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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік  

у ІV 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 280 рішень про надання  БВПД 

 Здійснено перевірку 51 актів виконаних робіт та за 47 актами забезпечено 

своєчасне проведення оплати праці адвокатів 

 Надано 1956 правові консультації та інформації громадянам, у тому числі 558 

письмових консультацій  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 продовжується (за запитами) он-лайн консультування з 

використанням платформи ZOOM. У звітний період проведено консультації: 

«Які є види земельних спорів? Що таке земельний спір? Як вирішити спір в 

позасудовий та судовий спосіб?» 

«Класифікація видів цільового призначення земельних ділянок. Процедура 

зміни цільового призначення земельної ділянки. Як зареєструвати зміну 

цільового призначення земельної ділянки?» 

 Здійснено запис 25 та трансляцію 37 програм правової тематики на місцевих 

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

- «Нові правила отримання субсидії у 2020 році»; 

- «Порядок реєстрації місця проживання»; 

- «Кого і як будемо обирати 25 жовтня: зміни до Виборчого кодексу»; 

- «Продаж земель сільськогосподарського призначення»; 

- «Право користування чужою земельною ділянкою»; 

- «Робота за сумісництвом»; 

- «Вирішення земельних спорів»; 

- «Оренда земельних ділянок»; 

- «Муніципальна няня»; 

- «Право на зміну прізвища імені та по батькові з 01.01.2021»; 

- «Куди звернутись і як усунути, перешкоди при користуванні земельними 

ділянками»; 

- «Порядок реєстрації земельної ділянки в державному земельному 

кадастрі»; 

- «Електронна трудова книжка»; 

- «Відповідальність за борги за комунальні послуги»; 

- «Про добросусідство»; 

- «Виплати одиноким матерям»; 

- «Які функції виконує технічна документація на земельну ділянку»; 

- «Землі, які використовуються для відпочинку населення»; 

- «Усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою»; 
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- «Стягнення боргу за онлайн кредитом» 

- «Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування»; 

- «Чи законно вимагати ПЛР-тести від працівника?»; 

- «Соціальні виплати, у тім числі пенсійні, непрацюючим громадянам»; 

- «Борги за комунальні послуги»; 

- «Спільна власність на земельну ділянку». 

 

 Здійснено 25 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: 

- «Місцеві вибори – 2020 в умовах карантину»; 

- «Професія - адвокат». 

 Виготовлено та розповсюджено 5 інформаційних матеріалів у форматі 

інфографіки з наступних тем: 

- «Домашнє насильство»; 

- «Як захиститися від колекторів, або як діяти коли вас дістають»; 

- «Коротко про найактуальніші питання земельного законодавства»; 

- «Інформація про вільні земельні ділянки можна отримати кількома шляхами»;  

- «Скасування державної реєстрації/кадастрового номера земельної ділянки». 

 
   

Протягом ІV кварталу 2020 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 157 

заходів для різних цільових груп правопросвітницького, комунікаційного, 

інформаційного та навчального характеру. 

 

 Дієвою є робота трьох клубів DOCUDAYS, які працюють на базі 

Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та відділів «Сокальське бюро правової допомоги, «Соснівське бюро 

правової допомоги». 

 

Свою роботу кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays на базі   

«Сокальське бюро правової допомоги» розпочав 2 жовтня з зустрічі з волонтерами 

Благодійного фонду  «Карітас Сокаль». Шквал емоцій в учасників зустрічі, яку 
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модерувала фахівець Центру Христина Назар-Уманська, викликав перегляд фільму 

"Булер". І цей шквал не вщухав під час обговорення, яке переросло у справжню 

дискусію. 

 чому герої фільму стали жертвами булінгу; 

 чому люди бояться того, чого не розуміють; 

 чому вважають правильною лише свою думку та не сприймають тих, хто 

відрізняється - саме ці питання озвучувалися старшокласниками і знову та 

знову вони поверталися до них.  

Цікаве спостереження зробила фахівець-модератор: підлітки дійшли до 

висновку, що прояви саме вищезазначеного стають причиною булінгу. Безперечно, 

булінг - явище не одностороннє і не однозначне. І позитивним його не назвеш, адже в 

основі - приниження, знущання, біль. Чи є булінг злочином? Так. Чи за злочин мають 

нести відповідальність? Так. 

Тож фахівець бюро проінформувала учасників зустрічі про те, що 

відповідальність за вчинення булінгу регулюється на законодавчому рівні. І не 

завжди це адміністративна, в окремих випадках - кримінальна. 

Принагідно дякуємо за дієву співпрацю БФ "Карітас Сокаль" та Мар'яні Яремчук 

 

 
 

Свою роботу кіноклуб медіапросвіти з прав людини  Docudays на базі відділу   

«Сокальське бюро правової допомоги» продовжив 7 жовтня для учнів 8 класу 

Стенятинської СЗШ І-ІІІ ст. показом фільму «Габріель повідомляє з чемпіонату 

світу». 

 що передбачає Конвенція ООН про права дитини? 

 чому права дитини так само важливі, як і права дорослих людей? 

 чому важливо дотримуватись прав дитини? 

 які проблеми простих людей важливі у фільмі? 

 чому важливо «не мовчати»? 

 як відстоювати свою думку? 
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Відповіді на ці та інші питання шукали учні під час обговорення фільму разом з 

модератором Ольгою Пирською. Особливо звернули увагу учні на можливість цікаво 

і з користю проводити свій вільний час, у той ж час діти у фільмі не мають такої 

можливості. Під час проведення підсумку учні ділилися своїми враженнями про 

фільм та відповідали на питання – чи можна вважати актуальними проблеми, які 

розповів у фільмі бразильський хлопець у наш час? 

 
 

В рамках роботи кіноклубу медіапросвіти з прав людини  Docudays на базі 

відділу   «Сокальське бюро правової допомоги» 9 жовтня відбувся показ фільму 

«Габріель повідомляє з чемпіонату світу» для учнів 3-4 класів Зубківського 

навчально-виховного комплексу школа - дитячий садок. 

 Конвенція ООН про права дитини, які права передбачено? 

 Чому права дитини важливі? 

 Як відстоювати свою думку? 

Відповіді на ці та інші питання шукали учні під час обговорення фільму разом з 

модератором Ольгою Пирською. Також говорили про права (як без цього) людини. 

Серед озвучених прав людини були: право голосу, право захисту себе та своєї сім’ї, 

право на власну думку, права перед суспільством (пізніше інтерпретоване, як право 

на повагу до власної гідності), свобода мирних зібрань та право на освіту.  

Серед зобов'язань: не убий, не вкради, не бреши, бережи природу, отримуй 

освіту. Під час обговорення учні звернули увагу на права дітей, які були порушені. В 

першу чергу згадали право на житло, на відпочинок та дозвілля, а також на власну 

думку, яку дорослі мають взяти до уваги, якщо йдеться про інтереси дітей. 

Учні із захопленням спостерігали за головним героєм фільму, за його 

ініціативністю і наполегливістю. Саме тому після перегляду активно висловлювали 

свої думки, враження. Здається, що може зробити дитина, щоб захистити свої права? 

Може розповісти правду всьому світу за допомогою лише однієї відеокамери. 

  
 

На базі бюро правової допомоги розгортають свою роботу кіноклуби  Docudays 
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9 жовтня в рамках роботи одного з них на базі відділу   «Соснівське бюро правової 

допомоги» працівники Центру надання соціальних послуг Великомостівської  ОТГ 

разом з координатором Світланою Тарасенко переглянули фільм "Заробітчанський 

шлях", який викликав у присутніх різні думки та різні емоції. 

Про: 

 проблеми працевлаштування; 

 зарплати в конвертах; 

 пошук кращого життя дискутували учасники після перегляду кінострічки. 

  
 

16 жовтня в рамках роботи кіноклубу медіапросвіти з прав людини  Docudays, 

що діє на базі відділу «Сокальське бюро правової допомоги» відбувся показ фільму 

для учнів 7-9 класів Боб'ятинського навчально-виховного комплексу "ЗШ І-ІІ ст. - 

дитячий садок". Цікаву дискусію викликав фільм "Габріель повідомляє з чемпіонату 

світу". Разом з модератором заходу Христиною Назар дискутували про: 

 право людини на житло та відповідальність у разі його порушення 

 права дитини на дозвілля та відпочинок 

 заборону дискримінації 

 те, що гарантує Конвенція про права дитини? 

 те, як дитині захистити свої права та законні інтереси? 

На завершення підлітки зазначили, що герой фільму став для них прикладом 

для висловлення своєї думки та наполегливості у захисті своїх прав. 
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Недитячими питаннями відрізнялися перегляди та обговорення фільму 

"Боротьба Джамали", що відбулися в рамках роботи клубу  DOCUDAYS 18 жовтня. 

 чому Україна не може ввести своїх "зелених чоловічків" у Крим? 

 чому США дружать та підтримують Україну, але не вводять свої війська, щоб 

нам допомогти? 

 чому хтось вирішує де мають жити інші? 

 чому родини через чиїсь амбіції та забаганки опиняються по різні сторони 

кордонів? 

Окупація Криму - це порушення не лише територіальної цілісності України, а й 

порушення низки прав людей - такого висновку дійшли учасники перегляду - слухачі 

Червоноград - Європейська Школа Лідерства та Бізнесу під час дискусії, яку 

модерували фахівці Червоноградського МЦ з надання  БВПД Марія Федоряк та 

Вікторія Скаб'як 

 

  
 

Світ дорослих так часто відрізняється від світу дітей. На жаль, саме у 

дорослому світі маленької Лізи живуть не ельфи та чарівники, а пиятика, насильство. 

тому й втікає часто дівчинка з дому в ліс, аби там жити серед своїх вигаданих 

персонажів. "Лізо, ходи додому" - той фільм із колекції Docudays, який не просто не 

залишає нікого байдужим, а й спонукає думати, переосмислювати, аналізувати, 

міняти рішення. Саме такого висновку дійшли учасники перегляду, що відбувся 20 

жовтня на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» (м. Червоноград) за модерування фахівця Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Марії Федоряк. 
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Зустріч фахівців Червоноградського  МЦ з надання  БВПД Лесі Шаварської та 

Марії Федоряк з лідерами учнівського самоврядування відбулася 21 жовтня у 

Червоноградському НВК № 10. Фільм "Боротьба Джамали" мало кого залишає 

байдужим. Адже фактично усі ми є свідками тих подій, які розгорнулися у нашій 

країні. Закономірно, що виникають палкі дискусії, питання без відповідей, емоції. Не 

стала винятком і чергова зустріч зі школярами. 

  

 
 

Правовий десант фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД 11 

листопада працював у Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10. Показ 

та обговорення фільму з колекції Docudays «Боротьба Джамали» провели фахівці 

Марія Федоряк та Вікторія Скаб’як під час зустрічі з учнями 10 класу. Фільм про 

перемогу співачки Джамали з піснею «1944» на «Євробаченні -2016» , якою вона 

хотіла привернути увагу світу до подій у Криму, уже вкотре не залишив байдужими 
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глядачів. Учасники висловлювали свої думки щодо окупації Криму росіянами, 

звернули увагу, що права кримсько-татарського народу порушуються та чиниться 

тиск на правозахисників, дискутували щодо порушення прав та можливостей їх 

захисту. Вразила глядачів і історія родини співачки Джамали, яка досі роз'єднана. 

11 листопада не залишили поза увагою фахівці Центру і учнів 5-6 класів. 

Говорили про булінг, його види - фізичний, психологічний, економічний, 

відповідальність за вчинення. Особливу увагу приділили кібербулінгу, який все 

більше поширюється в учнівських середовищах. Активність учасників свідчить про їх 

зацікавленість, готовність спільно вирішувати проблеми та запобігати їх виникненню. 

Особливий інтерес викликав аналіз цікавих кейсів та інформація про те, куди 

звернутися у випадку, коли дитина стала жертвою чи свідком булінгу. 

А з іншою групою шестикласників працювали Тетяна Яструб та Наталія 

Гудзик. Жваве обговорення викликав фільм "Боротьба Джамали". Про порушення 

прав людини, важливість їх захисту, про право на вільне висловлювання власної 

думки, свободу слова, віросповідання, право на національну ідентичність, свободу від 

тортур, право на власне житло, свободу пересувань дискутували підлітки з фахівцями 

Центру. 

  

 
 

Чергова кінозустріч відбулася 12 листопада у Червоноградський навчально-

виховний комплекс № 10. Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія 

Федоряк та Вікторія Скаб’як зустрілися з учнями 9 класу. Цього разу підліткам 

запропонували перегляд та обговорення документального фільму з колекції Docudays 

«Габріель повідомляє з чемпіонату світу». У фільмі йдеться про бразильського 

підлітка Габріеля, який бореться за свої права і права мешканців свого рідного міста. 
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Його обурило те, що під час підготовки та проведення Чемпіонату світу з футболу 

2014 року для будівництва залізниці зносять житлові будинки а місцеві жителі цілими 

родинами змушені переїжджати. Озброївшись камерою, Габріель висвітлює ситуацію 

в своєму блозі. Під час обговорення старшокласники дійшли висновку, що не 

потрібно терпіти несправедливість, а навпаки- боротися за свої права, відстоювати їх 

та допомагати це робити іншим. 

  
 

З підлітками на актуальні теми спілкуються фахівці Червоноградського МЦ з 

надання БВПД. На жаль поширеним та небезпечним залишається у навчальних 

закладах таке явище як булінг. Як захистити себе і не стояти осторонь, якщо стали 

свідком приниження інших? Відповіді на ці та інші питання шукали 18 листопада 

дев'ятикласники Червоноградської загальноосвітньої школи № 12 разом із фахівцем 

центру Марією Федоряк. Активно обговорювали учасники зустрічі переглянутий 

фільм із колекції Docudays «Буллер», у якому йдеться про хлопчика, якого постійно 

принижують у школі через його зовнішній вигляд, для якого дорога додому стає 

важким випробуванням, оскільки там на нього чекає найбільше неприємних 

несподіванок та небезпек. Байдужими дев'ятикласників фільм не залишив. Учні 

висловлювали свої думки, обговорювали саме поняття булінгу, його види, 

кібербулінг, можливі наслідки. Підлітки напрацювали поради, які можна дати жертві, 

спостерігачам та кривднику, звернули увагу на необхідність підтримки батьків та 

вчасне реагування вчителів на виявлені випадки булінгу, нагадали і про 

відповідальність за вчинення булінгу вперше і повторно. Фахівець, у свою чергу, 

надала інформацію куди звертатись у випадку, коли дитина стала жертвою або 

свідком булінгу. 

 
 

На базі Червоноградського МЦ з надання  БВПД продовжується робота клубів 

Docudays. 23 листопада фахівці центру Федоряк Марія та Вікторія Скаб’як зустрілися 

з учнями 5, 9 класів Червоноградської загальноосвітньої школи № 8. Для перегляду та 

обговорення школярам запропонували фільм з колекції Docudays «Боротьба 
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Джамали», у якому йдеться про перемогу співачки Джамали з піснею «1944» на 

«Євробаченні -2016». Неабияку зацікавленість в учасників викликали факти про 

депортацію кримських татар у 1944 році. З цього приводу дискутували про право на 

життя, свободу пересувань, право на дитинство, захист від жорстокого поводження, 

на самоідентифікацію, свободу віросповідань тощо. Не залишились байдужими 

школярі і до фактів та розповідей про події 2014 року - окупації Криму росіянами. 

Окупація, захоплення півострова, війна, зелені чоловічки, порушення кордонів - ті 

слова, якими під час обговорення оперували школярі, роздумуючи та дискутуючи з 

приводу дотримання/ порушення прав людей, які проживали та проживають у Криму. 

Діти звернули увагу, що в окупованому Криму чиниться тиск на адвокатів, які 

захищають кримських татар, тим самим порушуються їх права на захист, правову 

допомогу, подекуди - право на життя. 

  
 

Показ та обговорення фільму з колекції Docudays «Боротьба Джамали» 24 

листопада провела начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська під час зустрічі з люди з інвалідністю Сокальської районної асоціації людей 

з інвалідністю. Стрічка розповідає про те, як після перемоги української співачки 

кримськотатарського походження Джамали на "Євробаченні-2016" світ більше 

дізнався про події у Криму в 2014 році. Що таке окупація Криму? Що означає 

втратити все? Як виражати свою думку? Як не втратити свою гідність і свободу? 

Після показу фільму учасники ділилися своїми думками та розказували про емоції від 

перегляду фільму. 

  
 

Клуб Docudays, координатором якого є фахівець відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлана Тарасенко, продовжує зустрічі у різних населених 

пунктах Червоноградського району. 27 листопада відбувся черговий показ фільму 

"Боротьба Джамали" з колекції фестивалю для учнів дев'ятого класу Карівської 

загальноосвітньої школи. 

 що таке депортація і чому депортували кримських татар у 1944 році з їх 

батьківщини; 

 хто почав війну і хто окупував Крим у 2014; 
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 які права людей порушуються на окупованих територіях 

 хто має захищати територіальну цілісність України. 

Ці питання, що виникли після перегляду фільму, активно обговорювалися 

учасниками, подекуди переростаючи у дискусію. 

  
 

В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 30 

листопада відбулася зустріч начальника відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольги Пирської з учнями Волицької середньої загальноосвітньої школи. 

Восьмикласникам фахівець центру запропонувала для обговорення фільм з колекції 

«Docudays «Ліза, ходи додому» - фільм про маленьку дівчинку Лізу, яка постійно 

кудись втікає. Її життя похмуре й жорстоке, тому вона шукає прихистку в природи, де 

в неї свій світ – там панують ігри, музика й магія. В дівчинки настільки багата уява, 

що вона примудряється переживати нескінченні запої батьків. Фільм дав можливість 

прожити досвід реальної героїні та «відчути» проблеми. Учні не залишилися 

байдужими після його перегляду та поділилися думками, що проблеми, висвітлені в 

фільмі дуже актуальні. Діти асоціювали Лізу з равликом, який може сховатися завжди 

у мушлі. Чи можна що-небудь зробити з батьками Лізи, щоб сім'я стала нормальною і 

дівчинка більше не тікала з дому? Чи багато таких сімей в нашій державі і зокрема в 

нашому селі? Хто повинен опікуватися такими дітьми? Що буде з цією дівчинкою, 

коли вона виросте, якою буде її сім'я? Над цими та іншими питаннями роздумували 

школярі. Не залишились поза увагою і учні 9 класу. Що таке рабство? Як не стати 

жертвою торгівлі людьми? Фахівець пояснила і розвінчала основні міфи і стереотипи, 

які виникли в нашій державі стосовно торгівлі людьми. Також обговорили, що стати 

жертвою торгівлі людьми може кожен, незалежно від статі, віку, рівня освіти чи 

кваліфікації. Торгівля людьми може відбуватись і всередині країни, і поза її межами, а 

вербувальниками найчастіше виступають люди, яким довіряють. Тому обережність та 

знання до кого та коли звертатися по допомогу - це те, що найперше необхідно 

засвоїти. 
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Клуб Docudays розпочав цикл зустрічей зі школярами навчальних закладів 

Соснівки. 1 грудня фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко зустрілася з учнями третього класу Соснівського ліцею № 2. 

Третьокласникам запропонували для перегляду фільм фільм "Джованні та балет на 

воді". Уже традиційно зав'язалася дискусія, під час якої школярі шукали відповіді на 

питання про те, чи є "хлопчачі" чи "дівчачі" виду спорту. До логічного висновку 

дійшли школярі, що відповідно статті 2 Конвенції ООН про права дитини жодна 

дитина не повинна піддаватися дискримінації через колір її шкіри, стать, мову, 

релігію, думку, країна походження, бідність і багатство, фізичні вади або належність 

до меншини. 

  
 

Про руйнування стереотипів та цінності йшлося 1 грудня під час зустрічі 

фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко з 

шестикласниками Соснівського ліцею №2. В рамках роботи кіноклубу Docudays UA 

учням було запропоновано переглянути фільм "Джованні та балет на воді". Чи 

спокійно завершився перегляд? Ні. Адже фільм викликав багато емоцій, часом досить 

суперечливих. Тому й пробували усі разом навчитися розрізняти та аналізувати 

сформовані у суспільстві стереотипи, зокрема, щодо гендерних ролей.  
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Про права людини зі старшокласниками навчальних закладів Червонограда 

спілкуються фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД. Перегляд та 

обговорення фільму "Боротьба Джамали" з колекції Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays організувала у Червоноградській 

загальноосвітній школі № 1 фахівець Центру Наталія Гудзик. Разом зі 

старшокласниками роздумували про причини та наслідки порушень прав людей у 

Криму, складність становища кримських татар, які виїхали на материкову частину 

України та тих, які залишилися в окупованому Криму. Окрім того представниця 

Центру ознайомила присутніх з діяльністю установи, основними напрямками, 

наголосивши, що відповідно до чинного законодавства усі діти мають право на 

фахову правову допомогу. 

  
 

2 грудня в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насилля" фахівець 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар зустрілась з 

десятикласниками Сокальської загальноосвітньої школи № 2. Про родинні цінності та 

піклування батьків про дітей говорили під час перегляду фільму "Лізо, ходи додому" з 

колекції Docudays. Які статті Конвенції про права дитини були порушені мамою Лізи, 

хто повинен піклуватися про таких дітей як Ліза - держава чи громада, чи є у фільмі 

докази про дотримання державою прав Лізи, чому права дитини такі ж важливі, як і 

права дорослих? Саме ці питання викликали цікаву дискусію в учасників зустрічі. 

Також фахівець бюро розповіла про те, як держава вирішує подібні проблеми та 

надала інформацію про соціальні служби, куди можна звернутися за допомогою, 

наголосивши, що усі діти мають право на безоплатну правову допомогу. 
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Чудовим інструментом для проведення просвітницької діяльності є фільми з 

колекції Docudays. Чергова зустріч відбулася 3 грудня в Ільковицькому навчально-

виховному комплексі "Школа-садок". Разом з фахівцем відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Христиною Назар учні 5 та 6 класів в рамках Всеукраїнської акції 

"16 днів проти насилля" переглянули фільм "Лізо, ходи додому", обговорили тему 

байдужості матері до дитини, відсутності турботи та піклування, а також зауважили 

низку порушень інших прав дитини - героїні фільму Лізи. Юні ільковичани дізналися 

і про роботу Сокальського бюро правової допомоги та про своє право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

 

 
 

До зустрічей з координаторами клубу Docudays, що працює на базі відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» долучилися хоробрівські школярі. Зустріч з 

одинадцятикласниками 3 грудня провела фахівець Христина Назар. Як перегукується 

з фільмом та його героями казка про павука, який обплутав своєю павутиною усіх 

людей, які права дитини були порушені у фільмі, чому права дитини так само 

важливі, як права дорослих, що дає знання своїх прав наймолодшим? 

Саме ці питання викликали бурхливу дискусію між випускниками після перегляду 

фільму "Лізо, ходи додому", адже запропонований фільм мало кого залишає 
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байдужим. Багато дискутували учасники зустрічі і про домашнє насильство, його 

причини та наслідки, про те, чи варто замовчувати факти насильства, отримали 

інформацію куди звертатися, щоб отримати допомогу. 

 
 

4 грудня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар зустрілася з десятикласниками Сокальської загальноосвітньої школи № 4. 

Показ фільму "Лізо, ходи додому" відбувся в рамках Всеукраїнської акції "16 днів 

проти насильства". Після перегляду фільму дискутували про домашнє насильство, 

причини його виникнення, види, а також відповідальність за його вчинення. Не 

оминули й тему прав дитини, порушення яких було відображено у фільмі. 

 

 
 

Виїзне засідання клубу Docudays відбулося 8 грудня на базі Червоноградської 

загальноосвітньої школи № 5. Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія 

Федоряк та Вікторія Скаб’як зустрілися з десятикласниками п'ятої школи. Фільм з 

колекції Docudays «Габріель повідомляє з чемпіонату світу» - це той матеріал, який 

мотивує до прийняття рішень, формування та відстоювання власної позиції, 

лобіювання інтересів громади. Фільм розповідає про бразильського підлітка Габріеля, 

який не залишився байдужим до порушення прав мешканців свого кварталу, будинки 

яких хочуть знести, заради будівництва залізниці, під час підготовки та проведення 

Чемпіонату світу з футболу 2014 року. Власне, про права, їх порушення, про те, як 

поінформувати інших про їх права, навчитися захищати йшлося під час обговорення 
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фільму після його перегляду. Не залишатися осторонь, працювати в команді, думка 

кожного є важливою і може призвести до змін - ключові висновки, до яких дійшли 

підлітки. 

 

 
 

Чергова зустріч з глядачами - бібліотекарями Великомостівської ОТГ – в 

рамках роботи клубу Docudays відбулася 7 грудня у міській бібліотеці. Не залишив 

байдужими присутніх фільм режисерки Олени Федюк, адже тема заробітчанства, 

трудової міграції - одна з небагатьох, яка об'єднує людей різних соціальних статусів, 

мешканців різних регіонів, представників різних професій. Фільм слідує за ходою чи 

не єдиної у світі заробітчанської прощі -10 денного пішого паломництва із Самбора 

до Зарваниці, присвяченого і організованого українськими трудовими мігрантами та 

їхніми сім'ями. Роздуми учасників заходу викликали жваву дискусію про проблеми 

офіційного працевлаштування, умови праці, причини вимушеного заробітчанства.  

  
 

Про домашнє насильство та його прояви говорили учні Белзької 

загальноосвітньої школи - учасники зустрічі в рамках Всеукраїнської акції "16 днів 

проти насилля" - із фахівцем відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Христиною Назар. Тема байдужості та жорстокості матері до дитини викликала 
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бурхливу дискусію серед дев'ятикласників, адже фільм дозволив прожити фрагмент із 

життя маленької Лізи та відчути на собі весь жах цієї ситуації. Обговорили також і 

порушення низки прав дитини, а саме права на турботу та піклування, права на 

відпочинок, права на освіту, права вільно висловлювати свої думки. Не обійшли 

учасники зустрічі увагою і гостре несприйняття чи нерозуміння їх ровесниками і 

таких речей як обов'язок, відповідальність, правила. Адже мало хто, знаючи власні 

права та маніпулюючи ними, задумується над тим, що права мають і інші. 

  
 

Показ та обговорення фільму з колекції Docudays «Габріель повідомляє з 

чемпіонату світу» провела начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольга Пирська 9 грудня під час зустрічі з учнями 5-9 класів Горбківської 

загальноосвітньої школи. Фільм про бразильського хлопчика Габріеля, який знімає 

репортаж про негативні наслідки від проведення чемпіонату світу з футболу, що має 

відбутися у його країні у 2014 році. Щоб привезти сотні тисяч уболівальників на 

футбольний стадіон, влада розпочинає прокладання залізниці прямо через квартал, в 

якому живе Габріель. Він обурений ситуацією, що склалася, тому намагається 

захистити свої права та права своїх близьких та рідних. Після перегляду учні активно 

обговорювали фільм, аргументовано доводили свою думку стосовно проблем, які 

висвітлені в фільмі. Діти звернули увагу на порушення прав дітей: права на житло, 

права на відпочинок та дозвілля, а також на власну думку, яку дорослі мають взяти до 

уваги, якщо йдеться про інтереси дітей. Особливо учні звернули увагу на те, що герої 

фільму, і Габріель, і Веслі, - їхні однолітки. Вони, не чекаючи допомоги та 

фінансування уряду, спонсорів, беруть ініціативу в свої руки, організовують дозвілля 

власними силами, при цьому багато роблячи для інших. 
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Виїзне засідання клубу Docudays, що працює на базі Червоноградського МЦ з 

надання БВПД, 9 грудня відбулося на базі Червоноградської міської централізованої 

бібліотечної системи. Фахівці Центру Марія Федоряк та Вікторія Скаб’як зустрілися 

зі студентами ДВНЗ "Червоноградський гірничо-економічний коледж". Про права 

дітей, сімейне виховання, відповідальність батьків дискутували учасники після 

перегляду фільму «Лізо, ходи додому». аналізуючи поведінку Лізи - головної героїні 

фільму - учасники неодноразово поверталися до твердження про те, що дівчинка 

створила навколо себе свій комфортний і безпечний світ, бо цього не зробили дорослі 

- ані її батьки, ані відповідні служби. Чи можна виправдати насильство у сім'ї? Чи 

мають право батьки вчиняти насильство над дітьми? Чи варто замовчувати факт 

насильства? Чи можна самостійно справитися з наслідками насильства? Питання, які 

виникали при обговоренні фільму викликали низку інших, якими є види насильства 

та як їх розрізнити, як можна убезпечити себе від дій кривдника, де і яку допомогу 

можна отримати, що включає в себе безоплатна правова допомога і куди по неї 

звертатися, чи обмежувальний і терміновий заборонний приписи є ефективними 

інструментами тощо. 

  
 

Як навчитися приймати рішення та відстоювати власну думку? Чи може одна 

людина вплинути на життя громади? Чи може хтось позбавити іншу людину житла, 

достойних умов проживання? Чи варто про проблеми та порушення твоїх прав 

говорити вголос? Про це дискутували 9 грудня з фахівцями Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Марією Федоряк та Вікторією Скаб'як учні 8-9 класів 

Червоноградської загальноосвітньої школи № 9 після перегляду фільму із колекції 

Docudays «Габріель повідомляє з чемпіонату світу». Фільм, у якому йдеться про 

боротьбу бразильського підлітка Габріеля за свої права та права мешканців свого 

кварталу, з якого виїжджати змушені цілі родини, аби влада, готуючись до 

чемпіонату світу з футболу, на місці їх будинків збудувала залізницю, змушує 

багатьох задуматися не лише про необхідність захищати власні права, а й про те, що 

одна людина здатна протистояти свавіллю та навчити це робити інших. 
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10 грудня в рамках роботи кіноклубу Docudays, що діє на базі відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги», старшокласники Соснівського ліцею № 2 

разом з фахівцем центру Світланою Тарасенко переглянули фільм режисерки Оксани 

Бурої "Лізо, ходи додому!". Уже не вперше під час обговорення учасники ділилися 

враженнями та пережитими емоціями - від обурення до співпережиття та готовності 

щось робити, аби життя героїні та подібних до неї дітей змінилося. Справді, тема 

сімейного насильства мало кого залишає байдужим. І важливо, щоб у суспільстві 

врешті було зруйновано стереотипи, що повідомляти про відомі факти насильства в 

сім'ї - це соромно, нікому не потрібно, не варто виносити на загал. важливо, щоб 

реальні чи потенційні жертви знали куди і до кого звертатися по допомогу, яку 

допомогу можна отримати. 

Дискусія між старшокласниками цього разу розпочалася з обговорення самої назви 

фільму. А згодом переросла в обговорення, чи є у дівчинки захист від держави, чому 

права дитини такі само важливі як і права дорослих людей, яку відповідальність 

мають нести батьки тощо. 

  
 

 

10 грудня у День прав людини фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД 

зустрічалися з учнями навчальних закладів Червоноградського району. Ряд заходів у 

Борятинському навчально-виховному комплексі "СЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" 

провели Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Під час зустрічі з учнями 2-4 класів 

говорили про права дитини молодші школярі дізналися про свої основні права: на 

життя, любов та турботу, на освіту, здорове харчування та інші, працювали з Картою 

прав дитини, в якій наглядно показано , де діти можуть реалізовувати свої права 

(право на освіту - в школі і т.д.) Учні виконували цікаві завдання, на прикладі відомих 

казок, розпізнавали порушення прав головних героїв та напрацьовували алгоритми, як 

цього не допускати, алгоритм дій дитини у випадку небезпеки. Жваве обговорення 
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викликав переглянутий мультиплікаційний фільм про пригоди Їжачка в лісовій школі. 

Діти відзначили, що ставлення до когось не може залежати від його інакшості, а 

кожен має ті ж права, які мають усі. З підлітками - учнями 6-9 класів - говорили про 

булінг, його причини, види, наслідки. Особливу увагу фахівці Центру приділили 

кібер-булінгу, що набуває все більшого поширення у шкільному середовищі. Вдалося 

закцентувати увагу учасників заходу на таких важливих моментах, як 

відповідальність за вчинення протиправних дій та недопущення будь-якого з видів 

насильства у навчальному закладі. Про результативність заходу свідчать успішно 

виконані практичні завдання та розв'язані задачі. 

  
 

Чому фільм має таку назву? Яка подія опинилася в центрі уваги головного 

героя? Які проблеми простих жителів Бразилії зображені у фільмі? Порушення яких 

прав людини було відтворено у фільмі? Як навчитися відстоювати свою думку? 

Відповіді на ці та інші питання шукали 15 грудня під час зустрічі з фахівцем відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Христиною Назар восьмикласники 

Сокальської гімназії ім. О. Романіва, переглянувши документальний фільм з колекції 

Docudays "Габріель повідомляє з чемпіонату світу". 

 
 

16 грудня кіноклуб Docudays, який працює на базі Червоноградського МЦ з 

надання БВПД, провів виїзне засідання на базі Червоноградської загальноосвітньої 

школи № 4. Разом з семикласниками фахівець Центру Наталія Гудзик переглянула 

фільм «Чемпіонка». Документальна стрічка про молоду ромку, яка готується до 

головної події свого життя - боксерського поєдинку, пройшовши довгий непростий 

шлях від сільського спортзалу до чемпіонату за допомогою тренера, спонукав 

школярів до активного обговорення. Дискутували про стереотипи, які формують 
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ставлення до людей та життя в суспільстві, аналізували розповіді ромів, вчилися 

визначати порушення прав людини та механізми їх захисту. 

 
 

Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 83 мобільних і дистанційних 

пунктів, з них у тому числі в рамках реалізації Програми прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство. Серед них: 

Про стягнення заборгованості по аліментах, офіційне працевлаштування та 

його переваги, визнання особи такою, що втратила право на користування житловим 

приміщенням, процедуру надання безоплатної вторинної правової допомоги йшлося 

під час зустрічі фахівців Червоноградського  МЦ з надання  БВПД Марії Федоряк та 

Наталії Гудзик з підобліковими Сокальського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» (м Червоноград), що відбулася в рамках роботи 

дистанційного пункту доступу до правової допомоги 5 жовтня. 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 5 жовтня 

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

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

про місцеві вибори у 2020 році. Найбільше цікавила інформація про те, кого будуть 

обирати, яким чином обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади та хто 

може бути старостою в селі. Також фахівець бюро провела зустріч з неповнолітнім 

підобліковим, під час якої йшлося про відповідальність неповнолітніх, а саме: 

 що таке юридична відповідальність та якими є її види; 

 з якого віку настає адміністративна відповідальність; 

 за які види злочинів та в якому віці неповнолітнього можна притягнути до 

кримінальної відповідальності; 

 якими способами правового захисту може скористатися неповнолітня особа. 

 
 

Роботу дистанційного пункту консультування на базі Зубківської бібліотеки 10 

жовтня забезпечила начальник відділу   «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. За отриманням правової допомоги громадяни зверталися з питаннями про: 

 надання субсидії на опалювальний період 2020-2021 р.р.; 

 перерахунок пенсії; 

 порядок отримання земельної ділянки. 

Фахівець Центру роз'яснила, які суб'єкти мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, порядок написання звернення і які документи необхідно долучити. 

Окрім того у бібліотеці оновлено матеріали інформаційного кутка правової тематики. 
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Круглий стіл з працівниками Поторицької сільської ради 13 жовтня з земельних 

питань провела начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. Учасники обговорили проблемні питання щодо вирішення земельних 

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

Також обговорили 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 Ольга Пирська забезпечила 

роботу дистанційного пункту консультування. За отриманням правової допомоги 

громадяни зверталися з питаннями щодо:  

 реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з місця реєстрації; 

 порядку оформлення субсидії на опалювальний період 2020-2021 р.р.; 

 здійснення перерахунку розміру пенсії; 

 здійснення приватизації земельних ділянок. 

Ольга Пирська роз'яснила, які суб’єкти мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, порядок написання звернення та які документи необхідно 

долучити. 
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13 жовтня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар забезпечила роботу мобільного пункту консультування на базі Хоробрівської 

сільської ради. Найактуальнішими для мешканців Хороброва є питання про: 

 встановлення факту родинних відносин; 

 поділ житлового будинку; 

 оформлення спадщини; 

 перерахунок пенсії. 

Також фахівець Центру провела робочу зустріч з працівниками сільської ради, 

під час якої обговорили майбутню співпрацю в рамках програми надання правової 

допомоги жителям сільських місцевостей. 

 

 
 

Що робити, якщо ви не знайшли себе у списках виборців? Як поновити 

втрачені документи? Чи "спишуть" просто так борг по аліментах? І що буде, якщо 

його не виплатити?  Що робити з непогашеними мікрокредитами? Чи можуть забрати 

житло? 

Кредитна картка погашена, але нарахування банк однак здійснює. Як це припинити? 

Як здійснити перерахунок пенсії? З цими питаннями зверталися підоблікові 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» (м 

Червоноград) до фахівця Червоноградського  МЦ з надання  БВПД Марії Федоряк під 

час роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги 19 жовтня. 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 19 жовтня 

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

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

про порядок працевлаштування, порядку оформлення субсидії, правила перетину 

кордону України в умовах іспитового строку. Фахівець Центру розповіла також про 

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

допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати 

для отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру  БВПД. 

 
 

Роботу дистанційного пункту консультування 29 жовтня в приміщенні 

Сокальської центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського забезпечила 

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

відповідала на питання про порядок оформлення та поновлення субсидії, зняття з 

місця реєстрації, які пільги передбачені людині з інвалідністю І групи. 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 аби отримати безоплатно послуги адвоката або представника центру  

БВПД. 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 2 листопада 

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

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

про зміну реєстрації місця проживання, порядок погашення та зняття судимості, 

процедуру розірвання шлюбу та стягнення аліментів. 

  
 

Про зняття з місця реєстрації, виготовлення паспорта, погашення кредитної 

заборгованості, офіційне працевлаштування йшлося 2 листопада під час роботи 

дистанційного пункту консультування на базі Сокальського міськрайонного відділу 

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

забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Леся Шаварська та 

Марія Федоряк. 
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3 листопада фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар забезпечила роботу мобільного пункту консультування на базі Боб'ятинської 

сільської ради. Найактуальнішими для мешканців Боб'ятина є питання про 

приватизацію земельної ділянки, оформлення субсидії, отримання дублікатів 

документів з архівів, а також отримання соціальної допомоги для багатодітної сім'ї. 

 
Що варто знати про зміни при оформленні субсидій? за який період беруться до 

уваги доходи при нарахуванні субсидій? хто та як може оформити субсидії онлайн? 

хто та як повертає кошти за надану недостовірну інформацію - ці та інші питання 

обговорили 4 листопада учасники зустрічі - фахівці Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Наталія Гудзик та Леся Шаварська з керівником та спеціалістами Управління 

праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради. 

 
 

Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 16 листопада 

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

Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі, отримали відповіді 

на питання про відповідальність за порушення карантину, порядок подання заяви в 

поліцію, а також про права різних категорій осіб на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Особливо це питання цікавило неповнолітніх осіб, які є 

підобліковими установи. 
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Роботу дистанційного пункту консультування на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" (м. Червоноград) 

16 листопада забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія 

Гудзик та Леся Шаварська. Підоблікових установи проконсультовано щодо зняття з 

місця реєстрації, оформлення договорів купівлі-продажу, перерахунку пенсії, 

процедури надання БВПД. 

  
 

17 листопада на базі Великомостівської бібліотеки працював дистанційний 

пункт консультування, роботу якого забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлана Тарасенко. 

 якими є норми споживання газу для пільговиків; 

 як здійснити перерахунок пенсії; 

 як перейти з пенсії осіб з інвалідністю на пенсію за віком; 

 як поновити строки прийняття спадщини; 

 як встановлюється та нараховується податок на землю. 

Відповіді на ці та інші питання отримали мешканці Великомостівської ОТГ, які 

звернулися по правову допомогу. 
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Доступ до правової допомоги мешканцям найвіддаленіших сіл Сокальщини 

забезпечують фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД 18 листопада на базі 

Двірцівської бібліотеки Великомостівської ОТГ працював мобільний пункт 

консультування. Мешканці отримали від фахівця відділу «Соснівське бюро правової 

допомоги» Світлани Тарасенко відповіді на питання про укладення договору оренди 

землі, строки та умови погашення судимості, порядок укладання договору оренди, 

порядок розроблення проекту землеустрою, порядок стягнення аліментів, 

правомірність звільнення та поновлення на роботі. 

  
 

Про принципи прав дитини йшлося 23 листопада під час інформаційно- 

правопросвітницької зустрічі фахівця відділу «Сокальську бюро правової допомоги» 

Христини Назар з неповнолітнім підобліковим Сокальського міськрайонного відділу 

філії Державної установи "Центр пробації" Львівської області з нагоди Дня гідності 

та свободи. Говорили про: 

 заборону дискримінації дітей; 

 забезпечення дитини спеціальним захистом, надання умов для розвитку, 

створення умов для найкращої реалізації інтересів дитини; 

 право на ім'я та громадянство; 

 право на здорове зростання і розвиток, належне харчування, житло, розваги і 

медичне обслуговування; 
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 дитині, яка є особливою у фізичному, психічному або соціальному відношенні, 

повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з 

огляду на її особливий стан; 

 право зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків, в атмосфері любові 

 право на отримання освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою; 

 дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першим одержує захист і 

допомогу; 

 дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості 

і експлуатації. 

Також фахівець бюро проінформувала про можливість реалізації права на 

безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 

 
 

Дистанційний пункт консультування з правових питань продовжує свою 

роботу на базі Сокальського районного територіального Центру соціального 

обслуговування "Допомога вдома". 24 листопада підопічні установи отримали від 

фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко відповіді 

на питання про зміни у пенсійному забезпеченні, зокрема про підвищення пенсії з 1 

грудня 2020 року. 

Нагадуємо, що з 1 грудня 2020 року відповідно до Закону України "Про державний 

бюджет України на 2020 рік" розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність збільшився з 1712 грн. до 1769 грн. 

 
Роботу дистанційного пункту консультування 27 листопада в приміщенні 

Сокальської районної бібліотеки імені Василя Бобинського забезпечила начальник 

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

вичерпні відповіді на питання про порядок проведення скорочення штату, переваги 

при залишенні на роботі при скороченні штату, виплату компенсацій за 

невикористанні щорічні та додаткові відпустки. Зазначимо, що усі питання, пов'язані 

зі створенням нового Червоноградського району, припиненням існування 
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Сокальського району та відповідними процесами, пов'язаними з цим. Ольга Пирська 

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

ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для 

можливості отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 

 

  
 

Роботу мобільного пункту консультування 30 листопада на базі сільської 

бібліотеки с. Комарів забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. За отриманням правової допомоги громадяни зверталися з 

питаннями про порядок вступу та оформлення спадщини, перерахунок пенсії, 

порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, зняття з місця реєстрації, 

пільги людини з інвалідністю І групи. Окрім того у Комарівській бібліотеці 

поновлено матеріали інформаційного кутка правової тематики. 

  
 

Один із них 2 грудня працює на базі Великомостівської бібліотеки. 

Консультації про: податкову пільгу на час навчання, поновлення строків прийняття 

спадщини, приватизацію земельної ділянки в межах міста, норми безоплатної 

передачі земельних ділянок для садівництва, те, як діяти особі, постраждалій від 

домашнього насильства, здійснення перерахунку пенсії, як діяти, якщо що не 

виплачують кошти за договором оренди земельного паю провела фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. 
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Приватизація житлових будинків, виготовлення технічної документації на 

земельну ділянку, присвоєння кадастрового номера, оформлення договору дарування 

на будинок та земельну ділянку, порядок оформлення заповіту. Неповний перелік тем 

та питань, з якими мешканці Боб'ятина звернулися до фахівця відділу «Сокальське 

бюро правової допомоги» Христини Назар 4 грудня під час роботи мобільного пункту 

консультування з правових питань. 

 
 

Яким є порядок зняття з реєстрації місця проживання, як стати на облік в центр 

зайнятості, як і коли здійснюється перерахунок пенсії, що потрібно для офіційного 

працевлаштування? Ці та інші питання актуальні для підоблікових Сокальського 

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

відповіді на них вони отримали від фахівця відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Христини Назар 7 грудня під час роботи дистанційного пункту 

консультування. 

  
 

Роз'яснення та консультації з питань про зняття з місця реєстрації, 

виготовлення паспорта громадянина України, сплату заборгованості по аліментах, 
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розірвання шлюбу, оформлення субсидії, підтвердження факту закриття кредиту 

отримали підоблікові Сокальського міськрайонного відділу Державної установи 

"Центр пробації" у Львівській області (м. Червоноград) 7 грудня під час зустрічі з 

фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД Марією Федоряк та Лесею 

Шаварською під час роботи дистанційного пункту консультування з правових питань. 

  
 

Роботу дистанційного пункту консультування на базі Поторицької бібліотеки 8 

грудня забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. За отриманням правової допомоги громадяни зверталися з питаннями про 

оформлення та монетизацію субсидії, призначення пенсії та її перерахунок, порядок 

безоплатної приватизації земельної ділянки, оформлення приватизації житлового 

будинку. Ольга Пирська роз'яснила, які суб’єкти мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, порядок написання звернення. 

Окрім того у приміщенні бібліотеки оновлені матеріали інформаційного кутка 

правової тематики. 

  
 

За запитом клієнтів працював дистанційний пункт консультування на базі 

Великомостівської міської бібліотеки, роботу якого 7 грудня забезпечила фахівець 

відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Цього разу 

мешканці громади зверталися з питаннями про порядок розірвання шлюбу, порядок 

стягнення аліментів, те, як розтермінувати/реструктурувати велику заборгованість по 

аліментах, зняття з місця реєстрації в судовому порядку, те, хто є суб'єктом права на 

БВПД, куди звертатись у випадку, якщо ви чи ваші знайомі стали жертвами 
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домашнього насильства, порядок здійснення перерахунку пенсії державним 

службовцям, чи є правомірними дії колекторів. 

  
 

Вичерпні фахові консультації отримали мешканці Белза під час роботи 

мобільного пункту консультування з правових питань, що працював 8 грудня на базі 

Белзької міської бібліотеки. Як зазначає фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Христина Назар, яка забезпечила виїзне консультування, актуальними є 

питання про приватизацію житлового будинку, оформлення заповіту, присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці, виготовлення технічної документації на 

землю, приватизацію земельної ділянки під обслуговування житлового будинку. 

 

 
 

Роботу мобільного пункту консультування з правових питань забезпечила 9 

грудня фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»  Світлана Тарасенко. 

Щоразу мешканці Двірців та довколишніх сіл звертаються з питаннями, які, на жаль, 

є поширеними, і з питаннями, які цікавлять безпосередньо когось із них. Цього разу 
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консультувалися з приводу того які дії потрібно вчинити далі, якщо є проект 

землеустрою, як запобігти булінгу у шкільному середовищі, хто і яку 

відповідальність несе за вчинення протиправних дій, як розірвати договір оренди, що 

краще обрати субсидію чи пільгу. 

 
 

Про приватизацію земельних ділянок, присвоєння кадастрового номера, зняття 

з місця реєстрації, перерахунок пенсії, отримання субсидій йшлося 11 грудня під час 

роботи мобільного пункту консультування з правових питань на базі Острівської 

бібліотеки, роботу якого забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Мешканці Острова та довколишніх сіл 

скористалися можливістю та отримали вичерпні відповіді на свої питання, 

ознайомилися з напрямками діяльності Центру, дізналися про своє право на правову 

допомогу та можливість скористатися послугами адвоката чи фахівця Центру для 

вирішення в судовому чи досудовому порядку своїх правових проблем. 

  
 

Оплата житлово-комунальних послуг, оформлення субсидії, зняття з реєстрації 

місця проживання, оскарження рішення суду у кримінальній справі. Про це йшлося 

21 грудня під час зустрічі фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Христини Назар з підобліковими Сокальського міськрайонного відділу Державної 

установи "Центр пробації" у Львівській області (м. Сокаль) під час роботи 

дистанційного пункту консультування. 
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Зняття з місця реєстрації, переваги офіційного працевлаштування (робота за 

контрактом, соціальні гарантії, нарахування страхового стажу, погодинна оплата 

праці), визначення місця проживання, реєстрація місця проживання без наявного 

паспорта, здійснення перерахунку пенсії - ці питання є актуальними для підоблікових 

Сокальського міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у 

Львівській області (м. Червоноград), відповіді на які вони отримали 21 грудня від 

фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Марії Федоряк та Лесі Шаварської 

під час роботи дистанційного пункту консультування з правових питань на базі 

установи. 

  
 

Про оформлення заповіту на земельну ділянку, нарахування субсидії, 

перерахунок пенсії, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, приватизацію 

земельних ділянок консультувалися мешканці Ульвівка у фахівця відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Христини Назар 21 грудня під час роботи 

мобільного пункту консультування з правових питань. 
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У переддень нового року саме час залишити старі клопоти у минулому. Роботу 

мобільного пункту консультування на базі Народного дому с. Завишень 23 грудня 

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

За отриманням правової допомоги завишнянці зверталися з питаннями про: 

 приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд (присадибної ділянки); 

 присвоєння кадастрового номера; 

 здійснення перерахунку пенсії; 

 оформлення заповіту; 

 оформлення субсидії на опалювальний період 2020-2021 р.р. 

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

допомогу та порядок написання звернення. 

  
Роботу дистанційного пункту консультування 28 грудня в приміщенні 

Сокальської центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського для працівників 

бібліотеки забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольга Пирська. Фахівець надала вичерпні роз'яснення про порядок та умови 

укладення договору про зміну постачальника газу, розтермінування оплати боргу за 

житлово-комунальні послуги, соціальні гарантії працівників культури. Ольга Пирська 

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

вторинної правової допомоги та ознайомила з переліком документів, котрі слід 

надати для отримання послуг адвоката або представника центру БВПД. 
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29 грудня на базі Сокальського районного територіального центру соціального 

обслуговування "Допомога вдома" працював дистанційний пункт консультування, 

роботу якого забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» 

Світлана Тарасенко. Підопічним центру було роз'яснено відмінність між договором 

довічного утримання, договором дарування та заповітом. Хто є сторонами договору, 

умови договору, обов'язки набувача за договором, а також припинення договору - про 

це йшлося у роз'ясненнях фахівчині Центру. 

 
 

Протягом жовтня – грудня фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено ряд виїздів 

у найвіддаленіші населені пункти Червоноградського району для 

консультування мешканців з питань земельного законодавства в рамках 

проекту Програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. 

 

Зміна цільового призначення земельної ділянки, приватизація земельної 

ділянки, присвоєння кадастрового номера, дострокове розірвання договору оренди 

землі, встановлення меж земельної ділянки, визнання права власності на земельну 

ділянку в порядку спадкування - ці та інші питання хвилюють мешканців Тартакова, 

Боб'ятина, Смикова, з якими 20 жовтня зустрічалися фахівці Центру Марія Федоряк 

та Ольга Пирська. Завдяки реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство" на Сокальщині працюють мобільні пункти консультування з 

правових питань, зокрема - з питань впровадження земельної реформи. Фахівці 

Червоноградського МЦ з надання БВПД та відділів «Сокальське бюро правової 

допомоги», «Соснівське бюро правової допомоги» не тільки забезпечують роботу 

згаданих пунктів консультування та надають якісні консультації, а й за потреби 

допомагають укласти документи правового характеру, прийняти звернення для 

надання вторинної правової допомоги безпосередньо під час виїзних прийомів, 

забезпечують інформування мешканців найвіддаленіших сіл району з правових 

питань, ведуть активну просвітницьку роботу.  
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21 жовтня саме за таким маршрутом працювали фахівці Червоноградського МЦ 

з надання БВПД Ольга Пирська та Марія Федоряк, забезпечуючи роботу мобільних 

пунктів консультування в рамках Програми "Прискорення приватних- інвестицій у 

сільське господарство". 

 приватизація земельних ділянок; 

 присвоєння кадастрового номеру; 

 встановлення меж земельної ділянки; 

 виділення земельної ділянки багатодітній сім’ї; 

 виділення земельної ділянки під будівництво - неповний перелік питань, з 

якими до консультантів звернулися мешканці зазначених сіл після тематичної 

інформаційно-просвітницької зустрічі "Порядок дій для отримання земельної 

ділянки". 

  

 
 

22 жовтня зустрітися з фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Марією Федоряк та Ольгою Пирською мали можливість мешканці Свитазева, 
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Стенятина та Скоморох. Для мешканців Сокальщини і надалі актуальними 

залишаються питання про: 

 дострокове розірвання договору оренди землі; 

 присвоєння кадастрового номера; 

 приватизацію земельної ділянки; 

 зміну цільового призначення землі; 

 встановлення меж земельних ділянок. 

  
 

Мобільні пункти консультування з земельних питань працюють на Сокальщині 

в рамках Програми "Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". 

Про порядок отримання земельної ділянки та зміну її цільового призначення йшлося 

22 жовтня у Двірцях та Бутинах. До фахівця відділу «Соснівське бюро правової 

допомоги» Світлани Тарасенко, яка забезпечила проведення консультування у 

мешканців сіл, було чимало питань. Серед них: 

 що робити, якщо землевпорядна організація ще два роки назад взяла кошти і 

документи на виготовлення технічної документації земельної ділянки і нічого 

не робить; 

 коли можна продавати земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства; 

 чи може сільська рада забрати земельну ділянку, яка ще не приватизована; 

 чи може сільська рада забрати пай, якщо він дістався у спадок від батька; 

 яка відстань межі між будинками і чи може на межі знаходитися частина 

будинку; 

 чи можна отримати безкоштовно земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства, якщо є інші земельні ділянки (наприклад, для 

будівництва) 

  
 

23 жовтня мешканці Зубкова та Переспи отримали вичерпні відповіді на ряд 

запитань, серед яких: 
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 як змінити цільове призначення земельної ділянки; 

 якою є процедура присвоєння кадастрового номера; 

 якою є процедура приватизації земельної ділянки під ведення 

сільськогосподарських робіт; 

 як приватизувати земельну ділянку під будівництво; 

 на що звертати увагу при прийнятті у спадок земельних ділянок різного 

призначення від керівника відділу   «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольги Пирської. 

  
 

23 жовтня у цих населених пунктах працювали мобільні пункти 

консультування з правових питань, роботу яких забезпечила фахівець відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Для тих, хто звернувся по 

допомогу, актуальними є питання: 

 чи можна купити будинок, якщо земля, на якій він стоїть, не приватизована і як 

це зробити? 

 чи можна приватизувати декілька земельних ділянок (для ведення особистого 

селянського господарства), які обмеження при цьому діють? 

 в які терміни місцева рада має надати дозвіл на виготовлення технічної 

документації земельної ділянки? 

 чи можна продати пай, який дістався у спадок? 

  
 

24 жовтня мобільний пункт консультування для мешканців Савчина та Гути 

працював на базі сільської ради. Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як, забезпечуючи його роботу, надавали відповіді на 

питання про: 

 присвоєння кадастрового номеру; 

 приватизацію земельної ділянки; 

 дострокове розірвання договору оренди землі; 
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 виділення земельної ділянки під забудову; 

 приватизацію земельної ділянки під будинком тощо. 

  
 

На Сокальщині продовжується реалізація Програми прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство. З дотриманням карантинних обмежень 11 

листопада на базі Домашівської сільської ради та Куличківської бібліотеки 

працювали мобільні пункти консультування, роботу яких забезпечили фахівці 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк Христина Назар та Ольга 

Пирська. Актуальними для мешканців Сокальщини залишаються питання про: 

 виділення та приватизацію земельної ділянки під забудову; 

 присвоєння кадастрового номера; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки; 

 дострокове розірвання договору оренди землі; 

 приватизацію земельної ділянки під ОСГ; 

 вступ у спадщину та оформлення заповіту на земельну ділянку; 

 встановлення меж земельної ділянки тощо. 

  
 

 

Про зміну цільового призначення земельної ділянки, присвоєння кадастрового 

номера, встановлення меж земельної ділянки, повноваження розпорядника земель 

водного фонду, дострокове розірвання договору оренди землі, оформлення 

документів на земельну ділянку в порядку спадкування йшлося 12 листопада під час 

консультування в рамках роботи мобільних пунктів консультування на базі 

Перв'ятицької та Лучицької сільських рад, проведення якого забезпечили фахівці 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та Христина Назар. 

Нагадуємо, що на Сокальщині триває реалізація заходів в рамках Програми 

прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. 
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Відповіді на питання про: зміну цільового призначення земельної ділянки, 

присвоєння кадастрового номера, встановлення меж земельної ділянки, дострокове 

розірвання договору оренди землі, оформлення заповіту на земельну ділянку (пай);, 

приватизацію земельних ділянок під будівництво житлового будинку та 

господарських споруд та під ОСГ отримали мешканці Волиці, Поториці та 

довколишніх сіл від фахівців відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги 

Пирської та Христини Назар 13 листопада під час роботи мобільного пункту 

консультування, що працював на базі сільських рад в рамках Програми прискоренні 

приватних інвестицій в сільське господарство.  
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В рамках Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство 

17 листопада фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги» забезпечили 

роботу мобільних пунктів консультування на базі Телязької та Хоробрівської 

сільських рад. Мешканці зазначених сіл отримали відповіді на питання про: 

 порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

 виготовлення технічної документації на земельну ділянку; 

 порядок приватизації земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку; 

 спадкування земельної ділянки (паю). 

 
 

18 листопада мешканці Варяжа, Опільського та довколишніх сіл мали нагоду 

отримати правові консультації завдяки фахівцям відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги». Актуальними залишаються питання про: 

 зміну цільового призначення земельних ділянок; 

 присвоєння кадастрового номера; 

 приватизацію земельних ділянок для ведення ОСГ та для будівництва 

житлового будинку і господарських споруд; 

 оформлення заповіту на земельну ділянку (пай); 

 вирішення спору за межу; 

 встановлення (відновлення) меж земельних ділянок. 



46 
 

  
 

На Сокальщині продовжується реалізація Програми прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство. 18 листопада мешканці Ванова та Глухова мали 

можливість отримати відповіді на свої питання від фахівців Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Тетяни Яструб та Вікторії Скаб'як. Актуальними і надалі залишаються 

питання про: 

 дострокове розірвання договору оренди землі; 

 присвоєння кадастрового номера; 

 встановлення меж земельної ділянки; 

 порушення правил добросусідства при користуванні землею; 

 приватизацію земельної ділянки без присвоєного кадастрового номера; 

 приватизацію земельної ділянки під забудову; 

 успадкування земельної ділянки; 

 прийняття спадщини тощо. 

Про діяльність Центру, право на безоплатну правову допомогу дізналися 

мешканці зазначених сіл під час інформаційних заходів у форматі вуличного 

інформування. 
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Про вирішення земельних спорів йшлося у Тудорковицькій сільській раді та 

Народному домі Войславичів 19 листопада в рамках реалізації Програми прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство. Про зміну цільового призначення землі 

та встановлення меж йшлося під час зустрічі мешканців зазначених сіл Сокальщини з 

фахівцями відділу «Сокальське бюро правової допомоги». А формат просвітницької 

зустрічі трансформувався в роботу мобільних пунктів консультування, під час яких 

власники земельних ділянок отримали відповіді на питання про: 

 приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд та для ведення ОСГ; 

 приватизацію земельної ділянки під будинком; 

 дострокове розірвання договору оренди землі; 

 розпаювання земель; 

 норми безоплатної приватизації земельних ділянок. 

  
 

Реалізація Програми прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство забезпечує доступ до правових консультацій мешканцям 

найвіддаленіших сіл Червоноградського району. Мобільний пункт консультування, 

роботу якого забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія 

Федоряк та Ольга Пирська, 2 грудня працював у Діброві. Актуальними для мешканців 

цього та довколишніх сіл є питання про зміну цільового призначення земельної 

ділянки, виділення земельної ділянки під забудову, виділення земельної ділянки під 

особисте господарство, встановлення меж земельної ділянки. 
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Що таке кадастровий номер та як і де його отримати, як відбувається зміна 

цільового призначення земельної ділянки, як встановлюються межі земельних 

ділянок, що робити з паями, чи можна розпочинати будівництво на неприватизованій 

земельній ділянці? Відповіді на ці та інші запитання отримали 2 грудня мешканці 

Хлівчан від фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Марії Федоряк та Ольги 

Пирської під час роботи мобільного пункту консультування в рамках реалізації 

заходів Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. 

 
 

Програма прискорення приватних інвестицій в сільське господарство працює у 

Червоноградському районі. Роботу мобільного пункту консультування на базі 

бібліотеки с. Горбків 9 грудня забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. За отриманням правової допомоги мешканці 

Горбкова та околиць зверталися з питаннями про порядок безоплатної приватизації 

земельної ділянки для ведення ОСГ та для будівництва і обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд, присвоєння кадастрового номера, оформлення 

заповіту на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (пай), порядок зміни цільового 

призначення землі. Окрім того, отримали відповіді і на інші запитання, зокрема про  

розірвання шлюбу, вступ у спадщину та оформлення документів на спадкове майно, 

здійснення перерахунку пенсії, оформлення приватизації житлового будинку.  

  
 

Зарудні, Груби, Підрочин, Насалі, Заболотня, Бірок, Підберезена, Гостинець, 

Дженджерівка, Тетеревець, Солтиси - це ще неповний список назв хуторів та 

присілків, які можна об'єднати одним словом - Сілець. Місцеві жартують, що їх село 

за день не обійдеш. 9 грудня у Сільці працював мобільний пункт консультування з 
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правових питань в рамках Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство, роботу якого забезпечила фахівець Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Тетяна Сковрон. Встановлення меж земельної ділянки, приватизація земельної 

ділянки, виділення земельної ділянки під будівництво, прийняття спадщини на 

земельний пай, виділення земельної ділянки під ОСГ - питання, що в розрізі 

створення громад, не перестають бути актуальними для мешканців Сільця. Та не 

тільки земельними питаннями цікавилися ті, хто звернувся по консультацію фахівця. 

Принагідно розпитували про порядок прийняття спадщини, повернення коштів за 

придбаний неякісний товар, виплату коштів по безробіттю, виплата "регресних" 

коштів. По завершенню консультування фахівець Центру провела інформаційну 

кампанію, розповідаючи про діяльність системи БПД та про право кожного на 

правову допомогу. 

  
 

Роботу дистанційного пункту консультування в рамках реалізації Програми 

прискорення приватних інвестицій в сільське господарство на базі бібліотеки с. 

Забужжя 9 грудня забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. За отриманням правової допомоги громадяни зверталися з 

питаннями про приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд (присадибної ділянки), приватизацію 

земельної ділянки для ведення ОСГ, зміну цільового призначення земельної ділянки, 

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Ольга Пирська роз'яснила, які 

суб’єкти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок написання 

звернення для отримання послуг адвоката чи фахівця Центру. По завершенню роботи 

пункту консультування фахівець провела інформаційну акцію задля роз'яснення 

мешканцям Забужжя їх права на правову допомогу та механізмів застосування цього 

права. 

  



50 
 

 
 

Волсвин-Межиріччя. Саме на базі бібліотек цих населених пунктів 8 грудня в 

рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство працювали мобільні пункти консультування, роботу яких забезпечила 

фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. 

Актуальними для мешканців зазначених та довколишніх сіл є питання про 

приватизацію земельної ділянки, зміну цільового призначення земельної ділянки, те, 

чи дійсні старі акти на землю, чи потрібно заключити новій договір з орендарем, 

якщо власник помер, а діти прийняли у спадок земельний пай, норми безоплатної 

передачі земельних ділянок, те, які дії слід зробити далі, якщо є кадастровий номер, 

та, чи є термін дії рішення сесії сільської ради дозволу на виготовлення технічної 

документації. 

  
 

У рамках Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство" 16 грудня в селах Спасів та Княже працювали мобільні пункти 

консультування на базі сільських бібліотек. Приватизація земельної ділянки під 

забудову, порядок присвоєння кадастрового номера, оформлення заповіту та договору 

дарування на земельну ділянку, зміна цільового призначення земельної ділянки, 

дострокове розірвання договору оренди землі, виготовлення технічної документації, 

встановлення меж земельних ділянок - на ці та інші питання жителі зазначених сіл 

отримали вичерпні відповіді від фахівців відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Христини Назар та Ольги Пирської. 
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Про зміну цільового призначення земельної ділянки, те, які дії має вчинити 

власник земельної ділянки, якщо сусід побудував на ній паркан, норми безоплатної 

передачі земельної ділянки під садівництво, те, які дії слід вчинити, якщо сільська 

рада не надає дозвіл на виготовлення технічної документації впродовж трьох років, 

те, чи може сільська рада надати безоплатно земельну ділянку меншу за розмірами 

ніж належить по закону йшлося 17 грудня під час роботи мобільних пунктів 

консультування, роботу яких для мешканців сіл Жужеляни та Муроване в рамках 

реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" 

забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги».  

  
 

Відповідно до запитів цільових груп здійснюється фахівцями 

Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги ряд заходів правопросвітницького та навчального характеру. 

Про право військовослужбовців на правову допомогу, алгоритми отримання 

первинної та вторинної правової допомоги, про соціальні гарантії учасників  

АТО/ООС йшлося під час зустрічі 7 жовтня фахівців Червоноградського  МЦ з 

надання  БВПД Марії Федоряк та Наталії Гудзик з військовослужбовцями в/ч Т0410 
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Інформаційно-просвітницьку зустріч з працівниками Центру надання 

соціальних послуг Великомостівської ОТГ 9 жовтня організувала та провела фахівець 

відділу   «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Під час зустрічі 

обговорили: 

 зміни до Виборчого кодексу; 

 як можна проголосувати не за місцем реєстрації; 

 як проголосувати особам, які не можуть самостійно прийти на виборчі 

дільниці; 

 в які ради обираємо депутатів та як буде виглядати бюлетень на місцевих 

виборах. 

 
Інформаційно-просвітницька зустріч фахівця відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлани Тарасенко з членами ГО "Ветерани  АТО" (м. Соснівка) 

відбулася 11 жовтня. Під час зустрічі предметом обговорення стала чи не 

найактуальніша тема сьогодення - зміни до Виборчого кодексу України та проведення 

і участь у виборах до органів місцевого самоврядування в умовах карантину. 

Особливу увагу та найбільшу кількість питань в учасників викликала 

Постанова від 10 жовтня 2020 року № 366 "Про Роз’яснення щодо порядку 

заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, 

селищних рад, сільських, селищних, міських голів". 
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Про права дітей, про те, чи є у них обов'язки і чому важливими є правила 

говорила з вихованцями Поторицького комплексу ясла-садок 13 жовтня начальник 

відділу   «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. 

Про: 

 право на життя як таке, яке отримує дитина при народженні; 

 право на ім’я та громадянство, адже кожна дитина, з моменту її народження, 

має право на ім’я, набуття громадянства та на догляд з боку своїх батьків; 

 право на здоров’я та медичне обслуговування; право на освіту; 

 право на доступ до необхідної інформації, відпочинок, ігри та дозвілля і не 

тільки. 

Дізналися юні чомучки, а ще про правила, серед яких: поважати близьких та 

друзів, не принижувати гідності іншої людини, поводитись так, щоб своєю 

поведінкою не порушувати прав іншої дитини. Під час спілкування малята швидко і 

правильно визначили, якими основними правами вони володіють з моменту 

народження та розповіли, яким чином кожне із прав має дотримуватися. А згодом 

хлопчики та дівчатка залюбки долучилися до художнього вернісажу, створюючи 

картини з відображенням своїх прав. 

  
 

20 жовтня на базі Двірцівської сільської ради відбулась інформаційно-

просвітницька зустріч з учасниками бойових дій. Фахівець відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлана Тарасенко надала вичерпні відповіді щодо прав 

учасників  АТО/ООС, соціальних пільг, механізму отримання земельних ділянок, 

виплат до 5 травня тощо. 
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Осінні канікули можуть бути емоційними та змістовними. У цьому 

переконалися молодші школярі, читачі Борятинської бібліотеки. Яскрава та насичена 

подорож Країною Права, організована Марією Федоряк та Ольгою Пирською, 

фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД, 21 жовтня запам'яталася 

учасникам емоційною дискусією та відповідями, навіть дещо неочікуваними для них, 

на запитання та під час розв'язання правових задач. Дискутували про право на освіту, 

на відпочинок, якісне харчування, піклування, ім'я, дозвілля тощо. 

  
 

Подорож у країну прав 12 листопада разом з фахівцями Червоноградського МЦ 

з надання БВПД Марією Федоряк та Вікторією Скаб'як здійснили другокласники 

Червоноградського навчально-виховного комплексу №10. 

Про право на життя, на піклування і турботу, на медичну допомогу, на освіту, на 

відпочинок і розваги, на захист від образ та приниження та інші 

Багато цікавого та корисного дізналися школярі, працюючи над картою Прав 

Дитини, виконуючи цікаві завдання. Особливо палку дискусію у малюків викликав 

переглянутий мультфільм про пригоди їжачка у школі, адже кожен побачив щось 

знайоме і задумався не лише про свою чи чиюсь поведінку, а й про її наслідки. А на 

підтвердження активної участі у зустрічі учні отримали серйозні документи - 

паспорти прав дитини. 
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27 листопада у гарячу дискусію переросла зустріч фахівця відділу «Соснівське 

бюро правової допомоги» з шестикласниками Карівської загальноосвітньої школи I- 

II ступенів. Тема булінгу актуальна у будь-якому віці, і на жаль, чи не в кожному 

навчальному закладі. Тому учасники зустрічі й обговорювали жваво види булінгу, 

шукали відповідь на питання про те, чому зазвичай булінг не є тільки фізичним, чи 

тільки економічним чи психологічним. особливо зацікавила учнів інформація про те, 

куди можна звертатися у випадку, якщо хтось став постраждалим чи спостерігачем, 

де та яку допомогу можна отримати. Несподівані емоції викликала інформація про 

відповідальність за вчинені протиправні дії, про наслідки, які за собою тягнуть такі 

дії. 
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27 листопада Христина Уманська, спеціаліст відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» зустрілася зі слухачами Сокальської Малої академії наук. 

Ознайомивши учасників з діяльністю системи безоплатної правової допомоги, 

представниця бюро запропонувала короткий екскурс в історію, зокрема в історію 

становлення прав людини, боротьби за їх захист. Безперечно, говорили про права 

людини та права громадянина, закцентувавши, що: 

 права належать кожній людині уже тільки через її людську природу; 

 у визначених законом межах вони є невід’ємними; 

 всі можуть застосовувати права і користуватися ними однаково; 

 основні обов’язки, що випливають з прав людини, покладені на держави та їхні 

уряди, а не на інших людей. 

Не обійшли учасники зустрічі і тих питань, які зараз у суспільстві на слуху та 

пов'язані з устроєм та дещо й з політичною ситуацією у державі. Темою невеликого 

дискурсу стало питання: що таке президентсько-парламентська республіка: за і проти, 

у якому кожен учасник знаходив свої аргументи. Не може не обнадіювати уже сам 

факт того, що старшокласники звертають увагу та цікавляться подібними речами. 

 
 

Настільна гра «Правова монополія» дає можливість кожному реалізувати себе у 

ролі правника та визначити свій рівень знань. Люди з інвалідністю разом із 

начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською 

спробували себе у ролі правників 1 грудня. Учасники гри перевірили свої знання про 

норми Конституції України, ознайомилися з повноваженнями органів державної 

влади. Рухаючись ігровим полем, відповідали на запитання, пов'язані із широко 

відомими історично-правовими фактами. 
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3 грудня у Міжнародний день осіб з інвалідністю фахівці Червоноградського 

МЦ з надання БВПД Тетяна Сковрон та Наталія Гудзик зустрілися з 

керівником/засновником Спілки Інвалідів Червонограда "Січ" Юрієм Ярославовичем 

Домбровським. Під час зустрічі фахівці Центру розповіли про діяльність 

Червоноградського місцевого центру, про право осіб з інвалідністю отримати правову 

допомогу. У свою чергу керівник спілки інвалідів поділився проблемами осіб з 

інвалідністю, актуальними потребами, які уже сформовані та стають системними: 

встановлення пандусів за місцем проживання, надання матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових проблем, отримання медичних послуг тощо. 

 
 

Відтепер юні правники - слухачі Сокальської філії Малої академії наук - 

отримуватимуть фахові консультації спеціалістів БПД. Про це йшлося під час зустрічі 

4 грудня фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христини Назар з 

викладачем правознавства Сокальської Малої академії наук Мар'яною Царинською. 

Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю, зокрема - організацію 

консультацій для слухачів МАНу, організацію та проведення інформаційних заходів 

тощо. Найбільш цікавою для юних науковців цьогоріч стала тема з царини житлового 

права - втрата права користування житловим приміщенням, як діяти, якщо особа не 

хоче добровільно знятися з реєстрації місця проживання, як оформити позовну заяву 

та які документи необхідно до неї долучити. Варто зазначити, що тішить той факт, що 

юні правники розуміють, що існують розбіжності між теорією та практикою, та готові 

досліджувати практичні кейси, напрацьовані системою БПД, аби зрозуміти 

детальніше, як працює право як інструмент. 
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Що таке булінг і чому останнім часом так багато і часто про нього говорять? 

Які прояви має булінг та як їх вирізнити? Як запобігти булінгу? Хто є учасником 

процесу булінгу? Яка відповідальність настає за вчинення булінгу? На ці та інші 

питання шукали відповіді учні 9-11 класу Поторицької загальноосвітньої школи 8 

грудня разом із начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою 

Пирською. Основною темою розмови стало запобігання булінгу – моральному, 

економічному або фізичному насильству чи агресії в будь-якій формі, вчиненій з 

метою викликати страх, тривогу або підпорядкувати людину своїм інтересам та 

відповідальність, яка передбачена за вчинення булінгу. Фахівець розповіла школярам, 

куди потрібно звертатися в разі виявлення булінгу та яким чином каратимуться 

випадки цькування. 

  
 

Вам доводилося відчувати себе персонажем мультфільму? Своєю поведінкою, 

вчинками, словами ви самі собі когось нагадуєте? Над цим задумалися 

третьокласники Червоноградської загальноосвітньої школи № 5 під час зустрічі 8 

грудня з фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД Марією Федоряк та 

Вікторією Скаб'як. Що таке право на життя, право на ім’я, право на піклування і 

турботу, право на медичну допомогу, право на освіту, право на відпочинок і розваги, 

право на захист від образ та приниження. Над цим задумувалися і про це дискутували 

юні чомучки після перегляду мультиплікаційного фільму про пригоди Їжачка у 

лісовій школі, який страждав через те, що був не такий, як усі і своїми колючками до 

певного часу відштовхував друзів, розв'язуючи непрості правові задачі та ребуси, 

подорожуючи за картою Країною прав. 
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Подорож у Країну Права здійснили разом з фахівцями Червоноградського МЦ з 

надання БВПД третьокласники загальноосвітньої школи № 9. 9 грудня, напередодні 

Дня прав людини до учнів Червоноградської загальноосвітньої школи № 9 завітали 

фахівці Центру - Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Розповідаючи про права людини 

- право на життя, на освіту, на медичну допомогу, на захист від образ та приниження 

та інші, фахівці неодноразово наголошували і на тому, що, знаючи свої права, не 

варто забувати, що такі ж права мають інші люди і за їх порушення будуть нести 

відповідальність. Юні правники дізналися як реалізовувати свої права, як їх 

захистити, куди для цього звертатися. З особливим зацікавленням учні працювали з 

картою «Права дитини», відповідали на цікаві питання та аналізували ситуації, в які 

вони потрапляли чи могли потрапити, як герой переглянутого мультфільму Їжачок, з 

яким через його колючки ніхто не хотів дружити. 

Відстоюючи та захищаючи свої права, треба діяти так, щоб не порушувати права 

інших - до такого висновку дійшли учасники заходу. 
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10 грудня світ відзначив День прав людини. Про права, механізми їх захисту, 

відповідальність йшлося 9 грудня у Двірцівській загальноосвітній школі під час 

зустрічі фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко зі 

школярами. Учням шостого, а згодом і четвертого класу фахівець Центру розповіла 

про те, що грубі систематичні насмішки, образливі слова, штовхання, відбирання 

речей а інші речі - це вияви такого небезпечного явища як булінг. І завершуватися 

такі історії можуть дуже плачевно. Що таке булінг? Які вияви він має та як їх 

розрізнити? Чи можна запобігти булінгу? Як убезпечити себе від насильства з боку 

однолітків? Чи варто замовчувати, якщо ви стали свідком чи жертвою? Куди і по яку 

допомогу звертатися? Відповіді на ці та ряд інших питань спільно з гостею шукали 

учасники заходів після перегляду відеоматеріалів та музичного кліпу відомого 

українського виконавця. 

  
 

Чи відчували ви, що до вас ставляться не так, як до інших? Чи ставилися ви до 

когось не так, як до усіх? Як спілкуватися у колективі, чому треба поважати інших, 

чому так важливо розуміти, співчувати та допомагати? Про це з вихованцями 

Червоноградського дошкільного навчального закладу № 10 спілкувалися фахівці 

Центру Наталія Гудзик та Андрій Мицак. Маленьким чомучкам запропонували 

переглянути мультфільм про пригоди Їжачка, який страждав через те, що був не 

такий, як усі і своїми колючками до певного часу відштовхував друзів, у лісовій 
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школі. Навперебій дошкільнята розповідали, як би вони допомогли Їжачку, обирали 

персонажа, на якого б хотіли бути схожі, чию поведінку схвалюють. Неабияке 

пожвавлення і не зовсім дитячі суперечки викликало обговорення того, що таке права 

дитини та які права мають діти, чи варто їх відстоювати. Приємно, що діти розуміють 

і знають, що їх права - це важливо, і серед них - право на життя, на ім’я, на 

піклування і турботу, на медичну допомогу, на освіту, на відпочинок і розваги, на 

захист від образ та приниження. 

  
 

Про пригоди їжачка у лісовій школі, порушення та захист прав дітей йшлося 10 

грудня під час зустрічі фахівця Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії 

Гудзик з вихованцями першої та дванадцятої груп Червоноградського дошкільного 

навчального закладу № 19. 

  
 

 

11 грудня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар черговий раз зустрілася з викладачем правознавства Сокальської Малої 

академії наук Мар'яною Царинською. Про тематику та рекомендації написання робіт 

слухачами секції правознавства, джерела інформації, аналітичні матеріали, підготовку 

та виконання практичної частини науково-пошукових робіт з окремих галузей права 

говорили учасники зустрічі. Як результат - слухачі МАН мають можливість при 
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написанні і підготовці до захисту робіт консультуватися безпосередньо і у фахівців 

бюро. 

 
 

Чи завжди кожен з нас відчуває межу, де, ніби домагаючись своїх прав, 

порушує чужі? А чи багато хто сьогодні знає власні права, права людини? А чи 

знаємо ми, які права мають люди з інвалідністю? Відповіді на ці питання шукали 

люди з інвалідністю - члени Сокальської районної асоціації людей з інвалідністю 14 

грудня разом із начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою 

Пирською. На основі сюжетів казок учасники зустрічі розбирали, які права героїв 

порушено, згадували свої права та обговорювали обов’язки кожного, відповідальність 

за порушення прав тощо. Набагато спокійніше жити серед людей, які знають, що 

«гідність людини недоторкана! Кожна людина на Землі повинна зустрічати іншу з 

повагою, по-братерськи, з розумінням, справедливістю. Тому що кожна людина – 

цінність», - стверджують члени асоціації і це вселяє надію, що ці люди готові 

відстоювати свої права. 

  
 

Насильство фізичне чи психологічне, пережите чи уявне, приховане в нас 

самих, в наших думках і вчинках, воно живе в нас та посеред нас. Насильство – це не 

те, що трапляється тільки з іншими, це те, що стосується кожного з нас. Одним із 

виявів насильства серед дітей є булінг. Що таке боулінг, які є види боулінгу, що таке 

кібербулінг, хто такий булер, до кого звертатися у випадку, якщо ви стали свідком чи 

учасником процесу боулінгу, як визначити межу між позитивною енергією та 

руйнівною силою, як справитись із негативними емоціями? Шукати відповіді на ці 
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питання учням 7-8 класів Княжівської загальноосвітньої школи 16 грудня допомагала 

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

проглянувши відеоролик про булінг, активно шукали відповіді на запитання та 

обговорювали ситуативні задачі. 

 
 

З вихованцями Червоноградського дошкільного навчального закладу № 16 16 

грудня зустрілася фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Ґудзик. 

Після перегляду мультиплікаційного фільму про пригоди їжачка у лісовій школі 

дошкільнята спілкувалися про права дітей, правила поведінки та обов'язки, 

роздумували хто допоміг Їжачку, хто став його другом, не зважаючи на те, що він 

інакший. 

 
 

Взаємодія з партнерами – органами місцевого самоврядування, виконавчої 

влади, громадськими організаціями, іншими організаціями та установами 

спрямована на підсилення зусиль задля підвищення правової спроможності 

громад та окремих цільових груп. 

 

Робоча зустріч фахівців Червоноградського  МЦ з надання  БВПД Марії 

Федоряк та Наталії Гудзик з фахівцями кредитної спілки "Анісія" відбулася 15 

жовтня. Обговорюючи точки дотику між установами, учасники не оминули питань 

про: 

 умови кредитування; 
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 цілі та види кредитування; 

 категорії осіб, які можуть отримати кредити; 

 терміни кредитування та умови відтермінування 

 відповідальність поручителя, коли є факт невиконання позичальником свого 

зобов'язання по поверненню боргу 

 
 

Про роботу відділу «Соснівське бюро правової допомоги» йшлося 20 жовтня 

під час робочої зустрічі Світлани Тарасенко з головою Двірцівської сільської ради 

Надією Стрілець. Підбиваючи підсумки уже проведеної роботи сторони обговорили 

питання взаємодії та плани на найближчий період та подальшу перспективу. Зокрема 

щодо налагодження роботи пункті консультування, проведення спільних 

інформаційних та правопросвітницьких акцій в рамках реалізації Програми 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 

 
 

В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська 27 

листопада взяла участь у круглому столі із працівниками Сокальського відділення 

поліції Червоноградського відділу поліції в  Сокаль. Учасники обговорили проблемні 

питання, які виникають у співпраці між установами, подальшу співпрацю та 

напрацювали орієнтовний календар спільних заходів. 
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Міжсекторальна співпраця - хороший приклад взаємодії, спрямованої на 

результат. Саме у такому заході, організованому Сокальськими районним судом з 

нагоди Дня прав людей взяли участь начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська та адвокат, який співпрацює з Червоноградським МЦ з 

надання БВПД, Юрій Огорілко.  В Міжнародний день прав людини - 10 грудня 2020р. 

проведено унікальний онлайн-захід за участі представників юридичної спільноти 

регіону та слухачі, викладачі Сокальської МАН. Під час комунікації та відвертої 

дискусії молодь, викладачі, чиновники, адвокат та законник озвучили єдину позицію, 

що запорукою ефективної роботи усіх державних інституцій задля людей є взаємна 

довіра, повага та незалежність трьох гілок влади. 

 
 

Проект "Горна державності. Громадянська освіта для молоді через історію 

«ремесел» , який реалізується громадською організацією "Не святі горшки ліплять" у 

партнерстві з БФ «Резонанс» та Червоноградським місцевим центром з надання 

БВПД за підтримки Українського культурного фонду набирає обертів. 15 грудня 

відбулася он-лайн зустріч координаторів груп учасників проекту з Гусятина 

(Тернопільщина), Вижниці (Чернівеччина), Балаклії (Харківщина), Опішні 

(Полтавщина) та Червонограда (Львівщина), під час якої обговорили детальніше 

етапи реалізації проекту, його очікувані результати, навчальну, інформаційну та 

мистецьку складову. 
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Про спільні уже реалізовані заходи та ініціативи, плани на наступний рік, 

подальшу співпрацю з ГО Територія "МИ" та громадою Забужжя йшлося під час 

зустрічі керівника Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталки Костишин та 

отця Йосипа Скоробагатого. Приємно, що до мережі «громадські радники» 

долучаються активні мешканці нашого краю, які детальніше цікавляться діяльністю 

системи безоплатної правової допомоги, відкриті до дієвої співпраці та й вже мають 

досвід такої співпраці. 

  
 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру: - надано 47 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 2 відеоролики консультаційного характеру 

- проведено 2 консультації у режимі ZOOM-конференцій 
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Помаранчева зона карантину на Сокальщині не стала перешкодою для 

отримання правової допомоги. Онлайн консультування 19 жовтня на платформі 

ZOOM провела начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. 

 які є види земельних спорів? 

 що таке земельний спір? 

 як вирішити спір в позасудовий та судовий спосіб? 

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

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

яким є порядок написання звернення. 

 
 

05 листопада на платформі ZOOM фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Христина Назар провела онлайн консультування з земельних питань в 

рамках реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство". 

 Класифікація видів цільового призначення земельних ділянок. 

 Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки. 

 Як зареєструвати зміну цільового призначення земельної ділянки? 

На ці та інші питання учасники зустрічі отримали вичерпні відповіді. Також 

фахівець бюро роз'яснила, які суб'єкти мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, як та куди звернутися та які документи для цього необхідні. 

 
 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

 З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані 

здійснено редагування 11 статей з наступних тем: «Правила розміщення вигрібної 

ями», «Спадкування фермерського господарства», «Продаж земель 
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сільськогосподарського призначення (ринок землі)», «Продаж земель 

сільськогосподарського призначення (ринок землі)», «Правила розміщення вигрібної 

ями (вигребу)», «Штучне переривання вагітності», «Порядок стягнення надміру 

виплачених коштів отриманої державної соціальної      допомоги малозабезпеченим 

сім’ям», «Досудове врегулювання господарського спору», «Кредитна спілка та її 

відмінності від банку», «Особливості складення євро протоколу під час дорожньо-

транспортної пригоди», «Підстави набуття громадянства України». 

 

2.1. Експертна оцінка/Peer review 

 У ІV кварталі 2020 року фахівцями відділу організації надання вторинної 

правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. За 

результатами проведеного моніторингу виокремлено 6 успішних практик адвокатів 

Сергія Романіва, Андрія Бруха, Ігоря Левицького, Оксани Мартинюк, які 

оприлюднено на офіційній сторінці Центру у мережі Facebook  тощо. 

   

 
 

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 9 осіб, з них: 6 учасників АТО/ОСС, членів їх 

сімей , 1 - жертва булінгу, 2 – жертв сімейного насильства. 

 

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; 
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- проаналізовано тематику звернень під час роботи мобільних та дистанційних 

пунктів. 

 

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 чотирьох 

засіданнях Керівної ради та у п’яти нарадах керівників, що проводилися  

Координаційним центром з надання БВПД 

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

організованих Координаційним центром з надання правової допомоги, 

мережею клубів PRAVOKATOR  з наступних тем:  

- «Правові аспекти надання адміністративних послуг»; 

- «Окремі питання договірного врегулювання сімейних відносин»; 

- «Державний аграрний реєстр»; 

- «Альтернативні форми сімейного виховання»; 

- «Перші кроки для новостворених ОТГ»; 

- «Основні правові бар’єри та особливості надання правової допомоги 

пацієнтам з туберкульозом»; 

- «Встановлення факту смерті спадкування недоотриманої пенсії померлої 

особи»; 

- «Особливості дисциплінарного провадження стосовно адвоката, 

вирішення конфлікту інтересів»; 

- «Особливості застосування медіації в адміністративних спорах»; 

- «Сімейна медіація для туристів»; 

- «Обмежувальні приписи – інструмент протидії домашньому 

насильству»; 

- «Антикорупційне законодавство»; 

- «Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення Правил 

адвокатської етики: практичні приклади»; 

- «Етика адвоката та етика медіатора: як віднайти баланс»; 

- «Оренда землі та захист права оренди»; 

- «Справи про визначення місця проживання дитини та встановлення 

порядку участі у вихованні дитини»; 

- «Як визначити жертву психологічного насильства на першій зустрічі»; 

- «Все про розірвання трудових відносин»; 

- «Судова практика у справах про булінг: відповідальність педагогів, учнів 

та батьків»; 

- «Встановлення договорів оренди землі»; 

- «Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та 

судова практики». 

 

 Фахівцями Центру у звітний період пройдено навчання з використанням 

інтернет платформ PROMETHEUS, Ed-era з тем: 
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- «Як діяти далі: державним службовцям про сталий розвиток»; 

- «Практична соціологія для професіоналів медіа»; 

- «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад»; 

- «Я знаю гендер»; 

- «Дистанційна робота для публічних службовців». 

 

"Постійне вдосконалення та набуття знань - запорука успіху", - переконані 

фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД. В умовах карантинних обмежень 

трансформації зазнали багато форм роботи, серед яких - навчання фахівців. Он-лайн 

формат став звичним. 11 листопада участь у п'ятиденному он-навчанні, 

організованому ГО "Юридична сотня" взяла фахівець відділу «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлана Тарасенко. 

 як отримати статус учасника бойових дій добровольцям; 

 яким є порядок отримання та розмір одноразової грошової допомоги; 

 що треба знати про відпустки військовослужбовців та резервістів; 

 кредити для військовослужбовців: пеня, відсотки, штрафи - як не потрапити в 

халепу; 

 яким є порядок отримання пільгового житла; 

 трудові спори та їх вирішення; 

Ці та інші питання опрацьовували учасники тренінгу за підтримки тренерів 

Мар'яни Цип'ящук та Христини Ковцун. 

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1956 звернень клієнтів, 1665 особам було надано правову консультацію, 291 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 
763 570 193 



71 
 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
452 401 51 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 

правової допомоги»  
741 694 47 

 Разом по МЦ 1956 1665 291 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

280 рішень про надання БВПД, надано 76 доручень адвокатам та 206 наказів штатним 

працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмовим зверненням у наданні БВПД відмов не було.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: земельне – 655 (33%), 

соціальне забезпечення –  277 (14%), цивільне –  242 (12%), житлове – 170 (9%), 

сімейне –  117 (6%), інші питання – 104 (5%), адміністративне – 89 (5%), трудове – 83 

(4%), пенсійне – 75 (4%), спадкове – 70 (4%), кримінальне – 28 (1%), цивільний 

процес –  19 (1%), податкове – 7 (0,5%), кримінальний процес – 7 (0,5%), 

адміністративний процес -  7 (0,5%), виконання судових рішень – 6 (0,5%). 

 

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 

 

 
 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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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 – 300 (80%), малозабезпечені – 38 

(10%), інваліди –  20 (5%), діти – 19 (5%), ВПО – 1 (0%). 

 

 

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/навчал

ьних 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: 
46/580 37/438 - 89 5 62 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
17/152 5/75 - 15 0 3 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
22/364 25/281 - 34 4 18 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
7/64 7/82 - 40 1 41 
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і 

10% 
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5% 
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0% 


