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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік  

у ІІ 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 54 рішення про надання  БВПД 

 Здійснено перевірку 32 актів виконаних робіт та забезпечено своєчасне 

проведення оплати праці адвокатів 

 Надано 743 правові консультації та інформації громадянам, у тому числі 51 

письмових та 50 з земельних питань 

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

станом здоров’я потребує такого формату роботи 

 Задля забезпечення надання первинної правової допомоги в умовах карантинних 

обмежень та унеможливлення роботи дистанційних та мобільних пунктів 

консультування впроваджено у практику он-лайн консультування з 

використанням платформи ZOOM. У звітний період проведено 26 консультацій: 

3 квітня: «Впровадження земельної реформи»  

9 квітня «Розірвання шлюбу та стягнення аліментів» 

10 квітня «Погашення кредитної заборгованості» 

10 квітня «Що треба знати про права споживача» 

15 квітня «Оформлення пенсії по втраті годувальника» 

16 квітня «Встановлення меж земельної ділянки» 

17 квітня «Все про аліменти» 

22 квітня «Встановлення порядку побачення з дітьми» 

23 квітня «Придбання товарів через мережу Інтернет. Як не бути ошуканим та 

захистити свої права» 

24 квітня «Відповідальність за вчинення домашнього насильства. Терміновий та 

обмежувальний припис» 

29 квітня «Все про спадщину» 

29 квітня «Боргова розписка: переваги та недоліки» 

29 квітня «Визначення місця проживання новонародженої дитини» 

6 травня «Неякісне надання послуг з утримання будинків» 

7 травня «Зміни у трудовому законодавстві. Як скористатися послугами служби 

зайнятості?» 

13 травня «Видача дублікатів нотеріальних документів» 

14 травня «Безоплатна приватизація землі» 

20 травня «Вчинення нотаріусами виконавчих написів» 

28 травня «Захист права власності. Відмова від права власності» 

4 червня «Майнові та немайнові права дітей та їх захист»  

9 червня «Отримання довідки про відсутність або наявність судимості» 

11 червня «Право користування жилим приміщенням» 

16 червня «Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без 

відповідних профілактичних щеплень» 
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18 червня «Все про аліменти» 

19 червня «Впровадження освітньої реформи в частині атестації педагогічних 

працівників» 

26 червня «Оформлення права власності на нерухоме майно» 

 

 Здійснено запис та трансляцію 28 програм правової тематики на місцевих 

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

- «Домашнє насильство»; 

- «Ринок землі»; 

- «Грубе порушення законодавства про працю»; 

- «Гнучкий режим робочого часу»; 

- «Державний земельний кадастр»; 

- «Плюс десять днів до відпустки»; 

- «Соціальна допомога дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів»; 

- «Права дітей»; 

- «Як повернути кошти за авіаквитки»; 

- «Родинні відносини»; 

- «Фінансовий моніторинг»; 

- «Аліменти на батьків»; 

- «Хто може стати донором крові?»; 

- «До Дня Конституції України»; 

- «Що таке проєкт відводу землі?». 

 

 Опубліковано 3 публікації у місцевій газеті «Новини Прибужжя» 
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 Здійснено 64 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: 

- «Як в умовах тимчасової ситуації здійснювати покупки і не нашкодити собі та 

своїм близьким»; 

- «Обмеження під час карантину»; 

- «Що таке дистанційна робота та які особливості неповного робочого дня»; 

- «Права споживачів у магазинах»; 

- «Права дітей»; 

- До Дня Конституції України; 

- «Працевлаштування неповнолітніх». 

 Виготовлено та розповсюджено 6 інформаційних матеріалів у форматі 

інфографіки з наступних тем: 

- «Нові правила грошових переказів: що змінилося з 28 квітня 2020 року?»; 

- «Встановлення факту родинних відносин»; 

- «Порядок узгодження земельної ділянки»; 

- «Етапи запуску ринку землі в Україні»; 

- «Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини»; 

- «Черговість спадкування за законом». 

 

 



5 
 

   
 У зв’язку з введенням обмежувальних заходів пов’язаних з карантином, 

спрямованими на запобігання поширенню на території України вірусу Covid-19 

продовжується реалізація плану он-лайн заходів інформаційного, 

просвітницького, навчального, консультаційного характеру. 

 

Проведено 68 правопросвітницьких комунікативних, заходів для різних цільових 

груп, інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів. 

 

2 квітня відбулася перша зустріч учасників ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» 

П'ять місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

партнерстві з громадськими організаціями, державними установами та закладами 

запустили навчально-дискусійну платформу для підлітків 

50 підлітків з 11 областей України за результатами відбору стали учасниками 

ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!", організованої мережею місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у партнерстві з громадськими 

організаціями. Засновниками платформи є Червоноградський та Вижницький місцеві 

центри з надання БВПД, ГО «Молодіжний ініціативний центр» та "Волонтери 

Вижниці". 

До ініціативи долучилися: 

- Білоцерківський, Голопристанський, Роздільнянський, Охтирський місцевий 

центр з надання БВПД 
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Право на відстані витягнутої руки... 

Дещо перефразовуючи оригінал, можемо стверджувати, що для учасників 

ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!», право тепер на відстані витягнутої руки і в 

прямому сенсі. Адже тепер щопонеділка та щочетверга достатньо підключитися до 

Інтернету, перейти за певним посиланням та стати учасником змістовної та 

захопливої зустрічі зі своїми однолітками, фахівцями місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з різних регіонів України, відомими 

людьми, експертами, авторитетами у царині права. 

Про право та набір прав, який має кожен з нас, формулу та джерела права, 

позитивне та негативне право, обов'язки, чому кожному із нас критично необхідно 

знати свої права, як зародилася та розвивається система безоплатної правової 

допомоги та ряд інших питань йшлося 6 квітня під час чергової он-лайн навчальної 

сесії в рамках ініціативи. 

Загальновідомо, що найоптимальнішим і найдостовірнішим джерелом 

інформації є першоджерело - носій інформації. Власне тому про важливість права, 

історію системи БПД спілкувався з підлітками один із засновників системи, перший 

директор Координаційний центр з надання правової допомоги Андрій Вишневський. 

Не тільки он-лайн зустрічами обмежується ініціатива "Знаю! Вмію! Розумію!". І уже 

від сьогодні учасники спільно з місцевими центрами-кураторами працюють над 

своїми першими практичними завданнями, результати яких продемонструють під час 

наступних занять. 
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9 квітня ми продовжили наші он-лайн зустрічі з учасниками ініціативи "Знаю! 

Вмію! Розумію!" Ні, ми не шукали відповіді на питання: чому Земля кругла чи що 

мудріше - курка чи яйце. Цього разу все було значно простіше: 

- чому судова гілка влади - це окрема і не менш важлива, ніж законодавча та 

виконавча? 

- хто, окрім суддів та їх помічників, забезпечує функціонування судів різних 

інстанцій? 

- які справи розглядаються у судах різних інстанцій? 

- як виглядає зал судових засідань та що таке "клітка"? 

- чому суддівська мантія чорного кольору? 

- які повноваження судді? 

- що таке колегія суддів і які справи вона заслуховує? 

- які функції виконує суд присяжних? 

- чому неповнолітні є особливою категорією, особливо, якщо вони виступають 

суб'єктами у кримінальних провадженнях? 

- які повноваження мають служби пробації та первенції? 

- цікаві практики, історії успіху, досвід фахівців 

- досвід системи БПД у впровадженні програми відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні злочину. 

- Отримана інформація викликала ряд недитячих запитань учасників навчання. 

- Як ви вирішуєте у суді чи хтось винен, чи правий? 

- Кому надається перевага при вирішенні судом питання про визначення місця 

проживання дитини: матері чи батькові? 

- Чи є аудіозапис доказом у суді? 

- Чи несе відповідальність той, хто надав неправдиву інформацію суду? 

- Чи може поліція здійснювати обшук неповнолітньої особи без її згоди? 
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"Органи прокуратури. Структура та повноваження» - тема чергової зустрічі 

учасників ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!", яка реалізовується мережею місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у партнерстві з 

громадськими організаціями, державними установами, громадськими та політичними 

діячами. 13 квітня до ініціативи приєднався Віктор Чумак 

Вичерпно та структуровано спікер ознайомив учасників з функціями та структурою 

органів прокуратури, повноваженнями керівників окружних та обласних прокуратур, 

Генерального прокурора, правами та обов’язками, повноваженнями прокурорів 

різних рівнів. 

Відповіді на питання про те: 

- Для чого потрібна реформа прокуратури 

- Які виникають проблеми у реформуванні прокуратури 

- Чим для нього є успішно реформована прокуратура 

- Чи можуть достроково усунути від посади прокурора і за що 

- Що таке таємниця слідства і чи притягають до відповідальності за її порушення 

- Якою має бути зарплата прокурора окружної прокуратури 

- Що таке корупція 

- Як повернути довіру людей до органів прокуратури та влади загалом 

учасники зустрічі почули простою, доступною мовою. 

Окрім того, Віктор Васильович поділився і своїм досвідом роботи у комітеті 

Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який 

очолював, будучи народним депутатом, рецептом успішної людини. 
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"Ми жодного разу не шкодували про те, що обрали саме цю професію. І. якби 

довелося обирати зараз, вибір був би тим самим" (Бабара Калюжна, Максим 

Ільчишен) "Правозахист в Україні. Адвокатура та правозахисні громадські 

організації» - про це говорили учасники ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!", яка 

реалізовується мережею місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у партнерстві з громадськими організаціями, 16 квітня з Барбарою 

Калюжною та Максимом Ільчишеним. 

Про: 

- адвокатуру як важливий правовий інститут держави 

- устрій та публічно-правовий статус адвокатури 

- завдання та роль адвоката 

- правила адвокатської етики 

- адвокатські об'єднання та бюро 

- незалежність професії 

- правозахисні громадські організації, їх роль та функції 

- мережування громадських організацій 

- успішні практики правозахисників 

- результативні адвокасі-компанії в резонансних та суспільно-важливих справах 

йшлося під час зустрічі. Своїми успішними практиками у сфері захисту прав 

людини ділилися запрошені спікери, що, безперечно викликало і запитання: 
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- Чи обов'язково бути адвокатом, щоб захищати свої або чиїсь права у суді? 

- Чи обов'язково мати юридичну освіту, аби займатися правозахистом, будучи 

членом громадської організації? 

- Чи не мучить адвоката сумління і чи доводилося колись йти на компроміс із 

власною совістю? 

- А чи має сам адвокат право на захист та можливість його реалізувати? 

Оцінити критично свою уважність, вміння швидко аналізувати отриману інформацію, 

співставляти факти учасники навчання мали можливість під час бліц-вікторини. На 

жаль, переможців не виявилося. Але й питання були не з легких  

  

 
 

 

21 квітня перший "розбір польотів" провели організатори навчально-

дискусійної платформи «Знаю! Вмію! Розумію!» з усіма залученими до навчання. Про 

перші результати, досягнення та маленькі невдачі своїх груп за результатами першого 

місяця говорили представники місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги-кураторів. Уже можна стверджувати, що учасники успішно 

вчаться комунікувати, чути і розуміти один одного, готові працювати самостійно і в 

групах, вчаться приймати самостійні та колективні рішення, аналізувати інформацію, 

шукати самостійно відповіді на питання. 
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Щоб отримати зворотній зв'язок від батьків учасників ініціативи 21 квітня було 

проведено он-лайн батьківські збори, метою яких було донесення інформації про 

навчально-просвітницький формат роботи з дітьми, центрів, залучених до заходів, 

подальшої тематики та залучених лекторів/спікерів/тренерів. Особлива увага була 

приділена питанням безпеки дітей в Інтернеті. 
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"Закон - це не іграшка. Не можна прийняти закон і потім допустити, щоби він 

не виконувався. Таким чином авторитет закону втрачається дуже швидко. Закон має 

бути продуманий, він має бути належно профінансованим і він має виконуватися 

безумовно", - стверджує Мирослав Лаврінок. «Не варто забувати про суб’єктів, 

фінансову складову та алгоритм прийняття закону», - продовжує Олена Сінчук. Все 

це відбувалося під час он-лайн зустрічі 23 квітня. 

Про: 

- закон як нормативно-правовий акт, який регулює найважливіші питання 

суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян та має вищу 

юридичну силу; 

- підзаконний акт, як письмовий документ уповноваженого суб’єкта, прийнятий 

на підставі та на виконання закону, у якому закріплені правила поведінки 

загального характеру, що забезпечуються державою; 

- Верховну Раду України як вищий орган законодавчої влади в Україні; 

- законодавчу ініціативу як право подавати законопроекти на розгляд Верховної 

Ради України та про те, що право законодавчої ініціативи належить 

Президентові України, народним депутатам та Кабінету Міністрів України; 

- законодавчий процес як встановлений порядок діяльності спеціально 

уповноважених державних органів з приводу створення, зміни або скасування 

законів -  кодекс як зведений закон, який об’єднує норми права, що стосуються 

певної сфери відносин у суспільстві 

йшлося під час зустрічі учасників ініціативи з експертами-практиками. Але 

теоретичні знання - ніщо без практики, яка народжується у напрацюваннях, 

дискусіях, обговореннях, суперечках. Доволі просто було усім у той момент, коли їм 

запропонували приміряти на себе роль президента, як одного з суб'єктів законодавчої 

ініціативи, та запропонувати проект закону, якого не вистачає для всесвітньої 

благодаті. Але довелося учасникам попрацювати над самим текстом законопроекту, 

подати його у першому читанні, прийняти чи відхилити правки, вислухати критику та 

питання опонентів і забрати законопроект на доопрацювання. 

Актуальними, на думку підлітків є законодавчі ініціативи про обов'язки господарів 

домашніх тварин, про гарантії захисту у професіях, пов'язаних з ризиком для життя та 

здоров'я, про оплату праці адвокатів системи безоплатної вторинної правової 

допомоги, про етичне поводження користувачів соціальних мереж. 
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«Знаю юридичні професії. Вмію їх розрізняти. Розумію, що потрібна відповідна 

освіта», - в такий простий логічний ланцюжок вклалася 27 квітня зустріч учасників 

ініціативи з Романом Зваричем, деканом юридичного факультету Університету 

Короля Данила та Олегом Мусієм, студентом їОстрозької Академiя, координатором 

Північноукраїнського регіону Ліги студентів асоціації Правників України. 

Про: 

- формальну та неформальну правничу освіту; 

- умови вступу, навчання, дозвілля, саморозвитку, самоосвіти; 

- про співпрацю з організаціями та установами, громадськими організаціями; 

Діяльність студентського самоврядування йшлося під час чергової зустрічі з 

представниками двох неформатних вузів України. Цікавими для підлітків стали 

питання про організацію навчального процесу у вузі, можливості отримання 

додаткової освіти, систему заохочень, про діяльність студентських громадських 

організацій та спілок, можливості проходження стажувань, участі у грантових 

програмах тощо. 
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2+2=5 чи 2+2=4? Це не відома фраза про оптимістів та песимістів, які по-

різному бачать наповнення склянки водою. Це абсолютно реальне питання, з приводу 

якого в останній день квітня - 30 числа - дискутували учасники ініціативи в рамках 

навчально-дискусійної платформи. Документальна короткометражна стрічка "2=2+5" 

багатошарова та насичена візуально, емоційно, змістовно. Це відзначили підлітки. 

Адже, проблема, яка на перший погляд видається простою та лаконічною - помилка 

вчителя та його наполягання, що він не помилився, насправді значно глибша. Тут і: 

- про порушення права на освіту, на свободу висловлення, на власну думку, на життя, 

врешті-решт, про психологічне насильство, про погрози фізичною розправою, 

перевищення повноважень та застосування сили, обмеження свободи, приниження 

гідності; формування тоталітарного режиму у навчальному закладі. 

Безперечно, фільм не дитячий і не легкий для сприйняття та обговорення. Він з 

тих, що змушують думати, аналізувати, вийти за межі власного комфорту, 

спроектувати окремі деталі на власний досвід. І нашим учасникам це вдалося. Так 

само, як вдалося чітко окреслити межу між порушенням прав та правилами 

поведінки, аналізуючи ситуації про батьків, які щоденно відправляють дітей у школу і 

цим порушують їх право на відпочинок, про однокласника, який постійно заважає 

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

рюкзака та кишень... 

Справилися юні правозахисники і з завданнями правового он-лайн-квесту, що 

спеціально для них був розроблений нашими партнерами - РБФ «Резонанс» 
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Знаєте, що об'єднує підлітків з 11 областей України? Наша партнерська 

ініціатива, у якій  не нудно, корисно, практично, цікаво, поважають думку кожного, 

дискутують, думають, шукають спільне і відмінне, правильне і помилкове, 

співпрацюють, конкурують, спілкуються на рівних з цікавими людьми. Саме тому під 

час чергової зустрічі 4 травня з Олександром Ябчанкою, екс-речником Міністерства 

охорони здоров’я України, експертом Реанімаційного пакету Реформ,  учасники 

ініціативи говорили про реформи. Про те, що:  

- реформа - це не вдосконалення, не реорганізація, не перетворення, не 

перейменування, не модернізація; 

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

непопулярними; 

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

реформувати; 

- реформи можуть бути суперечливими за змістом, засобами, впливом на перебіг 

процесів; 

- вирішувати проблеми громадян - це функції держави; 

- реформа відрізняється від закону, вона потребує змін не одного закону, часто - 

навіть змін до Конституції. 

І це ще не все, що тепер знають учасники. Адже зовсім недитячий алгоритм: 

ідентифікація проблеми - її рейтингування - напрацювання варіантів вирішення 

проблеми з врахуванням того, що не існує єдиноправильного - вибір рішення - 

прийняття рішень - втілення рішення/ планування політики - моніторинг та оцінка 

результату - ризикує так і залишитися просто алгоритмом, якщо не відпрацювати 

його на практиці.  

"Усі ми є носіями інтересу в плані побудови тут спроможної держави. Спроможної 

- мається на увазі саме такої моделі держави, яка вирішуватиме проблеми громадян, а 

не носіїв повноважень... А вам хочу побажати, аби ви були власне тими громадянами, 

за яких піклується держава", - Ябчанка Олександр. 
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"Те, про що ми говоримо, не повинно бути вашою проблемою. Держава 

повинна працювати настільки філігранно, майстерно і професійно, що ви б тільки 

відчували тепло, добробут і безпеку", - Тарас Кремінь, народний депутат 8 скликання, 

екс-голова підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти. 

А говорили учасники ініціативи 12 травня про: право на освіту, зобов'язання, 

які взяла на себе держава, документ, який обговорювався протягом двох років та став 

базовим для освіти - Закон України "Про освіту", те, як формується державна 

політика та якою є роль освіти у цих процесах, як формувалася освіта в період 

турбулентності, яким є соціальний статус вчителя, як формувалася Концепція Нової 

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

чому б вчителям не складати щось подібне, чи вдалося державі забезпечити право на 

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

важливість збереження і впровадження реформ, важливість рівня їх проведення. 

Гідність, цінності, свобода - це те, за що варто боротися, відстоюючи власні 

права. Важко знайти серед учасників освітнього процесу такого, хто б впевнено 

сказав, що у навчальних закладах різних рівнів, типів та форм власності ніхто і ніколи 

не порушував нічиїх прав. А от навчитися аналізувати, запобігати порушенням, 

відстоювати та захищати власні права - це стало основою для практичної роботи 

групи. Дискусійний та неоднозначний кейс вдалося розібрати підліткам, а ще з 

трьома кейсами завершити зустріч і перейти до виконання домашніх завдань, 

результати яких буде презентовано у четвер. 
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"Головна зброя боротьби з «фейком» – це факт. Щоби людина могла 

проаналізувати інформацію і сама вирішити чи є ця інформація достовірною чи не 

достовірною потрібно володіння знаннями про факти", - переконаний черговий спікер 

ініціативи - Сергій Висоцький, народний депутат 8 скликання, екс-заступник голови 

Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, 

журналіст. 18 травня говорили учасники ініціативи про те, що таке фейкова 

інформація, яка мета фейкової інормаціі, яким джерелам інформації довіряти, як 

фейкова інформація маніпулює свідомістю людей, чому не варто довіряти лише 

емоціям, що таке аналіз та логічна оцінка, відповідальність засобів масової інформації 

за розповсюдження фейкової інформації, які права порушують ті, хто розповсюджує 

«фейк», коли виникли «фейки», хто такі «фейкові люди», ким є журналісти.  

Споживати інформацію потрібно вдумливо, відпустивши емоції, потрібно вчитися і 

здобувати знання аби не брати все на віру та вміти мислити, аналізувати, шукати 
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правдиву інформацію. Довіряти потрібно фактам та авторитетним, офіційним 

джерелам інформації, в тому  числі і джерелам правової інформації. 

 

  
 

 

Інтеграція знань з основ законодавства в навчальні предмети - це те, що 

успішно випробовано фахівцями нашого центру у період карантину та дистанційного 

навчання Фахівець «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар уже не 

вперше практикує такий формат донесення правової інформації до сокальських 

школярів. Спільно з вчителем української мови та літератури Сокальської 

загальноосвітньої школи № 5 Любов Уманська продовжують проводити правові 

уроки в рамках ініціативи "Українська література+сходинки до правознавства".  

Цього разу учасниками зустрічей стали учні 6 та 7 класів. На уроці, який 

відбувся 15 травня, учні 7 класу опрацьовували повість Олександра Гавроша 

"Неймовірні пригоди Івана Сили", визначали проблеми, порушені в повісті, які 

потребують юридичної консультації. Під час обговорення діти показали неабияку 

обізнаність про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, обговорювали 

несправедливе обвинувачення у вчиненні злочину та засуджували способи заробітку 

окремих героїв твору. А 18 травня обговорювали проблеми булінгу разом із 

шестикласниками. Тема заняття: "Булінг = Жарт?". Поштовхом для вибору такої теми 

стало вивчення учнями гумористичних творів. Говорили про гумор, про те, як 

пожартувати, аби не образити, переглядали мультфільми та визначали різницю між 

жартом та булінгом. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaIVqpBQ790h4Z1K3Qd9MsW3CbB00aP_mBIipkzZ34B8VG2SlwmWEdr-HzuCCvv_flkWT_g4MCKCQDzoH9xxm6GhOqpxN4mzGHFBPNy76XHNDvS5YXst1xKiDzQGRsqwvthvouw3F-tLyq2OoTstBCueIlrMi5H_y_nnA4S9AMtA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012746412249&__cft__%5b0%5d=AZUaIVqpBQ790h4Z1K3Qd9MsW3CbB00aP_mBIipkzZ34B8VG2SlwmWEdr-HzuCCvv_flkWT_g4MCKCQDzoH9xxm6GhOqpxN4mzGHFBPNy76XHNDvS5YXst1xKiDzQGRsqwvthvouw3F-tLyq2OoTstBCueIlrMi5H_y_nnA4S9AMtA&__tn__=-%5dK-R
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Про виконавчі органи влади та роботу Міністерства юстиції України йшлося 21 

травня під час зустрічі учасників ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» з Валерією 

Коломієць - заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції.  

Про виконавчу гілку влади, повноваження органів виконавчої влади, структури 

виконавчої влади, які охоплюють різні сфери життя, органи виконавчої влади різних 

рівнів, повноваження Уряду, повноваження та функціонал Міністерства юстиції 

України, безоплатну правову допомогу, арбітраж, банкрутство, приватних 

виконавців, співпрацю з народними депутатами, роботу в комітетах Верховної Ради, 

розвиток системи безоплатної правової допомоги йшлося під час зустрічі. 

Звичайно ж, особливе зацікавлення в учасників викликали практичні кейси. 

Зокрема, після фрази спікерки про те, що Міністерство юстиції України вважають 

юристом уряду, пожвавлення викликали приклади захисту інтересів держави в 

Європейському Суді, аналіз окремих інформаційних повідомлень, що поширюються у 

соціальних мережах та формують часто хибні уявлення про повноваження Мін'юсту 

тощо. Традиційний бліц питань, яким завершилася зустріч, дав можливість дізнатися 

про Валерію Коломієць не як про чиновницю міністерства, а й навіть її ж судженнями 

та словами. 
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25 травня організатори ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!», зокрема директор 

Червоноградського МЦ з надання БВПД провели робочу зустріч за підсумками 

одного з напрямків - навчально-просвітницького блоку для підлітків. Аналіз 

напрацювань дав можливість структуризувати наступні етапи та спланувати 

стратегію за напрямками, зокрема ті, що спрямовані на розвиток фахівців місцевих 

центрів та партнерських організацій.  

  

  
 

 

Одне із фундаментальних прав дитини - право на освіту. Безперечно, у звичних 

умовах його реалізацію забезпечити не важко. А от в умовах карантинних обмежень 

це стало справжнім викликом. Саме про це йшлося 1 червня під час он-лайн зустрічі 

фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар-Уманська 

з цьогорічними випускниками Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5,  

Про вступ до вищих навчальних закладів, складання ЗНО у 2020 році, порядок та 

процедуру складання ЗНО в умовах карантину, процедуру подачі документів для 

вступу до ВНЗ в режимі он-лайн дізнавалися одинадцятикласники - майбутні 

абітурієнти від фахівця Центру. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWS7PtVsPqUeAIki2cKNQkkz0Z63l94vFlndiYGV8DEM099QyUCGwgf8M6RcWIYl9oa-hX2Mz8Ra8w4rM4aG1gJWdHkfN0LRDzpza1V1VH3TOwWm6j4Ak2RBUSMqSYvuTjXDpVtXKAg2_LT6Wo9Jt9W7fGVHD5CSOw2IYlsuOjVnySPebiPTyV3hsUNzCT7IiC1JCGELcGWbJHzkN-FnExBZ18s-Pco1k6ZQ2_ZjmwDm_3DZG4-RPSKFkZou4BNNew&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXelhbv1iSTi9BdH7vVvwXSEMdgcPDNhK6c8LWLAcXrnJAalc8Iy9LNLm0jeQN-f0INC49d3wvMKy4zo2321Nr1RwtPtfTtLPDoiKIw_Pn8UrTMas5WbNx4WFDmMNrOsSChCttz50LPPP3Vq17RS9KvZX0T41PBGSlQnvSYVfKrQw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012746412249&__cft__%5b0%5d=AZXelhbv1iSTi9BdH7vVvwXSEMdgcPDNhK6c8LWLAcXrnJAalc8Iy9LNLm0jeQN-f0INC49d3wvMKy4zo2321Nr1RwtPtfTtLPDoiKIw_Pn8UrTMas5WbNx4WFDmMNrOsSChCttz50LPPP3Vq17RS9KvZX0T41PBGSlQnvSYVfKrQw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012746412249&__cft__%5b0%5d=AZXelhbv1iSTi9BdH7vVvwXSEMdgcPDNhK6c8LWLAcXrnJAalc8Iy9LNLm0jeQN-f0INC49d3wvMKy4zo2321Nr1RwtPtfTtLPDoiKIw_Pn8UrTMas5WbNx4WFDmMNrOsSChCttz50LPPP3Vq17RS9KvZX0T41PBGSlQnvSYVfKrQw&__tn__=-%5dK-R
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«Знаю! Вмію! Розумію!» - це: 

 Знаю, чого хочу досягти і хто готовий мене підтримати 

 Вмію досягати результату, особливо, коли горять строки 

 Розумію, що це лише початок і далі буде... 

Хтось чекав з нетерпінням канікул, а хтось - зустрічей у понеділок та четвер. Хтось 

нудився під час он-лайн уроків, а комусь нудно без зустрічей в ZOOM. Хтось чекає на 

завершення, а хтось - на продовження... 1 червня відбувся урочистий «випускний 

урок» і для учасників ініціативи "Знаю! Вмію! Розумію!" - підлітків з 11 областей 

України, які з перших днів карантину двічі на тиждень зустрічалися он-лайн, щоб 

поспілкуватися з експертами, подискутувати, попрацювати індивідуально чи в 

групах. Круті зустрічі з крутими спікерами, обговорення, дискусії, вікторини, 

домашні завдання, відеоролики, промови, захист проектів, напрацювання законів, 

реформування шкіл, ознайомлення з повноваженнями та особливостями судової, 

законодавчої та виконавчої влади, робота з інформацією, "виловлювання" фейків. 

Чотири законопроекти, чотири проекти реформ, десятки "виловлених" та 

спростованих фейків, чітке розуміння, як мають працювати органи влади.  

 

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSFcy7C5t5_UL-nBFG1fDdo0JRGWgwhTgHa9UWkcLfIWXsyfE4BeU8oso51wvPqGI82KxhaB9kdJustPaDU0VidE-7QeauG8p7c8YVMJUXwxCHxNRTMfegrp_XDuAISHU0iZW6XG6hw1UVyNi33qod_NcoPQXWv-9N-ydRtUwMYZ1Mh6U4tTcmgNxjOg5uNso_Mb8MltLfRHq5rFJgSmi71G-aQjleoJUIFdJUadJYsG60P5r_twL0JstRD-4CyjE&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSFcy7C5t5_UL-nBFG1fDdo0JRGWgwhTgHa9UWkcLfIWXsyfE4BeU8oso51wvPqGI82KxhaB9kdJustPaDU0VidE-7QeauG8p7c8YVMJUXwxCHxNRTMfegrp_XDuAISHU0iZW6XG6hw1UVyNi33qod_NcoPQXWv-9N-ydRtUwMYZ1Mh6U4tTcmgNxjOg5uNso_Mb8MltLfRHq5rFJgSmi71G-aQjleoJUIFdJUadJYsG60P5r_twL0JstRD-4CyjE&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSFcy7C5t5_UL-nBFG1fDdo0JRGWgwhTgHa9UWkcLfIWXsyfE4BeU8oso51wvPqGI82KxhaB9kdJustPaDU0VidE-7QeauG8p7c8YVMJUXwxCHxNRTMfegrp_XDuAISHU0iZW6XG6hw1UVyNi33qod_NcoPQXWv-9N-ydRtUwMYZ1Mh6U4tTcmgNxjOg5uNso_Mb8MltLfRHq5rFJgSmi71G-aQjleoJUIFdJUadJYsG60P5r_twL0JstRD-4CyjE&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSFcy7C5t5_UL-nBFG1fDdo0JRGWgwhTgHa9UWkcLfIWXsyfE4BeU8oso51wvPqGI82KxhaB9kdJustPaDU0VidE-7QeauG8p7c8YVMJUXwxCHxNRTMfegrp_XDuAISHU0iZW6XG6hw1UVyNi33qod_NcoPQXWv-9N-ydRtUwMYZ1Mh6U4tTcmgNxjOg5uNso_Mb8MltLfRHq5rFJgSmi71G-aQjleoJUIFdJUadJYsG60P5r_twL0JstRD-4CyjE&__tn__=*NK-y-R
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Формат групових тематичних консультацій став традиційним для фахівців 

Червоноградського МЦ з надання  БВПД  ще у докарантинний період. Їх тематика 

залежить від запитів різних цільових груп та часто й від розвитку подій у суспільстві, 

ходу реформ, особливостей їх впровадження у регіоні. 

Чергова консультація за запитом освітян відбулася в он-лайн режимі 19 червня. 

Впровадження освітньої реформи - це не лише зміна вивісок навчальних закладів, а й 

готовність педагогів до змін, розуміння ними того, що чекає їх найближчим часом та 

на що можна розраховувати впродовж так званого перехідного періоду. 

Під час зустрічі йшлося про: 

- нові можливості у професійному розвитку педагога у 2020 році; 

- виклики та результати проходження курсової підготовки в умовах карантинних 

обмежень; 

- сертифікати, суб'єктів надання послуги, можливості проходження курсової 

підготовки, доцільність проходження дистанційних курсів на базі он-лайн 

платформ; 

- фінансову підтримку вчителів при проходженні курсової підготовки; 

- поетапність сертифікації педагогів. 

- Актуальними для освітян регіону є питання про: 

- фінансування у форматі "гроші йдуть за педагогом"; 

- те, які курси фахової підготовки зараховуються і за якими критеріями; 

- функції дирекції навчальних закладів в організації курсової підготовки та 

атестації педпрацівників та чи нестимуть вони відповідальність за самих 

педагогів у разі непроходження ними курсів; 

- організацію курсової підготовки новопризначених педагогів; 

- те, чим і як регламентується курсова підготовка та атестація педпрацівників 

тощо. 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYpqqucxypET1GB6QYeDz0tdB5ufs8GqyGauSpbnuDLGZuaXRrZUiMJYCsA_ECC4cxifQ5EFzTH2mhL1IXoIYJSPcjVE6jRv1FzQjKtURlI55OKPydczsaabxKsA6WjPSf0gSDQBvZCZG86mbSG8eySgmyMMallvFShHmzXqDUuRVeqflsZmwE3cEQJX0o7IrrZu-84nZ2oCiyjlrIfK2yeJKtGS_3EVkZ0utbqUHfe2E1pa2y_hTd6ZbH5xqaWnTmgEb4qRdfIHkl9Bd-VnhtawYXLj8eaRkT-1XiFnayUw4ZLunXDea39VZXJwgrVQVE4_HqyqGZAqYrXbmF2_f_oYzB&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYpqqucxypET1GB6QYeDz0tdB5ufs8GqyGauSpbnuDLGZuaXRrZUiMJYCsA_ECC4cxifQ5EFzTH2mhL1IXoIYJSPcjVE6jRv1FzQjKtURlI55OKPydczsaabxKsA6WjPSf0gSDQBvZCZG86mbSG8eySgmyMMallvFShHmzXqDUuRVeqflsZmwE3cEQJX0o7IrrZu-84nZ2oCiyjlrIfK2yeJKtGS_3EVkZ0utbqUHfe2E1pa2y_hTd6ZbH5xqaWnTmgEb4qRdfIHkl9Bd-VnhtawYXLj8eaRkT-1XiFnayUw4ZLunXDea39VZXJwgrVQVE4_HqyqGZAqYrXbmF2_f_oYzB&__tn__=%2ANK-R
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Якщо виникають системні питання, що потребують прийняття рішень, варто 

про них говорити з тими, хто ці рішення ініціює та приймає – з носіями владних 

повноважень. 

Саме тому 26 червня до розмови щодо соціального захисту учасників АТО/ОСС, 

захисту їх прав організаторами ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» було запрошено 

Ірину Фріз – народну депутатку, екс-міністерку Міністерства у справах ветеранів. 

Учасники заходу мали можливість у прямому ефірі вести конструктивний діалог зі 

спікер кою, отримати відповіді на актуальні питання, серед яких незмінно – земельні, 

житлові, трудові, окрім того – правомірність нарахування виплат, відшкодування за 

втрачене під час бойових дій житло, психологічна та фізична реабілітація і доступ до 

медичних послуг в умовах карантину тощо. 

  
 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру надано 26 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 

 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

 За зазначений період фахівцями Центру надано пропозиції щодо актуальних 

тем для напрацювання консультацій. З метою підтримки довідково-інформаційної 

платформи в актуальному стані: 

 Написано і завантажено статтю «Продаж земель сільськогосподарського 

призначення» 

 Здійснено редагування 16 статей з наступних тем: 

22.04.2020 — «Відмова від права власності», «Поділ майна, що є об’єктом спільної 

сумісної власності подружжя» 

24.04.2020 — «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» 

27.04.2020 — «Підстави для обмеження права громадян на виїзд за кордон» 

28.04.2020 — «Порядок поховання померлого та надання ритуальних послуг», 

«Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок» 

04.05.2020 — «Продаж земель сільськогосподарського призначення» 

06.05.2020 — «Правила розміщення вигрібної ями (вигребу), «Підстави та способи 

проведення контролю за вчиненням злочину як виду негласних слідчих дій» 

12.05.2020 — «Продаж земель сільськогосподарського призначення», «Досудове 

врегулювання господарського спору», «Третя особа у кримінальному процесі, щодо 

майна якої вирішується питання про арешт» 

13.05.2020 — «Порядок атестації педагогічних працівників» 
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25.05.2020 — «Кредитна спілка та її відмінності від банку», «Відшкодування 

(компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов», «Порядок і 

умови відбування покарання у виді позбавлення волі» 

19.06.2020 — «Створення фермерського господарства», «Житловий фонд соціального 

призначення» 

30.06 — «Порядок поховання померлого», «Продаж земель сільськогосподарського 

призначення (ринок землі)» 

 

1.4. Механізм перенаправлення 

 На постійній основі здійснюється актуалізація та оновлення мережі партнерів, 

підтримка в актуальному стані реєстру партнерських організацій та установ. 

Продовжується робота над розробкою спільних проектів та ініціатив. У 

партнерстві з громадськими організаціями «Молодіжний ініціативний центр» (м. 

Червоноград) та «Волонтери Вижниці» (м. Вижниця) та Вижницьким МЦ з 

надання БВПД забезпечено роботу в рамках ініціативи «Знаю!Вмію!Розумію!», 

спрямовану на підвищення рівня правової освіти та культури населення, фахового 

рівня працівників місцевих центрів. 

 

2.1. Експертна оцінка/Peer review 

 У ІІ кварталі 2020 року фахівцями відділу організації надання вторинної 

правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. За 

результатами проведеного моніторингу 4 із 6 успішних практик адвокатів Юрія 

Огорілка, Андрія Бруха, Оксани Мартинюк, Оксани Левицької оприлюднено на 

офіційній сторінці Центру у мережі Facebook 
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13 квітня у режимі ZOOM-конференції відбулася нарада 

  
 

 

01 червня фахівці Центру взяли участь у нараді з питань забезпечення якості надання 

первинної правової допомоги, зокрема письмових консультацій з правових питань, 

що проводилася у режимі ZOOM-конференції Координаційним центром з надання 

правової допомоги 

 

 

3.1. Відновне правосуддя/Медіація 

У три етапи відбувся он-лайн тренінг з основ медіації для фахівців системи 

безоплатної правової допомоги - 30 квітня, 7 та 13 травня для фахівців МЦ він 

проводився за результатами експрес-вивчення їх потреб. Під час тренінгу учасники 

дізналися про процедуру та порядок проведення медіації,  її мету, особливості 

інтерв’ювання клієнтів, критерії медіабельності спору, відмінність медіації від 

судового процесу та переваги її застосування, сферу застосування, співпрацю МЦ із 

медіатором, алгоритм дій працівника БВПД у випадку пропонування медіаційної 

процедури. Завдяки спікерам - Тетяні Кулішовій та Світлані Максим’юк учасники 

тренінгу дізналися про переваги медіації, предметний, суб'єктний та психологічний 

критерії у визначенні медіабельності справ, методи медіації, те, у яких випадках 

медіація не застосовується, особливості спілкування з клієнтами з застосуванням 

закритих та відкритих питань, способи та техніки подолання фахівцями місцевих 

центрів внутрішнього та зовнішнього опорів. Вчилися долати внутрішній опір, 

визначати медіабельність справ, працювати з запереченнями 
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Заключна зустріч учасників ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» яких цікавить 

тема медіації, відбулася 28 травня. До заходу долучився Вінницький МЦ з надання 

БВПД, один із місцевих центрів, на базі якого працює кабінет медіації, послугами 

якого скористалися більше ста клієнтів. Про практику центру розповіла учасникам 

директорка Наталя Смішна. 

А от про роль та особливості роботи медіатора, процедуру медіації, 

заперечення та перефразування через запитання; роботу медіатора з конфліктом, 

конфіденційність - як один із ключових принципів медіації, нейтральність медіатора 

по відношенню до сторін процедури, успішні кейси тощо фахівці системи безоплатної 

правової допомоги мали можливість розпитати у Ірини Доценко, медіаторки 

Національної асоціації медіаторів України, членкині, волонтерки в Асоціації 

Сімейних Медіаторів України, яка співпрацює і з Вінницьким МЦ з надання БВПД. 

  
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHGZBsip0EjD790G5leAtb9uyKzTQpg8TcQowb1YcbJnayk6XsTY0uG2NblBZARb0Vdqp6Wif6No55Jjo4D0p5UzrVKus4hu-Z-yt6pRF5L2GvgGWqmUIZyQBumYglgLGUlo5p6dAJfaBiYC2TI__m8d2Re7p4TLao0Iq-zzk6X1hS2x-LHCV_Aq_0ifqWEyBfZtSaOGDhF7mUAHSkr3p4IUCSGXlSC0VdNMJTyzvbPFKIyX1fbi-NuSjrorgFVdU&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010093635413&__cft__%5b0%5d=AZVHGZBsip0EjD790G5leAtb9uyKzTQpg8TcQowb1YcbJnayk6XsTY0uG2NblBZARb0Vdqp6Wif6No55Jjo4D0p5UzrVKus4hu-Z-yt6pRF5L2GvgGWqmUIZyQBumYglgLGUlo5p6dAJfaBiYC2TI__m8d2Re7p4TLao0Iq-zzk6X1hS2x-LHCV_Aq_0ifqWEyBfZtSaOGDhF7mUAHSkr3p4IUCSGXlSC0VdNMJTyzvbPFKIyX1fbi-NuSjrorgFVdU&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010093635413&__cft__%5b0%5d=AZVHGZBsip0EjD790G5leAtb9uyKzTQpg8TcQowb1YcbJnayk6XsTY0uG2NblBZARb0Vdqp6Wif6No55Jjo4D0p5UzrVKus4hu-Z-yt6pRF5L2GvgGWqmUIZyQBumYglgLGUlo5p6dAJfaBiYC2TI__m8d2Re7p4TLao0Iq-zzk6X1hS2x-LHCV_Aq_0ifqWEyBfZtSaOGDhF7mUAHSkr3p4IUCSGXlSC0VdNMJTyzvbPFKIyX1fbi-NuSjrorgFVdU&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHGZBsip0EjD790G5leAtb9uyKzTQpg8TcQowb1YcbJnayk6XsTY0uG2NblBZARb0Vdqp6Wif6No55Jjo4D0p5UzrVKus4hu-Z-yt6pRF5L2GvgGWqmUIZyQBumYglgLGUlo5p6dAJfaBiYC2TI__m8d2Re7p4TLao0Iq-zzk6X1hS2x-LHCV_Aq_0ifqWEyBfZtSaOGDhF7mUAHSkr3p4IUCSGXlSC0VdNMJTyzvbPFKIyX1fbi-NuSjrorgFVdU&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHGZBsip0EjD790G5leAtb9uyKzTQpg8TcQowb1YcbJnayk6XsTY0uG2NblBZARb0Vdqp6Wif6No55Jjo4D0p5UzrVKus4hu-Z-yt6pRF5L2GvgGWqmUIZyQBumYglgLGUlo5p6dAJfaBiYC2TI__m8d2Re7p4TLao0Iq-zzk6X1hS2x-LHCV_Aq_0ifqWEyBfZtSaOGDhF7mUAHSkr3p4IUCSGXlSC0VdNMJTyzvbPFKIyX1fbi-NuSjrorgFVdU&__tn__=*NK-y-R
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3.4. Мережа волонтерів БПД/Амбасадори БПД 

В рамках реалізації заходів, обумовлених Меморандумом про співпрацю з 

Червоноградським міським центром первинної медико-санітарної допомоги, зокрема 

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

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

родин. Роботу приймальні двічі на місяць забезпечують фахівців Червоноградського 

МЦ з надання БВПД та психолог «Клініки, дружньої до молоді». Протягом кварталу 

послугами приймальні скористалося 35 осіб, з них 10 учасників АТО/ОСС, членів їх 

сімей - 24, 1 - жертва булінгу. 

 

27 травня відбулася чергова зустріч з психологом, яка забезпечує на базі 

Червоноградського МЦ з надання БВПД роботу психологічної приймальні для 

учасників АТО/ОСС, членів їх родин, жертв сімейного насильства, учасників процесу 

боулінгу – Наталкою Дячук, організована в рамках ініціативи «Знаю! Вмію! 

Розумію!» для фахівців системи безоплатної правової допомоги. Відбулася зустріч 

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

Після напрацювання минулого разу індивідуальних програм безпечного виходу з 

карантину відкритим для багатьох залишилося питання про те, як змінити свій 

емоційний стан, звідки брати ресурси і які це ресурси.  

Самодіагностика, визначення власної зони перебування - зеленої, оранжевої чи 

червоної, розуміння своєї зони комфорту чи ризику та того, як змінити їх на 

краще, вміння визначати подразники та причини перевитрати ресурсів, усе це 

стало підготовкою до наступного етапу: оволодіння методиками та 

інструментами відновлення власного ресурсного стану, його накопичення та 

збереження. а уже над власними практичними навиками учасники 

працюватимуть 3 червня. 

Ініціатива "Знаю! Вмію! Розумію!" - це партнерська ініціатива мережі місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадських 

організацій, яка від початку карантину працює в режимі он-лайн за кількома 

напрямками: навчально-дискусійна платформа для підлітків, тренінгові модулі для 

фахівців МЦ з надання БВПД та відкриті он-лайн заходи інформаційно-

просвітницького характеру.  

 
 

 

"Психологічна стійкість — це психічний ресурс, який ми маємо, щоб долати 

життєві негаразди, будувати плани та втілювати їх в життя, налагоджувати та 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJTVMRpvyGfaQ8xFhvbn24y1LEIobghqokeqgmaK47twqtUReCsgMRHgCzBDXSSuyyyoSwJmpLy3hQhlVgocX6iUJKKbhgQsDG1rGA3jcdEDi1LoUGP5efe0_734pVhPYgNl74g-L1TAx968wr1chAtq_1fycZgvTKnEEb06VALwlqXZ0zkYZu3Zk1qg8hwsWjQFgasPu_N1AhSSFSwl_H_r1djNnnlTwaN1iQtR4c8rIZIpvdB6gXcqYJyPMLCvc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJTVMRpvyGfaQ8xFhvbn24y1LEIobghqokeqgmaK47twqtUReCsgMRHgCzBDXSSuyyyoSwJmpLy3hQhlVgocX6iUJKKbhgQsDG1rGA3jcdEDi1LoUGP5efe0_734pVhPYgNl74g-L1TAx968wr1chAtq_1fycZgvTKnEEb06VALwlqXZ0zkYZu3Zk1qg8hwsWjQFgasPu_N1AhSSFSwl_H_r1djNnnlTwaN1iQtR4c8rIZIpvdB6gXcqYJyPMLCvc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJTVMRpvyGfaQ8xFhvbn24y1LEIobghqokeqgmaK47twqtUReCsgMRHgCzBDXSSuyyyoSwJmpLy3hQhlVgocX6iUJKKbhgQsDG1rGA3jcdEDi1LoUGP5efe0_734pVhPYgNl74g-L1TAx968wr1chAtq_1fycZgvTKnEEb06VALwlqXZ0zkYZu3Zk1qg8hwsWjQFgasPu_N1AhSSFSwl_H_r1djNnnlTwaN1iQtR4c8rIZIpvdB6gXcqYJyPMLCvc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJTVMRpvyGfaQ8xFhvbn24y1LEIobghqokeqgmaK47twqtUReCsgMRHgCzBDXSSuyyyoSwJmpLy3hQhlVgocX6iUJKKbhgQsDG1rGA3jcdEDi1LoUGP5efe0_734pVhPYgNl74g-L1TAx968wr1chAtq_1fycZgvTKnEEb06VALwlqXZ0zkYZu3Zk1qg8hwsWjQFgasPu_N1AhSSFSwl_H_r1djNnnlTwaN1iQtR4c8rIZIpvdB6gXcqYJyPMLCvc&__tn__=*NK-y-R
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підтримувати стосунки", - стверджує Наталка Дячук, підсумкова зустріч з якою в 

рамках ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію!» відбулася 3 червня. 

Ресурси – це всі ті життєві опори, які знаходяться в нашому розпорядженні і 

дозволяють забезпечити основні потреби і підвищити якість життя. Саме тому зустріч 

стала практичним заняттям, під час якого учасники - фахівці МЦ з надання БВПД: 

- говорили і вчилися шукати ресурси для себе;  

- напрацьовували вміння вирізняти зовнішні та внутрішні ресурси; 

- формували навички дбати про власну емоційну безпеку. 

Орієнтувалися на те, щоб: 

- змінювати те, що можеш змінити; 

- концентрувати зусилля на тому, що дає результат; 

- приймати те, що змінити не можна; 

- робити те, що можеш, з любов’ю, наскільки можеш добре; 

- розуміти і приймати неминучість проблем, труднощів; 

- співпрацювати і підтримувати інших 

Це важливі вміння, які, власне, необхідно формувати та розвивати, бо особа, яка 

має ресурс, може ділитися ним з іншими. Ми можемо турбуватися про інших і 

ефективно працювати лише тоді, коли ми вміємо турбуватися про себе. 

  
 

 

З квітня ініціатива «Знаю! Вмію! Розумію!» розширила формати. Другий її 

напрямок відтепер спрямований на фахівців системи безоплатної правової допомоги.  

"Виходити з карантину треба так само, як і заходили туди", - стверджує Наталка 

Дячук, психолог «Клініки, дружньої до молоді», яка забезпечує роботу психологічної 

приймальні для учасників АТО/ОСС, жертв сімейного насильства та учасників 

процесу булінгу, яка діє на базі Червоноградського МЦ з надання БВПД з 2016 року. 

Ми часто не звертаємо уваги на те, як змінюються емоції учасників заходів. А дарма.  

Саме емоції та їх трансформація багато можуть розповісти про внутрішній стан, 

потреби, готовність до змін та інші речі чи стани. Більше 50 днів ми перебуваємо у 

досить незвичному стані, коли доводиться обмежувати себе, приймати нетипові 

рішення, виконувати незвичні функції, перебувати у малозрозумілому стані. Та рано 

чи пізно з цього карантинного стану доведеться виходити і допомагати іншим робити 

цей вихід якомога безболіснішим. Як налаштувати себе? Як допомогти 

налаштуватися нашим близьким, друзям, співробітникам? Як убезпечитися від 

кризових ситуацій та стресових станів? Про це йшлося 6 травня під час онлайн 

тренінгу для фахівців місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги "Час готуватися до виходу з карантину" 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002129218444&__cft__%5b0%5d=AZWfZ-lhOVA6dbWGEYYm0evib-0WEX9xu1vMRYhacj46Rtb64CllGSb4rihhQjilIiGdJIf4i5FYNMROba3nIyaVi8Yvo1lN8QdnSes2fqHrk49pEeyJGntZ9ONl9voaqpywdf0r9HVAnb6qIn5mkUc0So2tVX9-yMQNJTDSoydD0X0uCgiKjRVJk62ALJUuNdE_2uuDiarMyVrMDeh_uF6_ae-dXQttQy_obuyBeT7Q3ucwwbFPn-19eOr8YGzDknw&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfZ-lhOVA6dbWGEYYm0evib-0WEX9xu1vMRYhacj46Rtb64CllGSb4rihhQjilIiGdJIf4i5FYNMROba3nIyaVi8Yvo1lN8QdnSes2fqHrk49pEeyJGntZ9ONl9voaqpywdf0r9HVAnb6qIn5mkUc0So2tVX9-yMQNJTDSoydD0X0uCgiKjRVJk62ALJUuNdE_2uuDiarMyVrMDeh_uF6_ae-dXQttQy_obuyBeT7Q3ucwwbFPn-19eOr8YGzDknw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfZ-lhOVA6dbWGEYYm0evib-0WEX9xu1vMRYhacj46Rtb64CllGSb4rihhQjilIiGdJIf4i5FYNMROba3nIyaVi8Yvo1lN8QdnSes2fqHrk49pEeyJGntZ9ONl9voaqpywdf0r9HVAnb6qIn5mkUc0So2tVX9-yMQNJTDSoydD0X0uCgiKjRVJk62ALJUuNdE_2uuDiarMyVrMDeh_uF6_ae-dXQttQy_obuyBeT7Q3ucwwbFPn-19eOr8YGzDknw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfZ-lhOVA6dbWGEYYm0evib-0WEX9xu1vMRYhacj46Rtb64CllGSb4rihhQjilIiGdJIf4i5FYNMROba3nIyaVi8Yvo1lN8QdnSes2fqHrk49pEeyJGntZ9ONl9voaqpywdf0r9HVAnb6qIn5mkUc0So2tVX9-yMQNJTDSoydD0X0uCgiKjRVJk62ALJUuNdE_2uuDiarMyVrMDeh_uF6_ae-dXQttQy_obuyBeT7Q3ucwwbFPn-19eOr8YGzDknw&__tn__=*NK-y-R
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Три базових реакції: ЗАМРИ,  ТІКАЙ,  БИЙ. Це те, у якому стані ми перебуваємо 

під час карантину, якою є наша реакція та яку модель поведінки підсвідомо обираємо 

для себе. Учасники мали можливість оцінити власний ресурсний стан, напрацювати 

власний план короткотривалих та довготривалих дій, спрямованих на повернення до 

звичних умов, отримали практичні поради психолога, серед яких: 

- слідкуйте за своїми інстинктами і все буде добре; 

- дбайте про особисту гігієну; 

- дбайте про інформаційну гігієну; 

- подбайте про себе; 

- подбайте про родину; 

- підтримуйте емоційний стан. 

  
 

 
 

 

3.5. Вивчення правових потреб громадян 

За звітний період з метою забезпечення якісної правової допомоги за запитами 

громад фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД здійснено моніторинг 

потреб громад Сокальщини та оновлено карту правових потреб.  

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; 

- проведено опитування та інтерв’ювання педагогічних працівників закладів освіти 

Червонограда з метою визначення рівня їх обізнаності щодо впровадження 

реформи освіти та питань, які потребують роз’яснень/консультацій.  
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Окрім того в рамках карантинних обмежень психологом «Клініки, дружньої до 

молоді» було проведено ряд групових та індивідуальних заходів в закритому та 

публічному форматах системи безоплатної правової допомоги з використанням 

платформи ZOOM. Серед заходів, окрім індивідуальних консультацій, тренінгові 

заняття: 

 

 

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 внесення змін до форматів роботи Центру у зв’язку з 

особливостями роботи у період карантину 

 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у трьох 

засіданнях Керівної ради та у восьми нарадах керівників, що проводилися  

центром з надання БВПД у Львівській області, Координаційним центром з 

надання БВПД 

 Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД взяли участь в опитуванні 

щодо вивчення потреб у навчанні задля вдосконалення їх знань та покращення 

роботи, що проводилося Координаційним центром з надання правової 

допомоги 

 13,15 та 18 травня директор Центру взяла участь у сесіях стратегічного 

планування, що проводились Координаційним центром з надання правової 

допомоги з використанням платформи ZOOM 

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

організованих Координаційним центром з надання правової допомоги, 

мережею клубів PRAVOKATOR  з наступних тем:  

- «Спрощене провадження, або швидко вирішити справу» 

- «Пенсійне право за 4 години» 

- «Практичне застосування норм земельного права» 

- «Договір оренди землі. Основні проблеми правозастосування та способи 

їх вирішення» 

- «Трудові права громадян під час карантину» 

- «Права людини і принцип Правосуддя: співпадіння і протиріччя в 

діяльності правника» 

- «Пенсія по інвалідності та втраті годувальника. Основні питання та 

особливості судової практики» 

- «Етичні аспекти надання адвокатам правової допомоги Pro Bono» 

- «Безоплатна приватизація земель в судовому порядку» 

- «Особливості застосування сімейного законодавства до відносин з 

іноземними особами та особами без громадянства» 

- «Правові основи користування землею» 

- «Стягнення аліментів у судовому порядку. Докази та доказування. 

Аліментний договір» 

- «Земельні спори між сусідами» 
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- «Розгляд справ у окремому провадженні. Встановлення фактів, що 

мають юридичне значення. Судова практика» 

- «Особливості захисту прав на землю» 

- «Стягнення матеріальної та моральної шкоди» 

- «Порушення правил щодо карантину людей: огляд законодавства та 

судової практики» 

- «Запобігання професійному вигоранню» 

- «Дискримінація в Україні: які групи найбільш обмежені у користуванні 

правами» 

 В рамках ініціативи «Знаю!Вмію!Розумію!» з метою обміну досвідом було 

організовано заходи, до яких долучилися фахівці Вижницького, Вінницького, 

Івано-Франківського, Білоцерківського, Сумського, Охтирського, 

Чернігівського, Роздільнянського, Богодухівського, Голопристанського 

місцевих центрів. Окрім тем, пов’язаних із медіацією. Учасники заходів 

напрацювали та обмінювалися успішними кейсами щодо підготовки правових 

консультацій, планування роботи, підготовки інформаційних матеріалів 

правового характеру тощо. 

 Фахівцями Центру у звітний період пройдено навчання з використанням 

інтернет платформ PROMETHEUS, Ed-era з тем: 

- «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» 

- «Роль лікаря у запобіганні, виявленні та реагуванні на випадки насильства 

над дітьми» 

- «Захист прав людей з інвалідністю» 

- «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» 

- «Взаємодія органів державної влади з громадськістю» 

- «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

- «Конфлікт інтересів: треба знати!» 

- «Антикорупційні програми органів влади» 

- «Доступ до публічної інформації: від А до Я» 

- «Захист прав споживачів: теорія та практика» 

- «Основи державної політики» 

- «Смарт-громада: управління на основі даних» 

- «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби» 

- «Вступ до конституційного права» 

- «Як ефективно спланувати та провести діалог» 

- «Публічні консультації» 

 

 Фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги», що безпосередньо 

займаються питаннями надання консультацій та прийманням документів, 

необхідних для отримання безоплатної правової допомоги, взяли участь у 

навчальному он-лайн тренінгу, організованим Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. 

 

Більше 80 учасників - директорів та фахівців місцевих центрів з надання БВПД 

семи областей України 2 червня взяли участь у ZOOM-конференції з обміну досвідом 

з організації роботи з клієнтами в умовах карантину. Такі заходи – це свіжі ідеї, новий 

погляд на буденну роботу, напрацювання однакових підходів та процесів, 

напрацювання спільних поглядів та розуміння тих чи інших процесів, узагальнення 

напрацьованого та запозичення і впровадження у свою роботу кращих практик колег. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdKydqq2lN1nnufJaAFkXJlGFH4y296hZ_VxRzp5OhlQUzmNihxPJxLQ-wGnYWBSGPd0pFKc-Y704qmwmENaSKz_35O_eFPNR97fSQP4hfWe-SkWST1uCZo0m7DD38ilLAQ6ppw87S4A_zh_i_HIvxPqq34MO8UZyaF9OBJD4F3w&__tn__=*NK-R
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Безперечно, одним із найактуальніших питань для фахівців центрів є питання про 

забезпечення якості надання послуг. Тому так активно дискутували учасники з 

приводу комунікації з клієнтами, підходів до організації надання правової допомоги у 

різних форматах, регіональні особливості. 

  

  

 
 

 

У рамках навчально-дискусійної платформи почала роботу перша група 

фахівців МЦ з надання БВПД з різних регіонів. Про: 

- власні очікування та очікування малих груп; 

- оцінку власних напрацювань та напрацювань колег; 

- важливість комунікації та налагодження успішної комунікації; 

- необхідність в обміні досвідом та кращими практиками; 

- особливості роботи з особливими клієнтами йшлося під час першої зустрічі 11 

червня, що відбулася в режимі он-лайн.  

Налагодження комунікації в малих та великих групах, індивідуальна 

комунікація, шляхи та способи передачі інформації, навички активного слухання - те, 

що допомогло не лише перезнайомитися учасникам, а й стало стартом для майбутніх 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXlGoX8nS1q3brAa4z5dom8bDtbVQ_Px7ajpb0RI17w9Ek94jjGC2pEnh4zXbGXsNCvk3H4wEPimBNzMuiytqrFcjYGisqdbVO-ZK5ApeXcaUj0CgXK_gZ7jucwGNfpnm901MiyFM-okYerOmimHvgFczehVwMp3LfWYxTppUXHicZWy5kJq-I04W0yPL5ErgGqcukx5SzYc_Mmv3_BCEhJP5n4MoNxU19uFf54N8TXurD3UEFMIfeHBqNTwzhoTs&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXlGoX8nS1q3brAa4z5dom8bDtbVQ_Px7ajpb0RI17w9Ek94jjGC2pEnh4zXbGXsNCvk3H4wEPimBNzMuiytqrFcjYGisqdbVO-ZK5ApeXcaUj0CgXK_gZ7jucwGNfpnm901MiyFM-okYerOmimHvgFczehVwMp3LfWYxTppUXHicZWy5kJq-I04W0yPL5ErgGqcukx5SzYc_Mmv3_BCEhJP5n4MoNxU19uFf54N8TXurD3UEFMIfeHBqNTwzhoTs&__tn__=*NK-y-R
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зустрічей. Попереду зустрічі з людьми з-поза системи БПД, інформація з 

першоджерел, напрацювання кейсів з типових справ/питань/проблем, публічні та 

закриті дискусії, обмін досвідом, налагодження комунікації між центрами, розвиток 

партнерської мережі, навчання, практика, спілкування. 

  

  

 
 

 

Як отримати найвищий бал 12? Просто. Для цього достатньо об'єднати на 

одному заході фахівців дванадцяти МЦ з надання БВПД з різних регіонів. Друга 

зустріч з обміну досвідом між фахівцями центрів відбулася 12 червня в режимі он-

лайн. Про практики роботи з клієнтами, успішну комунікацію з клієнтами, практики 

проведення консультування та надання правової інформації, конкретизацію потреб та 

питань клієнтів спілкувалися фахівці бюро та відділів правопросвітництва та надання 

правової допомоги. Важливим етапом зустрічі стало напрацювання питань та потреб 

фахівців, які стануть основою для наступних зустрічей. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXlGoX8nS1q3brAa4z5dom8bDtbVQ_Px7ajpb0RI17w9Ek94jjGC2pEnh4zXbGXsNCvk3H4wEPimBNzMuiytqrFcjYGisqdbVO-ZK5ApeXcaUj0CgXK_gZ7jucwGNfpnm901MiyFM-okYerOmimHvgFczehVwMp3LfWYxTppUXHicZWy5kJq-I04W0yPL5ErgGqcukx5SzYc_Mmv3_BCEhJP5n4MoNxU19uFf54N8TXurD3UEFMIfeHBqNTwzhoTs&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGJv17AaPxGBlhucIGc8_R5p2mWqb2v7PsPIs3030pSA03NxTG5R-jjjWwNl1PXEY2CQ6voN1wYFWO_avYooQ9xZ8VBckwVQN5byzODbqmvHtqqPmyLtAEgNp9y8MlIzRRj8TJ-ASdW9VtM6vRKELuL9NqZZBY8mo2vd5lnbinhw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGJv17AaPxGBlhucIGc8_R5p2mWqb2v7PsPIs3030pSA03NxTG5R-jjjWwNl1PXEY2CQ6voN1wYFWO_avYooQ9xZ8VBckwVQN5byzODbqmvHtqqPmyLtAEgNp9y8MlIzRRj8TJ-ASdW9VtM6vRKELuL9NqZZBY8mo2vd5lnbinhw&__tn__=*NK-R
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Усе починається з потреб і запитів, - переконались учасники однієї із 

навчальних груп ініціативи «Знаю! Вмію! Розумію», які вкотре зустрілися 18 червня. 

Часто в різних професійних групах ми чуємо уже достатньо затерту фразу: "Так 

багато роботи, а часу на все не вистачає". Наскільки суб'єктивною чи об'єктивною 

вона є і пробували розібратися фахівці системи безоплатної правової допомоги. 

 Час - це ресурс. Як навчитися раціонально використовувати цей ресурс з 

користю для себе і таким чином, щоб його брак не спричиняв стан постійної 

тривожності чи стресу? Чи можна часом керувати?  Так, час - це ресурс, від якого 

залежить кількість виконаних і невиконаних завдань, наш емоційний стан, часто - 

мікроклімат в організації. Ресурс можна витрачати і можна поповнювати. Саме 

поповнення і раціональне використання часового ресурсу - запорука того, що 

формула "багато роботи - мало часу" стає неактуальною. Раціональне використання 

часових ресурсів (з усіма наслідками) - одна зі складових результативного планування 

та реалізації плану. 

 Робота на результат - це раціональний розподіл часу?  Так. А ще - це 

сформовані вміння прогнозувати результат, алгоритм його досягнення, ризики та 

можливості для їх усунення. 

 Цілі, завдання, планування. Що у них спільного?  І цілі, і завдання - це складова 

результату, роботи не задля процесу, а задля результату. між ними є чіткий 

взаємозв'язок і логіка побудови алгоритму дій. Мало того - поміж ними ще є задачі, 

прогнозовані сталі результати, вони ж короткотривалі та довготривалі. Досягнення 

цілі - це чіткий алгоритм дій, який спрощує нам життя і допомагає зекономити 

ресурс. 

 Чи можна планувати роботу щодня?  Не можна - а треба. якщо ми любимо себе 

і своє оточення, то ми таки не допустимо хаотичності у діях, адже хаотичність не 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8sV284CmzIDha5qGX4_wR2nvLu8CJlzOc4kLE4ZXHv1gOoFyqyOtMGY_cKQU3sjfO489uJARCBuuKVceQrcLtxzt81i7tx5GHcIjKzR2JN8hTfy58aSLoaj_oXe3t470Tp5fRJqjCDNWTMZcOfFTiVj3HtbC0zp2OmS9OL_ya8GOhesT-VzUGoWciK2Ckhkq09QncweDEzVLfADAdxglZe8v8AGLcdebkBDj1g8p5XSvMvgarfTNL2hXNj941eJJK9IWsjIiBRbSxs5oInq9K2suMJk0B0KI1aer73Q1giIafFq6VFNLtc4gdcj5jll7797G0NTSd9X-ez016Ftc&__tn__=%2ANK-R
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дасть можливості досягти результату. Окрім того, саме хаотичність є пожирачем 

ресурсів (і не тільки часових) 

Навколо пошуку цих та інших істин працювали учасники он-лайн тренінгу. 

Рейтингування завдань, їх пріоритетність, передбачуваний хронометраж кожного із 

завдань, вплітання в уже напрацьовану канву робочого дня непередбачуваних 

завдань, доручень, гнучкість планування, напрацювання вмінь приймати рішення - це 

те, з чим працювали у малих групах. 

  

  
 

 

Обмін досвідом між фахівцями місцевих центрів в умовах карантину набув 

нових форматів. Уже стали традиційними он-лайн зустрічі фахівців кількох центрів за 

різними напрямками та тематиками. 

 успішна комунікація з клієнтом; 

 інтерв'ювання клієнта; 

 виокремлення правових питань зі звернення клієнта; 

 уточнюючі питання та фіксування відповіді на них; 

 як сформувати правову інформацію; 

 як чітко та доступно надати консультацію 

ці та інші практичні навики відпрацьовували учасники зустрічі 24 червня, працюючи 

в групах та індивідуально, презентуючи напрацювання, дискутуючи та 

прислухаючись до порад інших. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 квітня по 31 червня 2020 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

743 звернень клієнтів, 692 особам було надано правову консультацію, 51 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 
464 416 48 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
59 59 0 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 

правової допомоги»  
220 217 3 

 Разом по МЦ 743 692 51 

 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

54 рішення про надання БВПД, надано 42 доручення адвокатам та 14 наказів штатним 
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працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмових зверненнях відмов у наданні БВПД не було. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: цивільне – 265  (36%), 

сімейне – 75 (10%), трудове –  92 (12%), житлове –  52 (7%), земельне –  51 (7%), інші 

питання –  39 (5%), спадкове –  38(5%), пенсійне – 36 (5%), адміністративне –  29 

(4%), соціальне забезпечення –  24 (3%), цивільний процес – 16 (2%), кримінальне –  5 

(1%), виконання судових рішень – 8 (1%), адміністративний процес – 6 (1%), 

податкове – 4 (1%), кримінальний процес -  3 (0%). 

 

 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією 

питань 
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процес

0% Кримінальне
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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 – 20 (38%), малозабезпечені – 14 

(26 %), , діти –  9 (17%), інваліди – 8 (15%), ВПО – 2 (4%), жертви домашнього 

насильства –  0 (0%). 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них (у 

яких 

здійснюва

вся 

прийом)п

унктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість  

тем 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
0 0 0 68 1 95 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
0 0 0 0 0 0 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
0 0 0 21 1 15 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
0 0 0 47 0 80 
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