нашу «кав'ярню», яка в умовах 

карантину перейшла у віртуальний формат та розширилася завдяки Вижницькому 

місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, опираємося на 

ті запити, які надходять від наших клієнтів, зміни в законодавстві, процеси 

впровадження реформ. Окрім того - шукаємо та запрошуємо спікерів, які мають чим 

поділитися. 11 серпня під час зустрічі з Аллою Волошиною, головою громадської 

організації у КОО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» учасники 

зустрічі говорили про фінансову автономію закладів освіти, зокрема: повноваження 

органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової автономії навчальним 

закладам, роль та повноваження відділу/управління/департаменту освіти, 
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централізованої бухгалтерії та головного бухгалтера в умовах фінансової автономії 

окремих навчальних закладів, створення і функції піклувальних (наглядових) рад.  

Актуальними питаннями для зацікавлених є питання про здійснення правового 

супроводу процесу, роль батьків та громадськості, алгоритму впровадження 

фінансової автономії, межі повноважень та відповідальності усіх зацікавлених сторін, 

матеріально-технічне та програмне забезпечення бухгалтерій, роботу з кошторисами, 

взаємодію між організаціями та установами, можливі ризики. Учасники зустрічі 

отримали матеріали презентації і посібник. 

 

 

Якщо держава взяла на себе зобов'язання, вона повинна їх виконувати - 

переконані фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД. А одне із завдань 

фахівців - вчасно та якісно надавати інформацію та консультації цільовим групам. 

Інформаційну просвітницьку зустріч з учасниками АТО 13 серпня провела начальник 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Фахівець розповіла 

учасникам про рішення Конституційного Суду України від 27.02.2020 р. № 3-р/2020; 

ч.5 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» в редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 367-ХІV від 

25.12.1998 р., роз'яснила, що учасники бойових дій є суб’єктами права на безоплатну 

вторинну правову допомогу, порядок написання звернення і які необхідні долучити 

документи. 

 

 

Не обов'язково йти в один із трьох офісів Червоноградського МЦ з надання 

БВПД, аби отримати консультацію з правового питання. Ви можете взяти участь в он-
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лайн-консультаціях, які проводять фахівці. 13 серпня, наприклад, під час одного із 

таких заходів, який проводила керівник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги»  Ольга Пирська  з використанням платформи ZOOM, учасники мали 

можливість отримати актуальну інформацію про те, що таке страховий стаж, як 

нараховується страховий стаж, чи входить період навчання у навчальних закладах у 

страховий стаж, чи включається у страховий стаж період перебування у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, чи включається у страховий 

стаж період служби у армії, як і ким ведуться записи у трудовій книжці. На ці та інші 

питання Ольга Пирська надала вичерпні відповіді. Також роз'яснила, які суб’єкти 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та порядок її отримання. 

 

 

Насиченим видався день 14 серпня для молодих мешканців села Забужжя. У 

цей день начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська 

провела із дітьми правовий квест «Права дитини в дії». Перед грою діти 

ознайомились з положеннями Конвенції ООН про «Права дитини», що в подальшому 

допомогло їм успішно виконувати завдання квесту. Проходячи етапи квесту, вчилися 

знаходити вихід з непростих юридичних ситуацій та працювати в команді. На етапі 

"Загадка" юні забужани відчули себе справжніми слідчими та здійснили досудове 

слідство, застосовуючи набутті знання. А уже на етапі «Судове засідання» діти 

виступили в ролі суддів, здійснюючи правосуддя над героями казок. На завершення 

квесту діти разом з фахівцем бюро закріпили свої знання про права дітей шляхом 

обговорення Конвенції ООН «Про права дитини». 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 17 серпня 

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

Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання 

про порядок працевлаштування, укладення шлюбу, розірвання шлюбу та сплати 

аліментів. Ольга Пирська 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 БВПД. 

  

 

Що таке безоплатна правова допомога, чим відрізняється первинна і вторинна 

правова допомога, як і де отримати якісні консультації з правових питань, які послуги 

надає Червоноградський МЦ з надання БВПД, як підтвердити суб'єктність права на 

безоплатну вторинну правову допомогу? Про це йшлося 17 серпня під час 
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інформаційно-комунікативної зустрічі фахівців Центру Марії Федоряк та Наталії 

Гудзик з підобліковими Сокальського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» Львівської області (Червоноград). У цей же день на базі 

установи працював і дистанційний пункт консультування. Актуальними для клієнтів є 

питання, пов'язані з трудовими питаннями та соціальним захистом. Зокрема: офіційне 

працевлаштування, погодинна оплата праці, оплата листків непрацездатності, 

нарахування та здійснення виплат при виході на пенсію тощо. 

   

 

Новий формат у роботі фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД 

поступово набирає обертів. Тематичні інформаційно-роз'яснювальні зустрічі з 

представниками цільових груп, які є авторитетами у своєму середовищі, дають 

можливість через зацікавлених осіб донести інформацію до ширшого кола. З 

урахуванням карантинних обмежень це важливий чинник, який дає можливість 

детально пропрацювати актуальні теми та отримати зворотній зв'язок у різних його 

виявах. 18 серпня одну із таких зустрічей за запитом партнерської громадської 

організації «Ветерани  АТО» (м. Соснівка) провела заступниця начальника відділу  

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Проаналізувавши 

практики судів різних інстанцій щодо соціального захисту учасників бойових дій, 

фахівець центру детально зупинилася на питаннях, пов'язаних з правом 

військовослужбовців на грошову компенсацію за додаткову відпустку, невикористану 

через особливий період. 

 

 

Шкільні стадіони існують не тільки для спортивних змагань чи занять. У цьому 

переконалися вихованці Червоноградської Європейської Школи Лідерства та Бізнесу. 

18 серпня спека не зупинила юних дослідниць прав людей і не зменшила їх азарту у 

достатньо запеклих змаганнях, запропонованих фахівцями Червоноградського МЦ з 

надання  БВПД Марією Федоряк  та Вікторією Скаб’як. 10 етапів, на кожному із яких 
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треба не тільки пригадати те, що ти вже знаєш про свої права та механізми їх захисту, 

а й дізнатися нове, довести свою думку, узагальнити позицію команди, почути інших 

стали справжнім випробуванням, яке вдалося пройти усім учасникам завдяки 

впевненості, вмінню швидко аналізувати інформацію, приймати рішення, працювати 

у команді. Обери зайве, доповни пропущене, відгадай загадку, визнач, які права 

казкових персонажів порушені, намалюй одне зі своїх прав так, щоб про нього могли 

розповісти інші - це неповний перелік завдань, у виконанні яких змагалися учасники. 

Адже не так просто без слів та звуків розповісти свою історію іншим, аби вони 

зрозуміли сюжет, проаналізували його та дали пораду куди звернутися та як діяти, 

аби убезпечити себе. А ще про те, хто є джерелом влади в країні при демократичному 

політичному режимі, як можна назвати вчинки, слова, стиль поведінки, що підносить 

або принижує людей через колір їхньої шкіри, культури, етнічного походження тощо, 

чи несе людина відповідальність за погрозу, чи є злочином розпиття пива у міському 

парку чотирнадцятирічним юнаком, як можна назвати застосування силових методів 

або психологічного тиску за допомогою погроз, спрямованих на слабких або тих, хто 

не може чинити опір йшлося під час заходу. 

  

  

 

Вихованці «Червоноград - Європейська Школа Лідерства та Бізнесу» вміють 

робити кілька справ одночасно. Так 19 серпня вони, навчаючись, відпочивали. 

Навчалися, як захищати свої права, відпочивали у процесі навчання - одночасно 

реалізовували право на освіту та право на відпочинок. Про такі серйозні речі, як права 

дітей, можна говорити просто, доступно, з користю, якщо до вас прийшли фахівці 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Дискусія 

про права дітей та те, хто повинен їх захищати, а хто відповідати за порушення, 
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малюнок-асоціація "Я думаю, що право на... - це...", тематичні розмальовки, аналіз 

правових задач та ситуацій, під час яких напрацьовувалися вміння і навички 

безпечної поведінки, карта прав дитини, дискусія про бідаку Їжачка, який не міг 

знайти друзів через свою інакшість - це те, що допомогло учасникам заходу 

зрозуміти, що права - це не те, що задекларовано на папері. Права - це те, що регулює 

наші відносини з іншими, що захищає нас і кожному необхідно знати як захистити чи 

убезпечити себе. 

  

 

 

Партнерство - це не лише про підтримку. Партнерство - це коли ти можеш 

допомогти у вирішенні того чи іншого питання правового характеру у своїй громаді. 

А ще краще - коли навчиш громаду це робити самостійно. Саме такі партнерські 

стосунки склалися між відділом  «Соснівське бюро правової допомоги»  та ОСББ 

Соснівки. 20 серпня голови  ОСББ  Соснівки звернулись до Світлани Тарасенко із 

проханням допомогти у написанні заяви про видачу судового наказу про стягнення 

заборгованості за оплату послуг з утримання будинку та прибудинкової території. Під 

час зустрічі були надані зразки документів, необхідних для подання заяви, а також 

роз'яснено процедуру її подання юридичними особами. Про можливість подання 

заяви обговорювалось під час попередніх робочих зустрічей. 
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Здається, про Незалежність та Конституцію уже говорено-переговорено. Але 

щоразу виникає щось нове і нове. Напередодні Дня Незалежності України у 

«Сокальське бюро правової допомоги»  20 серпня завітали діти із села Забужжя. Про 

становлення України, основи конституційного права, те, як відстояти власні права 

йшлося під час зустрічі. Цікаву та корисну інформацію, яку почули гості від керівниці 

бюро Ольги Пирської, вміло вони застосували, завзято конкуруючи під час гри  

«Правова монополія». Приміряючи на себе роль правників, юні забужани перевірили 

свої знання про норми Конституції України, ознайомилися з повноваженнями органів 

державної влади, міліції та прокуратури. Рухаючись ігровим полем діти відповідали 

на запитання, пов'язані з відомими історично-правовими фактами та вирішували 

завдання-ребуси. 

  

 

Де, окрім місцевого центру та бюро правової допомоги, можуть отримати 

правову інформацію мешканці Сокальщини? Там, де й багато іншої - у бібліотеках. 

Тому доброю практикою фахівців «Сокальське бюро правової допомоги»  стало 

проведення тематичних групових консультацій на базі бібліотечної системи 

Сокальщини. Адже, отримавши актуальну інформацію, бібліотекар може і донести її 

до читачів, і скерувати читачів, у разі потреби, до фахівця для детальнішої 

консультації. З впровадженням карантинних заходів такі консультування проводяться 

фахівцями в он-лайн режимі. 21 серпня чергову зустріч з використанням платформи 

ZOOM провела начальник відділу "Сокальське бюро правової допомоги" Ольга 

Пирська. Яке майно вважається особистою приватною власністю, яке майно є спільно 

нажитим майном подружжя, як відбувається поділ спільного майна подружжя, які є 

способи поділу спільного майна подружжя - на ці та інші питання Ольга Пирська 

надала вичерпні відповіді учасникам зустрічі. Окрім того, роз'яснила, які суб’єкти 
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мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок написання 

звернення і які необхідні долучити документи. 

 

 

Міні-судове засідання відбулося у Сокалі. 21 серпня фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар спільно з БФ "Карітас - 

Сокаль" провела правове заняття для дітей. Під час гри у форматі імпровізованого 

суду діти, об'єднавшись у три команди (суд, захист, обвинувачення), ознайомились з 

процедурою судового процесу, правами та обов'язками сторін. Під час 

імпровізованого судового засідання сторона захисту доводила суду невинуватість 

власника магазину, продавець якого продала неповнолітньому алкогольні напої, а 

сторона обвинувачення навпаки - надавала доводи вини власника. Суд дійшов 

висновку, що учасникам справи необхідно ознайомитись з правилами продажу 

алкогольних напоїв та тютюну, дізнатись з якого віку настає відповідальність за 

купівлю або продаж алкоголю та тютюну, і перенести розгляд судової справи на 

вересень. Також фахівець бюро обговорила з дітьми права та обов'язки, передбачені в 

Конвенції про права дитини, механізми їх захисту. 

 

 

«Україні - 29!» - таку он-лайн акцію започаткували фахівці Червоноградського 

МЦ з надання БВПД з нагоди Дня Незалежності України. Дітям запропонували 

записати короткий ролик з улюбленими віршами про Україну та викласти разом з 

батьками на сторінці Червоноградського місцевого центру мережу. Ролики за 5 днів 

акції набрали понад 9, 5 тисяч переглядів. 
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Про права та обов'язки засудженого йшлося 25 серпня під час зустрічі фахівця  

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської з неповнолітніми 

підобліковими Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" Львівської області. 

Право: 

 на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок та умови 

виконання та відбування призначеного судом покарання; 

 на гуманне ставлення, повагу до гідності; 

 звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до 

адміністрації органів і установ виконання покарань, вищих органів, до 

Уповноваженого з прав людини, Європейського Суду з прав людини, інших 

відповідних органів міжнародних організацій, суду, органів прокуратури тощо; 

 на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами законодавства України 

про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбачених законом; 

 на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про 

працю; 

 на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати 

переконання, пов'язані із ставленням до релігії; 

 на належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, встановленому 

Законом та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України 

 та ряд інших прав, зберігаються за людиною, незалежно від місця її 

перебування. Інформацію про те, як реалізувати свої права, підоблікові 

отримали від фахівця центру. 
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Про взаємодію відділу «Соснівське бюро правової допомоги» та Соснівської 

міської ради йшлося 31 серпня під час робочої зустрічі фахівця відділу Світлани 

Тарасенко із секретарем міської ради та виконавчого комітету Наталією Курінною. 

Учасники обговорили реалізовані спільні ініціативи, позитивний досвід у сфері 

забезпечення захисту прав громадян, окреслили подальші дії, зокрема щодо надання 

правової допомоги жертвам сімейного насильства. 

 
 

Зустріч за круглим столом відбулася 1 вересня у Волицькій сільській раді. З 

ініціативи Ольги Пирської, керівниці відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

за круглим столом у Волицькій сільській раді зібралися голова Надія Білик, 

працівники ради. Учасники обговорили проблемні питання вирішення земельних 

спорів, оскарження рішень по наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 

застосування норм Закону України №340-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», що стосується договорів 

оренди землі. 

По завершенню круглого столу фахівець Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Ольга Пирська забезпечила роботу мобільного пункту консультування. За 

отриманням правової допомоги громадяни зверталися з питаннями про реєстрацію 

місця проживання з одночасним зняттям з місця реєстрації, порядок оформлення 

допомоги на поховання, оформлення субсидії на опалювальний період 2020-2021 р.р., 

збільшення розміру пенсії з 1 вересня. Фахівець роз'яснила, які суб’єкти мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок написання звернення і які 

документи необхідно долучити. Окрім того, поновила інформаційні матеріали 

Центру, які містять інформацію про основні завдання та місію БПД. 

 
 

Якою тепер є виборча система в Україні, що таке пропорційна і мажоритарна 

системи, відкриті списки, імперативний мандат, чи обиратимуться старости, чи 
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можна бути кандидатом у депутати двох і більше рівнів рад, кого і як обираємо у 

новопроголошених ОТГ, що таке квота/гендерна квота, чи можна голосувати не за 

місцем реєстрації, як змінився виборчий бюлетень, як не зіпсувати бюлетень, як 

підраховуватимуться голоси за партію/за кандидата, що значить, що партія набирає 

5%. Відповідь на ці та інші питання разом з експертом з виборчого права, тренером 

Максимом Ільчишеним шукали 3 вересня учасники он-лайн зустрічі у форматі «Кава 

з ароматом права», організованої Червоноградським та Вижницьким місцевими 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

Під час інформаційно-просвітницької зустрічі фахівця відділу «Соснівське 

бюро правової допомоги»  Світлани Тарасенко з бібліотекарями мережі бібліотек 

Великомостівської ОТГ 3 вересня обговорювались актуальні питання соціального 

захисту учасників бойових дій, учасників війни та інших пільгових категорій. 

Зокрема актуальними залишаються норми Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту - статті 12, 13, 14. 

  
 

Організації та установи Червонограда поступово переходять у докарантинний 

режим. Відповідно є необхідність поновити інформаційні матеріали про 

Червоноградський МЦ з надання  БВПД у партнерів. От власне задля цього і завітали 

3 вересня у Червоноградську міську філію Львівського обласного центру зайнятості 

фахівці Центру – Тетяна Яструб та Вікторія Скаб'як. Але інформаційна акція плавно 

перейшла у консультування про порядок нарахування та сплати страхових внесків, 

порядок зняття арешту з нерухомого майна після сплати штрафів, соціальні виплати 

малозабезпеченим сім'ям, порядок їх оформлення, порядок стягнення аліментів на 

двох і більше дітей. 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 7 вересня 

забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар. 

Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання 

про порядок працевлаштування, працевлаштування неповнолітніх, реєстрацію місця 

проживання, а також зняття з місця реєстрації. Христина Назар 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. 

  
Про офіційне працевлаштування та його переваги, можливість та умови зміни 

виборчої адреси, нарахування страхового стажу, здійснення відмітки в пробації за 

місцем реєстрації і місцем проживання, військовий призов – 2020 йшлося під час 

роботи дистанційного пункту консультування на базі Сокальського міськрайонного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації" (Червоноград) 7 вересня. Окрім 

того, фахівцями Центру Марія Федоряк було роз'яснено підобліковим можливості 

отримання правової допомоги, їх право на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу. 
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Про розвиток інституту омбудсмена та регіональні представництва, 

повноваження омбудсмена, практику захисту прав людини та громадянина від 

незаконних дій органів влади, розпорядників інформації та прозорість органів влади, 

доступ до правосуддя у місцях несвободи, успішні кейси, роль та місце системи 

безоплатної вторинної правової допомоги у системі виконавчої чи судової влади, 

забезпечення незалежності системи  БВПД, сферу управління нею йшлося 7 вересня 

під час он-лайн зустрічі в рамках ініціативи  «Кава з ароматом права» з Валерією 

Лутковською, екс-уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, 

співзасновницею Українського інституту з прав людини. Організаторами заходу 

виступили Червоноградський та Вижницький місцеві центри з надання БВПД, 

директори яких модерували зустріч. 

 
 

Які права людей з особливими потребами, яка нормативно-правова база 

регламентує ці права, як запобігти порушенню прав? Відповіді на ці та інші питання 

шукали люди з інвалідністю під час зустрічі з керівником відділу  «Сокальське бюро 

правової допомоги»  Ольгою Пирською в офісі Сокальської районної асоціації людей 

з інвалідністю 8 вересня. Фахівець роз’яснила учасникам зміст, цілі та завдання 

Конвенції про права осіб з інвалідністю, право на безоплатну правову допомогу 
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Робота з вузькими цільовими групами - просвітницька та консультаційна - уже 

давно стала традиційною практикою фахівців Червоноградського МЦ з надання 

БВПД. Інформаційно-просвітницька зустріч фахівця відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги Світлани Тарасенко з учасниками АТО/ООС, які є мешканцями 

Великомостівської ОТГ, відбулася 8 вересня. Під час зустрічі обговорювались 

актуальні питання соціального захисту учасників бойових дій. Особливу 

зацікавленість у присутніх викликали кілька моментів, серед яких: правомірність 

нарахування виплати до 5 травня, відшкодування коштів за невикористану відпустку, 

отримання земельних ділянок та оформлення технічної документації. Ці ж та ряд 

інших питань стали предметом робочої зустрічі фахівця Центру із заступником 

міського голови Романом Мармашем. 
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Онлайн консультування 10 вересня з використанням платформи ZOOM 

провела начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. 

Зміст та сторони добросусідства, як встановити межі земельної ділянки, як вирішити 

спір про межі земельних ділянок, як правильно встановити паркан на своїй земельній 

ділянці? На ці та інші питання Ольга Пирська надала вичерпні відповіді. Також 

роз'яснила, які суб’єкти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 

порядок написання звернення і які документи необхідно долучити. 

 
 

10 вересня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги Христина 

Назар-Уманська забезпечила роботу мобільного пункту консультування на базі 

Боб'ятинської сільської ради. Найактуальнішими для мешканців Боб'ятина є питання, 

пов'язані з приватизацією земельних ділянок, зняттям з реєстрації місця проживання, 

отриманням дублікатів документів з архівів, відновленням документів, що 

посвідчують особу, а також приватизацією житлових будинків. Окрім того фахівець 

бюро взяла участь у засіданні виконавчого комітету сільської ради, під час якого 

обговорювались звернення громадян щодо благоустрою села. 

  
 

Роботу дистанційного пункту консультування на базі Поторицької сільської 

ради Сокальського району 15 вересня забезпечила начальник відділу «Сокальськe 

бюро правової допомоги» Ольга Пирська. За отриманням правової допомоги 

громадяни зверталися з питаннями про оформлення заповіту, виготовлення 

документів на житловий будинок в порядку приватизації, порядок безоплатної 

приватизації земельної ділянки, оформлення субсидії на опалювальний період 2020-

2021 р.р. Фахівець Червоноградського  МЦ з надання  БВПД роз'яснила, які суб'єкти 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок написання 

звернення, надала інформацію про перелік документів, необхідних для підтвердження 

суб'єктності права на безоплатну вторинну правову допомогу, поновила матеріали 

для інформаційного кутка. 
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Про результати взаємодії щодо надання комплексних послуг жертвам 

сімейного насильства йшлося 15 вересня під час робочої зустрічі фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик та Марії Федоряк з 

керівником Іриною Шмирко та спеціалістами Управління праці та соцзахисту 

населення Червоноградської міської ради. Обговорюючи напрацьований досвід 

здійснення перенаправлень клієнтів, проведення інформаційних та просвітницьких 

заходів, учасники проговорили і наступні кроки співпраці у зазначеному напрямку. 

 
 

Про правове регулювання використання земель сільськогосподарського 

призначення, нові умови поновлення договору оренди землі йшлося 16 вересня під 

час зустрічі фахівця Червоноградського МЦ з надання БВПД  Наталія Гудзик з 

землевпорядником Ванівської сільської ради Лілією Куньо. 

 
 

Про порядок безоплатної приватизації земельних ділянок із працівниками 

Сокальської центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського 16 вересня з 

використанням платформи ZOOM спілкувалася начальник відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. 

Фахівець роз’яснила учасникам он-лайн зустрічі норми безоплатної 

приватизації землі, передбачені ст. 121 Земельного кодексу України, порядок 

проходження всіх процедур з оформлення документів, розповіла про Публічну 
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кадастрову карту та роз’яснила як нею користуватись, зазначивши, що отримати 

витяг про земельну ділянку можна через Публічну кадастрову карту. Скористатись 

даною послугою можна самостійно або з допомогою фахівців центру. 

  
 

Коли в одній установі різні цільові групи, то й тематика і формат заходів буде 

різним. Адже орієнтація на потреби мешканців є одним з пріоритетів у роботі 

фахівців Червоноградського МЦ з надання  БВПД. 17 вересня відбулась 

інформаційно-просвітницька зустріч з питань виборчого права, змін до законодавства 

та порядку виборів до органів місцевого самоврядування фахівця відділу «Соснівське 

бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко з соціальними працівниками 

"Допомога вдома" Сокальського районного територіального центру соціального 

обслуговування. 

Очікувано особливий інтерес викликала інформація про виборчі списки, 

партійну квоту, виборчий бюлетень, призначення, а не обрання старости. 

А для підопічних терцентру фахівець бюро забезпечила роботу дистанційного 

пункту консультування, під час якого бажаючі отримали консультацію про 

здійснення перерахунку пенсії, можливість вибору монетизації пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, нову форму виборчого бюлетеня на місцеві вибори до 

органів самоврядування. 

  
 

Найвдаліший відпочинок - це змістовний, емоційний, інформативний в колі 

однодумців та друзів - переконані сокальчани. Люди з інвалідністю разом із 

начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги»  Ольгою Пирською  

спробували себе у ролі правників у настільній грі «Правова монополія» 17 вересня. 

Учасники гри перевірили свої знання про норми Конституції України, ознайомилися з 

повноваженнями органів державної влади, міліції та прокуратури. Рухаючись ігровим 

полем, відповідали на запитання, пов'язані із широко відомими історично-правовими 

фактами та вирішували завдання про порушені права героїв відомих казок, шукали 

відповіді на непрості правові питання. 
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На вулицях Червонограда сьогодні говорили про безоплатну правову допомогу. 

Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Андрій Мицак, Марія Федоряк та 

Тетяна Яструб 17 вересня провели акцію у форматі вуличного інформування. Про 

право на правову допомогу, первинну та вторинну правову допомогу, види послуг, які 

надає Центр, перелік документів, необхідних для підтвердження суб'єктності права на 

безоплатну вторинну правову допомогу йшлося під час акції. 

 
 

18 вересня на базі Соснівського ліцею № 2, відбулося засідання кіноклубу 

Docudays, координатором якого є заступник начальника відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлана Тарасенко. Уже не вперше перегляд фільму та його 

обговорення переросли у запальну дискусію, що й не дивно, адже десятикласники 

емоційно обговорювали фільм «Булер» 
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У суботу 19 вересня на базі Реклинецької бібліотеки Великомостівської ОТГ 

працював мобільний пункт консультування з правових питань, роботу якого 

забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко. Одне із віддалених сіл Сокальщини живе своїм життям та своїми 

питаннями. Серед них: 

 соціальний захист учасників бойових дій; 

 умови безоплатної передачі земельних ділянок у власність; 

 оформлення спадщини тощо. 

  
  

Про те, що таке договір та господарський договір зокрема, коли договір 

вважається укладеним, у якій формі укладаються договори, як перевірити контрагента 

з відкритих реєстрів, внести зміни чи припинити дію договору йшлося 21 вересня під 

час зустрічі фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Марії Федоряк та 

Вікторії Скаб’як зі слухачами Європейської школи лідерства та бізнесу у 

Червонограді. 

 

Про право на правову допомогу та як її отримати, види правової допомоги та 

види послуг, які надає Червоноградський МЦ з надання БВПД, встановлення 

неповного робочого дня, погодинну оплату праці та легальне працевлаштування, 

зняття з місця реєстрації йшлося 21 вересня під час роботи дистанційного пункту 

консультування з правових питань на базі Сокальського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» (м. Червоноград), роботу якого забезпечила 

Марія Федоряк. 
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Дистанційний пункт консультування з правових питань на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації», роботу якого 

забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар-

Уманська, працював 21 вересня. Громадяни, котрих було умовно засуджено до 

позбавлення волі, цікавились питаннями про порядок оформлення субсидії на 

опалювальний сезон, приватизацію житлового будинку, оформлення соціальної 

допомоги багатодітній родині та завірення копій документів. Христина Назар 

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. 

  
 

Історія встановлення земельного законодавства в Україні. Чим регулюється 

земельне право сьогодні? Що передбачає Земельний кодекс України? Як реалізувати 

своє право на землю? Відповіді на ці питання шукали люди з інвалідністю разом із 

начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською 22 

вересня. Учасники взяли активну участь в обговоренні питань, що стосуються 

земельного права, відповідали на загадки та шукали правильні відповіді на поставлені 

завдання. 
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24 вересня Христина Уманська, фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» провела правовий квест для учнів Боб'ятинського НВК "ЗШ І-ІІст. - 

дитячий садок". Тема квесту - права дитини в дії. Перед грою діти ознайомилися з 

положеннями Конвенції ООН про права дитини, що в подальшому немало допомогло 

їм у вирішенні завдань. Проходячи етапи квесту, шестикласники мали змогу відчути 

себе справжніми слідчими, вирішуючи складні юридичні загадки та набути навички 

роботи в команді. Кожен етап квесту мав свої особливості для кращого засвоєння 

дітьми знань про свої права та вміння застосовувати ці знання повсякденному житті. 

Окрема подяка учням 9 класу за допомогу у проведенні квесту. У той же день з 

вчителями Боб'ятинської школи було проведено групове консультування з питань 

роботи навчального закладу в умовах карантину, дотримання санітарних норм під час 

навчання дітей, укладання графіку навчання. 

 

 
 

На базі червоноградських бібліотек продовжують свою роботу дистанційні 

пункти доступу до правової допомоги, які поволі повертаються у звичний режим. 

Досвід співпраці з бібліотечною системою довів – ми взаємокорисні: читачі були 

(доки не було карантинних обмежень) активними учасниками переглядів та 

обговорень фільмів в рамках роботи кіноклубу, юні читачі долучалися до активних 

форм правопросвітництва тощо, спільно реалізували проект «Територія права» за 

підтримки МФ «Відродження». Але проект, як виявилося, має і значні довгострокові 

результати - бібліотеки чітко усвідомлюють, що повинні стати інноваційними 

просторами у своїх громадах. Саме це розуміння і породило запит на тренінг з 

написання проектів, який 24 вересня провела директор Центру Наталія Костишин.  
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Про подальшу співпрацю між установами йшлося 30 вересня під час робочої 

зустрічі фахівця «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар та керівниці 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у 

Львівській області Оксани Гуменюк. Окрім уже сталого консультування підоблікових 

пробації, сторони домовилися про тематику правового інформування та формати його 

проведення. А фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД підписала угоду про 

співпрацю з Сокальським міськрайонним відділом і відтепер, як волонтер, 

долучатиметься до більшої кількості планових заходів з засудженими, які проводять 

працівники відділу пробації, та до профілактичної діяльності відділу. 

 
 

 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру: - надано 30 он-лайн консультацій з 

правових питань, запити на які надходили різними каналами комунікації: хелп-деск, 

chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua, сторінку місцевого центру у соціальній мережі 

Facebook тощо 

- створено 3 відеоролики консультаційного характеру 

- проведено 16 консультацій у режимі ZOOM-конференцій 

 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 
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 За зазначений період фахівцями Центру надано пропозиції щодо актуальних 

тем для напрацювання консультацій. З метою підтримки довідково-інформаційної 

платформи в актуальному стані: 

 Написано і завантажено статтю «Продаж земель сільськогосподарського 

призначення» 

 Здійснено редагування 19 статей з наступних тем: «Особливості складення євро 

протоколу під час дорожньо-транспортної пригоди», «Порядок ввезення та 

розмитнення товарів з-за кордону», «Реєстрація місця проживання 

новонародженої дитини», «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Соціальні пенсії», 

«Підготовка до звільненні осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк», «Штучне переривання вагітності: 

підстави і відповідальність», «Продаж земель сільськогосподарського 

призначення (ринок землі)», «Особливості обчислення педагогічного стажу для 

встановлення надбавки за вислугу років та право на пенсію», «Звільнення у 

зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі», «Продаж земель сільськогосподарського призначення 

(ринок землі)», «Третя особа в кримінальному процесі, щодо майна якої 

вирішується питання про арешт», «Виділення земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства», «Спадкування фермерського господарства», 

«Нотаріальне посвідчення правочинів», «Порядок ввезення та розмитнення 

товарів з-за кордону», «Членство у професійній спілці. Участь профспілок у 

захисті прав працівників», «Перепоховання останків померлого. Переміщення 

тіл померлих через державний кордон», «Фіктивне підприємництво». 

 

2.1. Експертна оцінка/Peer review 

 У ІІІ кварталі 2020 року фахівцями відділу організації надання вторинної 

правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. За 

результатами проведеного моніторингу 9 успішних практик адвокатів Сергія 

Романіва, Андрія Бруха, Артема Пащука, Оксани Мартинюк, Оксани Левицької та 1 

успішну практику начальника відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги 

Пирської оприлюднено на офіційній сторінці Центру у мережі Facebook. 
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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 17 осіб, з них: 7 учасників АТО/ОСС, членів їх 

сімей , 4 - жертв булінгу, 6 – жертв сімейного насильства. 

 

Участь у роботі круглого столу з питань співробітництва та взаємодії суб'єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі з метою обговорення місцевих проблем та викликів та їх 

можливих вирішень, організованому та проведеному 22 липня Регіональним офісом 

Консультативної Місії Європейського Союзу у Львові (КМЄС), взяла директор 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин. Учасники зустрічі 

обговорили процедурні, технічні та організаційні моменти взаємодії між суб'єктами, 

що надають послуги жертвам сімейного насильства чи насильства за ознакою статі, 

напрацювання та успішні кейси, які є у кожній організації та установі, баченням 

шляхів та механізмів запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі. 

 
 

 

181 звернення в поліцію, причиною якого стало насильство в сім'ях; 160 

звернень - від жінок, 20 - від чоловіків, 1 - від дитини; 172 адмінпротоколи; 60 

термінових заборонних приписів; 5 кримінальних проваджень – такою є невтішна 

статистика Сокальщини у І півріччі 2020 року. Адже всі добре розуміють, що мова 

йде про ті випадки, які зафіксовані, з приводу яких відповідні служби чи установи 

отримали звернення. Невиявлених, як свідчить реальність, - значно більше. Участь в 

мультидисциплінарній он-лайн нараді щодо специфіки випадків домашнього 

насильства на Сокальщині, яка відбулася 27 липня взяли директор Червоноградського  
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МЦ з надання  БВПД  Наталія Костишин, фахівці відділів  «Сокальське бюро 

правової допомоги» та «Соснівське бюро правової допомоги»  Ольга Пирська,  

Христина Назар та  Світлана Тарасенко. Окрім аналізу здійснених заходів, учасники 

зустрічі - представники організацій та установ, що є суб'єктами, які здійснюють 

заходи у сфері протидії домашньому насильству у Сокальському районі, 

представники відповідних обласних структур, ГО «Жіночі перспективи» обговорили і 

механізми вдосконалення механізмів надання допомоги постраждалим від сімейного 

насильства, перенаправлення та інформування про право на безоплатну правову 

допомогу. 

  

 

Участь у роботі он-лайн круглого столу «Люди поважного віку – активні члени 

громади: від теорії до практики» на запрошення партнерської громадської організації 

«Суспільство і право», який відбувся 29 липня взяли директор Червоноградського 

МЦ з надання БВПД Наталія Костишин та керівниця відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Захід, приурочений презентації результатів 

проєкту «Залучення людей поважного віку до управління справами громади через 

інструменти громадської участі», дав можливість учасникам обговорити проблеми 

взаємодії людей поважного віку та органів місцевого самоврядування, питання участі 

людей поважного віку в житті громади, а також ознайомитися з досвідом інших 

регіонів України щодо залучення людей поважного віку до процесу прийняття рішень 

та використання інструментів громадської участі. 
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5 серпня участь у вебінарі «Ризики нелегальної трудової міграції», 

організованому Червоноградською міською філією Львівського обласного центру 

зайнятості, взяла начальник відділу право просвітництва та надання правової 

допомоги Тетяна Яструб. Учасники вебінару – підоблікові служби зайнятості – 

отримали інформацію прочинники, які впливають на зовнішню та внутрішню трудову 

міграцію, рекомендації про те, як не стати жертвою торгівлі людьми при трудовій 

міграції. Одним із головних питань було питання про захист трудових прав та 

алгоритм як це зробити практично. 

 

Участь у вебінарі "Сучасні джерела пошуку роботи", організованому 

партнерами - Червоноградською міською філією Львівського обласного центру 

зайнятості 10 вересня взяла фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія 

Федоряк. Учасників з числа підоблікових вона ознайомила з діяльністю Центру, 

переліком послуг, які він надає, умовами отримання первинної та вторинної правової 

допомоги, переліком категорій громадян, які, відповідно до Закону "Про безоплатну 

правову допомогу" мають право на послуги адвоката. 

  
 

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 новостворених громад Сокальщини та оновлено карту правових потреб.  

Зокрема: 

- 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 групових заходів з використанням платформи ZOOM; 

 

Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, іноваційною, ефективною 

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

 Забезпечено укладання щомісячних планів роботи Червоноградського МЦ з 

надання БВПД, графіків проведення групових он-лайн консультацій, графіка 

роботи психологічної приймальні для учасників АТО/ООС та членів їх родин, 

жертв сімейного насильства, булінгу 

 Забезпечено  надання послуг у відповідно до внесених 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 трьох нарадах керівників, що проводилися  

центром з надання БВПД у Львівській області, Координаційним центром з 

надання БВПД 
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 Протягом звітного періоду фахівці Центру взяли участь у семінарах, вебінарах, 

організованих Координаційним центром з надання правової допомоги, 

мережею клубів PRAVOKATOR  з наступних тем:  

- «Спадкові спори: позасудові та судові способи врегулювання»; 

- «Поділ спільної сумісної власності подружжя»; 

- «Визнання особи такою, що втратила право на користування житловим 

приміщенням»; 

- «Право спільної часткової та спільної сумісної власності на земельну 

ділянку»; 

- «Трудові спори: джерела права, особливості подання позову та судова 

практика»; 

- «Усиновлення, опіка та піклування»; 

- «Види трудових договорів, гарантії та компенсації, робочий час та час 

відпочинку»; 

- «Порядок надання/отримання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців»; 

- «Особливості створення сімейного фермерського господарства»; 

- «Відновне правосуддя: принципи, механізм та учасники процесу»; 

- «Правові особливості укладення та припинення шлюбу»; 

- «Зміни у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців»; 

- «Шлюбний договір»; 

- «Право власності: визнання у судовому порядку та набувальна давність»; 

- «Медіатор та учасники процесу медіації»; 

- «Концепція механізму відновного правосуддя для неповнолітніх»; 

- «Медіація в Україні та її місце в національному законодавстві»; 

- «Плата за користування житловим приміщенням і за комунальні 

послуги»; 

- «Захист прав на свободу вираження поглядів онлайн. Конституційна 

скарга та звернення»; 

- «Законодавче регулювання та особливості проведення державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно» 

 

 Фахівцями Центру у звітний період пройдено навчання з використанням 

інтернет платформ PROMETHEUS, Ed-era з тем: 

- «5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії»; 

- «Дистанційна робота для публічних службовців»; 

- «Смарт-громада: управління на основі даних»; 

- «Ваш багатоквартирний будинок: хто і як має ним управляти»; 

- «Про НАТО»; 

- «Основи діалогу»; 

- «Запобігання торгівлі людьми»; 

- «Людина та держава. Правила гри»; 

- «Європейський механізм захисту прав людини»; 

- «Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2»; 

- «Взаємодія  органів державної влади з громадськістю»; 

- «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад»; 

- «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби». 
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Обмін практиками, напрацювання спільних кейсів, пошук відповідей на 

актуальні питання - один із пріоритетних напрямків роботи фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД в умовах карантинних обмежень 

 Що таке результат? Чому він є вимірюваним і невимірюваним, прогнозованим і 

непрогнозованим, довгостроковим і короткостроковим? 

 Як спрогнозувати результати роботи? 

 Як пов'язані цілі, завдання, план та результат? 

 Що таке ресурсність? 

 Чи завжди ресурсозатратність відповідає результату? 

 Чи є всі теми і формати актуальними/ потрібними в усіх регіонах? 

Про ці та інші проблемні моменти йшлося 9 липня під час чергової зустрічі 

фахівців системи БПД в рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію». Тепер 

організатори очікують на практичні напрацьовані кейси, які допоможуть учасникам 

структуризувати свою роботу з врахуванням прогнозованих результатів та наявних 

ресурсів. 

  

 

В рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» продовжуються зустрічі фахівців 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 30 липня 

стартував триденний он-лайн інтенсив для тих, для кого актуальними є робота на 

результат, розумний підхід до розподілу та витрачання ресурсів, зацікавленість в 

обміні та впровадженні кращих практик правопросвітництва, які реально впливають 

на рівень правової спроможності громад. Що таке успішний захід? Чи може 

правопросвітництво спростити, а не ускладнити роботу центрів? Що таке 

ресурсозатратність і як ефективно використовувати ресурси? За якими критеріями 

визначається результативність правопросвітницького заходу? Чи є логіка в укладанні 

календаря заходів? Яка вона? З приводу цих та ряду інших питань дискутували 

учасники закритої зустрічі, яка стала першою у циклі навчань з організації та 

проведення правопросвітницької діяльності фахівцями системи БПД. Важливо, що 

обговорення та дискусія розгорнулися не навколо теоретичного матеріалу, а навколо 

досвіду усіх учасників, яким вони ділилися між собою. Попереду - структуризація 

знань та досвіду, що таки допоможе спростити роботу та покращити результати. 
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Знову про правопросвітництво йшлося під час другої тематичної зустрічі 

фахівців місцевих центрів безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулася 3 

серпня в режимі он-лайн в рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» Що таке 

правопросвітництво? Чи є вуличне інформування та роздача буклетів 

правопросвітництвом? Чи достатньо записати відеоролик, радіопрограму, телесюжет, 

щоб це стало правопросвітницьким заходом? Яку ціль ставлять перед собою фахівці 

місцевих центрів, організовуючи та проводячи заходи? Що таке підвищення правової 

спроможності громади і як цього досягти? Знайшовши відповіді на ці та ряд інших 

питань, можна переконатися, що правопросвітництво якраз є тим інструментом, який 

оптимізує роботу, впорядковує використання ресурсів та, врешті-решт, впливає на 

якість первинної правової допомоги та рівень правової спроможності громад. до цієї 

думки учасникам ще треба зробити кілька кроків. Але це кроки, які допоможуть їм 

оптимізувати свою роботу та скерувати її на досягнення результату, зменшити 

ресурсозатратність. Отже, правопросвітництво, на думку учасників, - це поширення 

правової інформації, ознайомлення з механізмами захисту прав, вироблення навичок 

застосування прав, формування вміння захищати права та запобігати їх порушенню. 

Як пов'язані між собою правопросвітницькі заходи та правова спроможність 

громад? Захід можна вважати вдалим та результативним, якщо він відповідає 

потребам громади, запитам окремих цільових груп, дає відповіді на актуальні для 

громади питання, формує алгоритм дій щодо захисту прав, лобіювання інтересів. 

Куди витрачаються ресурси безрезультатно? На заходи, які громаді чи окремій 

цільовій групі не потрібні, на несплановані, непідготовані заходи, на заходи, що 

виникають на підставі «календаря пам'ятних дат», на заходи, які не містять правової 

складової, на заходи, сплановані кимось згори тощо. 

 

Як поцілити «в десяточку» і зробити захід результативним? Об'єктивно оцінити 

потреби громади, рейтингувати теми, які є актуальними, визначити чіткі цільові 

категорії до кожної з актуальних тем, чітко окреслити мету, кінцевий результат, 

можливі ризики, опрацювати формат заходу, його наповнюваність, способи подачі 

інформації. Про це дискутували і саме це напрацьовували учасники он-лайн заходу - 
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фахівці місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги - в 

рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!»  6 серпня. Вміння абстрагуватися від 

власного досвіду та власних правових потреб чи проблем - чи не найскладніше. Адже 

власний досвід зазвичай проектується на досвід інших, якщо для мене це актуально - 

то це актуально для усіх. Насправді ж - це чи не найприкріша помилка, яку ми часто 

робимо. Прикрішою є тільки та, яку нам насаджують згори під календар пам'ятних 

дат чи як модне питання, яке на слуху. Учасники заходу мали можливість співставити 

правові потреби різних груп та спроектувати їх на конкретні цільові групи, 

враховуючи особливості кожної з них навіть у сприйнятті інформації, самостійно 

оцінити свою трудозатратність, яка не призводить до бажаного результату, аби в 

подальшому скоригувати свою діяльність. 

 

 

Як змінити ставлення ЗМІ до вас та ваших організацій, налагодити контакт зі 

ЗМІ, писати цікаво, чим відрізняються комерційні та некомерційні ЗМІ, чому 

важливою є аудиторія, чому одну і ту ж інформацію варто подавати різними 

способами, як обирати теми, формат та спосіб подачі інформації?   

Про ці та інші тонкощі йшлося під час зустрічі фахівців Червоноградського та 

Вижницького  МЦ з надання БВПД з продюсером філії українського Суспільного 

мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України Суспільне Буковина 

Максимом Волошиним. Змістовних та корисних 10 рецептів як змінити те, що про вас 

не пишуть ЗМІ від спікера стали добрими практичними порадами фахівцям. Тому 

чекайте ще цікавіших матеріалів про нас та наших партнерів. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 липня по 30 вересня 2020 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1274 звернень клієнтів, 1085 особам було надано правову консультацію, 189 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 
653 543 110 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
267 208 59 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 
правової допомоги»  

354 334 20 

 Разом по МЦ 1274 1085 189 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

180 рішень про надання БВПД, надано 62 доручення адвокатам та 121 наказів 

штатним працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення 

процесуальних документів). По одному письмовому зверненню було надано відмову 

у наданні БВПД.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: цивільне –  382 (30%), 

житлове – 158 (12%), соціальне забезпечення –  154 (12%), сімейне –  143 (11%), 

трудове – 119 (9%), інші питання – 71 (6%), земельне – 63 (5%), спадкове – 45 (4%), 

пенсійне – 43 (3%), адміністративне – 31 (2%), цивільний процес –  28 (2%), 

кримінальне – 12 (1%), податкове – 8 (1%), кримінальний процес – 7 (1%), виконання 

судових рішень – 6 (1%), адміністративний процес -  4 (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 

 

 
 

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: УБД/АТО – 130 (72%), малозабезпечені – 18 

(10%), інваліди –  16 (9%), діти – 11 (6%), жертви домашнього насильства – 4 (2%), 

ВПО – 1 (1%),. 

 

До 18 років
2%

18-35 років
30%

35-60 років
48%

Понад 60 років
20%

Малозабезпечені
10%

Інваліди
9%

Діти
6%

УБД/АТО
72%

ВПО
1%

Жертви домашнього 
насильства

2%
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб

, 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 - 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість  

тем 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
3/39 11/137 - 56 6 72 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
2/31 3/46 - 11 3 2 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
1/8 5/62 - 23 3 24 

4. 
Червоноградський 
МЦ 

0 3/29 - 22 0 46 

 


