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

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

допомоги 

Проведення правопросвітницьких та комунікаційних заходів  

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

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

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

правопросвітницькі та комунікаційні заходи, спрямовані на підвищення правової 

свідомості жителів Вижницького, Путильського та інших районів України. 

З метою популяризації системи безоплатної правової допомоги фахівці Центру та Бюро 

проводили правопросвітницькі заходи в Путильській районній філії Чернівецького обласного 

центру зайнятості. 

 21.07.2020 р. фахівець системи безоплатної правової допомоги Ірина Коваль, провела 

вебінару з безробітними, які знаходяться на обліку Вижницького центру 

зайнятості, під час якого розповідала про те, як земельна реформа торкнеться 

власників земельних паїв. 

 Про те, чим ризикує працівник на неофіційній 

роботі, які штрафи передбачені за нелегальну працю, 

а також про відповідальність за невиплату заробітної 

плати та наслідки виплати зарплати в «конвертах» 

говорили 04.09.2020 р. учасники вебінару 

«Запобігання нелегальній тіньовій зайнятості». Захід 

провели заступник начальника відділу Путильського бюро безоплатної правової 

допомоги Тетяна Різак, фахівець з профорієнтації Путильської районної філії 

Чернівецького обласного центру зайнятості Алла 

Горбан та головний державний інспектор праці 

Управління Держпраці в Чернівецькій області 

Параска Митрофан. 

 23.09.2020 р. у Вижницькій районній філії 

Чернівецького обласного центру зайнятості відбувся 

інформаційний семінар щодо легальної зайнятості та 
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захисту соціальних, трудових прав громадян. 

 25.09.2020 р. Тетяна Різак взяла участь у заході для безробітних, який відбувся на базі 

Путильського центру зайнятості. 

Ще однією цільовою аудиторією, для якої фахівці Центру та Бюро проводили право 

просвітницькі заходи протягом ІІІ кварталу 2020 р. були засуджені до покарання без 

позбавлення волі.  

Так, 06.07.2020 р. Галина Лашкіба на базі 

Вижницького сектору з питань пробації провела захід щодо 

захисту прав позичальників. 

Цього ж дня Тетяна Різак провела захід для осіб 

засуджених до покарання без позбавлення волі на тему 

карантинних обмежень. 

 

07.09.2020 р. відбувся захід, під час Галина Лашкіба 

розповідала учасникам про наслідки позбавлення 

батьківських прав для батька чи матері.Захід відбувся за 

участі фахівця Вижницького районного сектору філії 

Державної установи Центр пробації у Чернівецькій області 

Іллі Марчука, який звернув увагу присутніх на те, що особа, 

позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку 

щодо утримання дитини. 

Ряд заходів для різних цільових аудиторій провели фахівці Центру спільно з 

партнерськими організаціями в рамках ініціативи «Кава з ароматом права». Її засновниками 

є Червоноградський та Вижницький місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та громадські організації «Молодіжний ініціативний центр» і 

«Волонтери Вижниці».  

 Так, 10.07.2020 р. учасники заходу спілкувалися з Олегом Ільківим про те, що варто 

знати про місцеві вибори. 

Які документи потрібно для подорожей за кордон та у яких випадках за кордоном слід 

звертатися до поліції/консульства учасники заходу дізналися 16.07.2020 р. від Валерія 

Кришня. 
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Про нове районування: чим займатимуться районні ради та районні адміністрації; чи по 

довідки треба буде їхати до районного центру; чи 

відчують пересічні жителі громад зміни в районуванні 

спілкувалися 30.07.2020 р. з Тарасом Прокопом учасники 

онлайн-заходу в рамках даної ініціативи. 

Модерували заходи директори Вижницького та 

Червоноградського місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила 

Мацюк та Наталка Костишин.  

Проблема сімейного насильства та насильства за 

ознакою статі для нашого суспільства не нова. Зазвичай 

можна почути: "б'є - значить любить", "бий своїх, щоб чужі 

боялись". Чому не можна і не варто толерувати насильство в 

сім'ї, навіть, якщо так закладено ментально. Чому 

насильство - це злочин? Про правову складову проблеми 

Людмила Мацюк та Наталка Костишин разом з Оксаною 

Санагурською, тренеркою з питань протидії та попередження домашнього насильства, 

протидії торгівлі людьми, з впровадження гендерної політики, толерантності та 

недискримінації Національного Демократичного Інституту, і Наталкою Дячук, 

координаторкою психологічної приймальні для учасників АТО/ООС, членів їх родин, жертв 

сімейного насильства спілкувалися з учасниками заходу “Про НАСильство, його наслідки та 

відповідальність за вчинення”, який відбувся 31.07.2020 р. 

Для працівників освіти 11.08.2020 р. директори Вижницького та Червоноградського 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели онлайн-захід 

"Економічні відносини у сфері загальної середньої освіти". Спікером заходу була Алла 

Волошина, експертка з питань впровадження 

фінансової автономії закладів освіти.  

Про те, як розібратися у виборчих нововведеннях 

03.09.2020 р. спілкувалися учасники заходу, який 

організували та провели в рамках ініціативи «Кава з 

ароматом права» Людмила Мацюк та Наталка 

Костишин. Запрошеним спікером був Максим 

Ільчишен. 
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Про розвиток інституту омбудсмена та його місце 

в системі органів, що здійснюють контроль за 

діяльністю апарату управління, про повноваження 

омбудсмена, захист прав людини та громадянина від 

незаконних дій органів влади учасники заходу 

07.09.2020 р. спілкувалися з Валерією Лутковською, 

екс-уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, співзасновницею Українського 

інституту з прав людини. Модераторами заходу були Наталка Костишин та Людмила Мацюк.  

Протягом ІІІ кварталу 2020 р. фахівці Центру були організаторами та 

співорганізаторами правопросвітницьких заходів й для інших цільових аудиторій.  

03.07.2020 р. про те, як підтвердити спорідненість під час оформлення спадщини, якщо 

у документах кровних родичів є суттєві помилки, розповідала жителям с. Мигове Галина 

Лашкіба. 

Про соціальні послуги, порядок їх надання та 

отримання говорили 21.07.2020 р. на Путильщині під час 

заходу, який відбувся на базі управління соціального 

захисту населення Путильської районної державної 

адміністрації. Фахівець Бюро Тетяна Луканюк зосередила 

увагу присутніх на основних організаційних та правових 

засади надання соціальних послуг. Присутні отримали 

відповіді на питання: які соціальні послуги мають бути розвинуті на рівні громади? в яких 

випадках передбачено обов'язкове надання соціальних послуг? хто такі суб'єкти надання 

соціальних послуг? як укласти договір про надання соціальних послуг?  

30.07.2020 р. відбувся семінар, учасниками якого 

стали суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, серед яких — Вижницький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Про трансформаційні підходи до ґендерної рівності та 

розширення можливостей жінок в Україні, реалізацію 

державної політики забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків і жінок, а також дотримання підходу, заснованого на правах людини, 

спілкувалися 12.08.2020 р. представниці Чернівецької, Волинської, Херсонської та Сумської 
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областей під робочої зустрічі, яка відбулася в режимі Zoom-конференції. Вижницьку громаду 

представляли директорка Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мацюк Людмила, фахівчині Вижницької міської ради Олена Чміль, 

Ярослава Романчук, Ольга Айвазовська, Галина Мацюк, Олена Загул та директорка 

Вижницької районної бібліотеки Василина Білак. Учасниці заходу ознайомилися з 

методологією оцінки інституційної спроможності Міністерства розвитку громад та території 

України, обласних державних адміністрацій та ОТГ щодо 

реалізації державної гендерної політики та планування 

діяльності проведення оцінок. Насамкінець учасниці 

обговорили можливості подальшої спільної роботи в 

напрямку створення ґендерного профілю громади, який 

містить інформацію про її населення, середній вік, 

зайнятість та безробіття, середньомісячну заробітну плату 

жінок та чоловіків тощо.  

13.08.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк розповідала жителям Вижницького 

району про зміни в виборчому законодавстві. 

Говорячи про ґендер, найчастіше говорять про жінок. 

Чому так, та хто і як може порушувати права жінок 

спілкувалися під час семінару «Ґендер та ґендерні 

стереотипи. Як вони впливають на наше життя», який 

відбувся 28.08.2020 р. за участі працівниць Центру та 

представниць громадських організацій Вижницькогої 

громади.  

Часто, через ґендерні стереотипи жінки зазнають дискримінації за ознаками статі. 

Одним з найсерйозніших порушень прав жінок не лише в Україна, а й в цілому світі, 

залишається домашнє насильство. Про те, які види домашнього насильства є та як захистити 

себе від його проявів, розповідала директорка Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Мацюк Людмила учасницям семінару "(Не) 

рівність жінок та чоловіків. Правові аспекти рівності прав", який відбувся на базі Виженської 

загальноосвітньої школи.  

02.09.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак взяла участь у  інформаційно-

роз’яснювальному заході на “Не будь живим товаром”, під час якого акцентувала увагу на 

правах осіб, яким  встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 
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Під час вуличного інформаційного заходу фахівець Центру Галина Лашкіба розповідала 

відвідувачам Вижницького відділення обслуговування 

громадян (сервісного центру) Головного Управління 

Пенсійного Фонду України в Чернівецькій області що 

робити, якщо під час подачі документів для призначення 

пенсії у прізвищі була виявлена помилка. В свою чергу 

керівник сервісного центру Микола Бойко, який також 

взяв участь у заході, поінформував присутніх про порядок 

та умови перерахунку пенсій. 

У ІІІ кварталі 2020 р. фахівець Центру Ірина Коваль за допомогою відео-журналу, 

роботу якого започаткували минулого кварталу, інформувала громадян про те, як батькові 

реалізувати право на декретну відпустку. 

Проведення інформаційно-комунікативних заходів 

Для забезпечення ефективності інформаційно-комунікативної діяльності 

Вижницького МЦ було забезпечено: 

 інформування про діяльність Центру на Інтернет сайтах 

(17 публікацій);  

 інформування про діяльність Центру та Бюро, 

висвітлення актуальних питань за друкованих ЗМІ 

(тижневики «Карпати» та «Вижницькі обрії» (2 

публікація);  

 інформування про діяльність Центру на офіційних 

сторінках партнерів в соціальних мережах (6 

публікації). 

Під час вуличного інформування та інформаційних заходів фахівці Центру та Бюро 

розповсюдили 214 буклетів та розмістили 5 інформаційних плакатів. 

Розширення доступу територіальних громад до БПД шляхом забезпечення роботи 

дистанційних та виїзних консультаційних пунктів доступу 

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

проживають у віддалених населених пунктах сільської місцевості Вижницький місцевий 
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центр з надання БВПД забезпечує роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

такої допомоги.  

Юридичну консультацію від фахівців Центру та Бюро можна отримати, 

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

номери телефону  Центру. 

У ІІІ кварталі 2020 р. фахівцями Вижницького  місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Путильського бюро правової допомоги було 

організовано роботу 15 дистанційних консультаційних пунктів надання безоплатної 

правової допомоги (в тому числі за допомогою платформи ZOOM). 

Точки доступу до безоплатної правової допомоги працювали на базі Вижницького та 

Путильського секторів з питань пробації (06.07.2020 р., 07.09.2020 р.). 

10.07.2020 р. директори Вижницького та Червоноградського 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Людмила Мацюк та Наталія Костишин провели онлан-

консультування за допомогою платформи ZOOM. 

21.07.2020 р. фахівець Центру Ірина Коваль провела 

дистанційне консультування для безробітних. 

30.07.2020 р. фахівці Вижницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з 

експертом з питань реформ місцевого самоврядування, процесу 

децентралізації та виборів, кандидатом історичних наук Тарасом Прокопом провели 

дистанційне онлайн-консультування жителів Вижницького району. 

31.07.2020 р. за допомогою платформи ZOOM Вижницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у співпраці з  правоохоронними органами та 

психологом проведено дистанційне консультування з питань попередження домашнього 
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насильства. 

14.08.2020 р. фахівець Центру Галина Лашкіба провела прийом громадян у Центрі 

надання адміністративних послуг Вижницької об'єднаної територіальної громади.  

31.08.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк  

провела виїзне консультування на базі Виженської 

загальноосвітньої школи. 

03.09.2020 р. відбулося дистанційне онлайн-

консультування, яке провели фахівці Вижницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з експертом з питань виборчого 

законодавства, адвокатом Максимом Ільчишеним. 

16.09.2020 р. фахівець Центру Галина Лашкіба провела 

прийом громадян у Центрі надання адміністративних послуг 

Вижницької районної державної адміністрації. 

17.09.2020 р. прийом громадян щодо земельних питань 

відбувся на базі Лукавецької сільської ради.  

21.09.2020 р. фахівець Центру 

Ірина Коваль провела консультування на тему земельних 

правовідносин для жителів с. Виженка. 

30.09.2020 р. директор Центру в партнерстві з Ресурсним 

центром Кольпінга у Чернівцях провела онлайн-консультування 

учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.  

Задля реалізації права особи на отримання безоплатної 

первинної правової допомоги протягом  ІІІ кварталу 2020 р. 

фахівці центру та Бюро проводили консультування за допомогою 

телефонного зв’язку (56 консультацій) та з використанням 

інтернет-сервісу HelpDeskEddy (11 консультацій). 
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Дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги, які обладнані Skype-

зв’язком,  Вижницький район 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 

Адреса 

1 Вижницький районний сектор 

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

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

3 Іспаська сільська бібліотека  с. Іспас, Вижницький район 

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

5 Берегометська селищна 

бібліотека  

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

р-н 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Слобода-Банилівська сільська 

рада  
с. Слобода-Банилів, Вижницький район 

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

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

19 Долішньошепітська сільська 

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

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

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

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

зв’язком,  Путильський район 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 

Адреса 

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

2 Путильське управління 

обслуговування громадян ГУ 

ПФУ в Чернівецькій обл.  

вул.Українська, 180, смт. Путила 

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

4 Путильський районний центр 

зайнятості  

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

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

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

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

н 

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

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

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

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

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

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

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

15 Путильський районний сектор 

філії ДУ «Центр пробації»  

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

16 КЗ «Путильська районна 

бібліотека»  

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

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

Путильський р-н 

Співпраця з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.. 

З метою налагодження та покращення партнерських відносин між Вижницьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами місцевого 

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

було проведено ряд зустрічей та спільних комунікативних заходів. 
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02.07.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк взяла участь у засіданні 

Антикорупційної ради при Вижницькій міській раді, під час якого обговорювали питання 

необхідності проведення навчань з питань доступу до інформації, етичної поведінки осіб, 

уповноважених на виконання функцій місцевоготсамоврядування, конфлікту інтересів та 

запобігання корупційним правопорушенням. 

17.07.2020 р. Людмила Мацюк за результатами конкурсу увійшла до складу Молодіжної 

ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації.. 

Про те, хто може бути власником земель 

сільськогосподарського призначення в контексті 

Земельного кодексу України, зміни до якого були прийняті 

наприкінці березня цього року, говорили 22.07.2020 р. 

фахівець Путильського бюро правової допомоги та 

представники відділу у Путильському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.  

05.08.2020 р. та 02.09.2020 р. в приміщенні міської 

ради відбулися засідання виконавчого комітету Вижницької міської ради, участь у яких взяла 

директор Центру Людмила Мацюк. Серед питань, які розглядалися: здійснення контролю за 

дотриманням підприємствами торгівлі законодавства щодо захисту прав споживачів; 

підготовка установ громади до нового навчального року до роботи в осінньо-зимовий період, 

порядок розгляду скарг та заяв громадян та ряд інших питань. 

 Про роботу в команді, навчання, особистісний розвиток, лідерство, а також про місце 

та роль молоді в суспільному житті області йшлося 

17.08.2020 р. на нараді, яку провела заступниця голови 

Чернівецької обласної державної адміністрації Ірина 

Ісопенко. Не оминули увагою учасники наради й питання 

карантину. Зокрема, говорили про обмеження, які діють 

на територіях різних карантинних зон та про правила 

адаптивного карантину через пандемію коронавірусного 

захворювання COVID-19. Також молоді люди обговорили 

питання діяльності ради - проведення інформаційних та адвокасі кампаній, 

правопросвітницьких заходів, тренінгових навчань тощо. Участь у нараді взяла директор 

Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мацюк 

Людмила, яка є членом Молодіжної ради.  
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Про те, як бюджетним установам та бізнесу працювати в період карантину спілкувалися 

учасники онлайн-заходу, який відбувся 11.09.2020 р. Участь у заході взяла Людмила Мацюк. 

20.09.2020 р. про основні засади, напрями та механізми 

реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у 

її формуванні та реалізації, особливості організаційних і 

правових засад утворення та діяльності молодіжних рад говорили 

члени Молодіжної ради при Чернівецькій обласній адміністрації, 

серед яких – директор Центру Людмила Мацюк. 

30.09.2020 р фахівець Путильського бюро правової 

допомоги Тетяна Різак провела обговорення із 

землевпорядниками Путильської селищної ради Постанови КМУ 

№800 «Про внесення змін до Методики визначення розміру 

шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання 

земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу». 

 

Популяризація довідково-інформаційної платформи «WikiLegalAid» серед різних 

жителів громад. 

 Робочою групою з наповнення та актуалізації інформації довідково-інформаційної 

платформи «WikiLegalAid» Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було розміщено публікації на тему: 

«Відкликання депутатів місцевої ради за народною ініціативою», 

«Принципи вибору за відкритими партійними списками». 

Також, юристи Центру та Бюро здійснили редагування статей 

«Порядок обрання депутатів місцевої ради, сільських, селищних, міських 

голів, старост».  

Протягом ІІІ кварталу 2020 р. фахівці Центру та Бюро надавали письмові консультації, 

зокрема з питань земельного законодавства. Так, 12 громадян отримали відповіді на питання 

щодо приватизації земельних ділянок, визнання права власності на земельні ділянки, 

отримання пільг зі сплати земельного податку тощо. 
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[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

28.07.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк взяла участь в онлайн-нараді з питань 

використання коштів Земельного банку, яку організував Координаційний центр з надання 

правової допомоги. 

23.09.2020 р. Людмила Мацюк взяла участь у робочій онлайн-зустрічі керівного складу 

системи надання безоплатної правової допомоги з питань реалізації заходів проекту 

"Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 

З метою поширення кращих практик 

правопросвітництва 30.07.2020 р., 04.08.2020 р. та 

10.08.2020 р. відбулося ряд навчальних заходів для 

працівників системи безоплатної правової допомоги, які 

організували та провели Людмила Мацюк і Наталка 

Костишин.  

 

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

прав. 

28.07.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк взяла участь у симуляції процесів 

медіації,  яка була проведена з ініціативи Ольги Тютюн та Руслани 

Гаврилюк. 

Про те, як убезпечити позичальників від фінансового 

шахрайства, а також про необхідність підняття рівня фінансової 

грамотності серед населення 03.09.2020 р. спілкувалися директор 

Центру Людмила Мацюк та координаторка з підвищення рівня 

обізнаності споживачів фінансових послуг проєкті "Юридичні клініки 

– провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових 

послуг" Лідія Нестеренко. 

08.09.2020 р. директор Людмила Мацюк взяла участь у 

онлайн- обговоренні проєкту документу "Згода на участь в 

інформаційно-оціночній зустрічі", який розроблявся в 

рамках написання стандартів надання соціальної послуги – 

медіації. Учасниками заходу стали медіатори з різних 

куточків України. 
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[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

Протягом  ІІІ кварталу 2020 р. Центр продовжив вдосконалювати електронний 

документообіг, фінансове і бюджетне управління за допомогою новітніх програм. Зокрема, 

відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності у своїй роботі 

використовує комплексний облік для бюджетних установ України «UA-

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

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

Комплексним обліком для бюджетних установ України «UA-Бюджет» 

користується фахівець Центру, який відповідає за ведення діловодства, 

складання табелів робочого часу та ведення кадрових справ.  

18-19.07.2020 р. директор Центру завершила навчання в рамках Сертифікатної освітньої 

програми «Професійний медіатор» та отримала сертифікат медіатора. 

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

отримали сертифікат з курсів «Доступ до публічної інформації для розпорядників», «Доступ 

до публічної інформації:від А до Я». 

22.09.2020 р. фахівці Центру та Бюро взяли участь 

у онлайн-тренінгу від Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини на тему 

«Актуальні питання реалізації законодавства у сфері 

доступу до публічної інформації та звернення 

громадян». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.07.2020 року по 30.09.2020 року (ІІІ квартал 2020 року) Вижницьким 

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

структурним підрозділом, було зареєстровано 711 звернень клієнтів, з них 662 особи 

звернулося за наданням правових роз’яснень та отримання консультації, 49 осіб 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 49 рішення 

про надання БВПД; видано 40 доручень адвокатам і 5 наказів на штатних працівників 

(представництво інтересів клієнта в суді та оформлення процесуальних документів). 

Таблиця 1. 

Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п 
Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

579 538 41 0 

2 Відділ 

«Путильське 

бюро правової 

допомоги 

» 

132 124 8 

 

 

 

0 

Разом по МЦ 711 662 49 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

 соціального забезпечення – 61 (8,6%)  житлового права – 47 (6,6%) 

 спадкового права – 78 (10,97%)  пенсійного права – 45 (6,3%) 

 сімейного права – 96 (13,5%)  цивільного права – 59 (8,3%) 

 трудового права — 44 (6,19%)  цивільного процесу – 17 (2,39%) 

 адміністративного права – 62 (8,7%)  з інших питань — 59 (8,3%) 

 земельного права – 54 (7,6%)  податкового права — 11 (1,55%) 

 з питань виконання судових рішень –       

34 (4,8%) 

 кримінального права – 18 (2,5%) 

 адміністративного правопорушення –  

14 (2%) 

 кримінального процесу – 12 (1,7%) 
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Діаграма 1. 

 Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань 

 

 

Діаграма  2. 

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

 

За звітний період свою категорію на право отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу підтвердили: 34 (70%) малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму), 4 (8%) осіб з інвалідністю, 2 (4%) особи, які 

постраждали від домашнього насильства, 8 (16%) ветеранів війни та 1 (2%) дитина. 
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Діаграма 3.  

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

 
Чоловіки — 110; Жінки — 138. 

 

Діаграма 4.   

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

 

до 18 - 2;                                                          від 18 до 35 включно – 63; 

від 35 до 60 включно – 131;                          понад 60 – 52. 
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Крім цього Центром, в тому числі Бюро правової допомоги, за  ІІІ квартал 2020 р.: 

 забезпечено роботу 15 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги (виїзних, а також за допомогою платформи ZOOM) та надано 11 консультацій за 

допомогою інтернет-сервісу HelpDeskEddy; 39 дистанційних точок забезпечують доступу 

до безоплатної правової допомоги через  Skype-зв’язок та телефонний зв’язок; 

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

під час консультаційних пунктів склала 125 осіб; 

 надано методичну допомогу 2 провайдерам БПД (громадським організаціям, 

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

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 56 акти надання БВПД, що були подані адвокатами (з них – 33 за 

дорученнями МЦ); 

 проведено 24 правопросвітницькі заходи; 

 розміщено у ЗМІ 25 інформаційних матеріалів з питань діяльності системи БВПД. 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

консультувань 

за допомогою 

ZOOM та 

HelpDeskEddy/  

громадян (осіб), 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ – 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електрон-  

них сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

15/69 39/56 2 24 0 25 

1. Вижницький МЦ 13/62 22/38 1 19 0 15 

2. Відділ «Путильське 

бюро правової 

допомоги» 

2/7 17/18 1 5 0 10 

 

  Директор Центру                                                                       Людмила МАЦЮК 


