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

 [1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.  

  

Регіональний центр з надання БВПД у Закарпатській області 
 

29 січня в Регіональному 

центрі з надання БВПД у 

Закарпатській області 

відбулася робоча зустріч 

керівників Регіонального 

центру з надання БВПД 

Василя Попадинця, 

Ужгородського місцевого 

центру Михайла Давиденка, 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД центру Марії Бецко з представниками 

Релігійної громади УПЦ Святої Великомучениці Варвари Мукачівської єпархії 

Української Православної церкви Василем Мищак (отцем Василем), Галиною 

Питчак та Галиною Курилець.  

Упродовж зустрічі сторони обговорили питання щодо процедури оформлення 

документів для заснування Благодійної організації «Благодійний фонд Благовіст». 

Представники Релігійної громади отримали правову допомогу та детальні 

роз’яснення щодо порядку оформлення реєстраційних документів у державних 

органах. Також фахівці системи БПД поінформували представників Релігійної 

громади про функціонування системи безоплатної правової допомоги, порядок 

звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою та надали 

інформаційні буклети з різних правових питань.  

 



17 лютого начальник відділу комунікації та 

правопросвітництва Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області Оксана 

Дудаш провела правопросвітницький захід 

«Права дитини. Протидія кібербулінгу» для 

учнів 1-Б класу (5-й клас) Ужгородської 

класичної гімназії. Фахівець ознайомила дітей з 

їхніми основними правами та обов’язками, в 

ігровій формі провела квест щодо обізнаності 

про права дитини. Також упродовж зустрічі 

йшлося про таке явище, як кібербулінг, як 

розпізнати та протидіяти йому та куди 

звертатися за допомогою. Гімназисти отримали 

правові паспорти дитини та буклети «Права свої 

знай!».  

 

Фахівець Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області Оксана 

Дудаш 19 лютого взяла участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості в Ужгородській філії ОЦЗ.  

У межах заходу працівник центру ознайомила 

присутніх із правом, гарантованим державою, кожного, 

хто перебуває під юрисдикцією України, на первинну 

правову допомогу – роз’яснення, консультації, 

складення заяв, скарг тощо окрім документів 

процесуального характеру, а також законодавчо 

визначених категорій осіб – на представництво інтересів 

у судах, перед органами державної влади тощо за 

рахунок держави. 

Фахівець розповіла, що в області функціонує 

Регіональний центр з надання БВПД, який забезпечує 

правову допомогу у кримінальних та адміністративних 

арештах, затриманих тощо, три місцеві центри – Ужгородський, Мукачівський, 

Хустський та 11 бюро правової допомоги, які надають юридичну допомогу у 

цивільних питаннях та забезпечують доступ до БВПД на Закарпатті навіть у 

найвіддаленіших куточках регіону. 

Присутні отримали відповіді на запитання, які їх цікавили, та буклети БПД. 
 



3 лютого в Регіональному центрі з надання БВПД у Закарпатській області 

відбулася 

міжвідомча 

робоча зустріч за 

участі 

представників 

Секретаріату 

Уповноваженого 

Верховної Ради 

України з прав 

людини у 

Закарпатській 

області, органів 

прокуратури, 

Національної поліції України, Чопського та Мукачівського прикордонних загонів 

Державної прикордонної служби України. 

Мета заходу – обговорення питань щодо дотримання Порядку інформування 

центру з надання БВПД про осіб, затриманих в адміністративному порядку та 

недопущення порушення їх прав на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Директор Регіонального центру Василь Попадинець зазначив, що упродовж 2020-

го року центром було видано 2763 доручення адвокатам для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, у тому числі 464 особам, до яких застосовано 

адмінзатримання чи адмінарешт. Також керівник акцентував увагу присутніх на 

тому, що відповідно до частини третьої ст.261 Кодексу України про 

адмінправопорушення органи (посадові особи), правомочні здійснювати 

адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання 

осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри 

з надання БВПД, окрім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила 

приватного захисника. 

Під час зустрічі йшлося про те, що Порядок інформування чітко виз начає 

підстави інформування, перелік обов’язкових відомостей, що мають подаватися 

суб’єктом інформування, та не надає йому повноважень інформувати регіональні 

центри про адміністративні затримання особи, якщо така особа захищає себе 

особисто, або запросила захисника.  

Учасники зустрічі обговорили питання, які виникають у процесі інформування 

центрів про адмінзатримання чи адмінарешт осіб, та домовилися про посилення 

співпраці відомств з метою недопущення права затриманих осіб на доступ до 

безоплатної правової допомоги, гарантованої їм державою, та інформувати 

центри тільки у випадках, якщо особа заявляє про необхідність залучення 

захисника за рахунок держави.  

 



31 березня, у рамках роботи 

консультаційного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги, директор 

Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській 

області Василь Попадинець та 

начальник відділу 

забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Павло Марамигін в режимі онлайн конференції 

провели консультування засуджених осіб, які 

перебувають у ДП «Закарпатська УВП № 9».  

Упродовж заходу фахівці надали роз’яснення та юридичні консультації 

засудженим з питань щодо зміни місця відбування покарання, перегляду вироків 

суду відносно засуджених осіб, заміну покарання на більш м’яке, порядку 

звернення до Європейського суду з прав людини та інші. 

 

Мукачівський місцевий центр з надання БВПД 

14 січня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар надав 

інтерв’ю телекомпанії «М-

Студіо» щодо «Стягнення 

компенсації за отриману травму 

через ожеледицю», Можна 

виділити добровільний і 

судовий порядок 

відшкодування шкоди. Якщо 

ми говоримо про добровільне 

відшкодування, то потрібно 

звернутися до органу, який є 

власником або 

балансоутримувачем майна та 

відповідно відповідальним за 

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/pcb.2940280062895621/2940328549557439/?__cft__%5b0%5d=AZVPcgxS86gwxdrZ7lT_s6OgM11ZtPaeEFmWAfDkv93jyp41HQoCS5aozPxdGfzSdpZ9zOqxcs7GJzEQt7L_hIBr7ffaHsLawI0hxjguPZcbNJzVexK6vVoLTbOOb8Kw9tpMFtiJVB3h8NBrvQmUehtN-7p9lIJ-3J9eoyu0ddROA865Em1gqC5Og944xUf7gz8&__tn__=*bH-R


належне санітарне і технічне утримання території 

У звітному кварталі заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Ірина Дрогобецкі провела 9 вебінарів для 

безробітних. Під час яких проінформувала 

шукачів роботи про переваги легальної 

зайнятості, ризиками нелегальної 

зайнятості та нелегальної трудової міграції, 

гендерними аспектами на ринку праці.  

Також фахівець зазначила що кожен громадянин, який влаштовується на 

роботу, повинен пам’ятати, що не оформлені вчасно трудові відносини є не лише 

грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягнуть за собою низку 

проблем для самого працівника у вигляді позбавлення соціального захисту у разі 

безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на 

виробництві, а також гідної пенсії. «Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, 

працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх 

трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин» 

По завершенні діалогу слухачі отримали вичерпні відповіді на запитання, 

контакти для зворотного зв’язку у разі потреби додаткової консультації.  

 

22 січня директор 

Мукачівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Костянтин 

Молнар разом із заступником 

начальника відділу правопрос-

вітництва та надання безоп-

латної правової допомоги Мука-

чівського МЦ з надання БВПД 

Іриною Дрогобецкі взяли участь 

ефірі радіо “Пульс” м.Берегові, 

де розповіли слухачам про 

роботу Мукачівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, умови та порядок звернення за наданням БВПД і 

відповіли на питання слухачів.  

 



27 січня директор 

Мукачівського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар разом із 

заступником начальника 

відділу правопросвітництва 

та надання БПД провів 

круглий стіл в приміщенні управління праці та соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради разом з начальником даної установи - Наталією 

Зотовою В ході зустрічі сторони підвели підсумки співпраці за 2020 рік, узгодили 

напрями взаємодії та запровадження нових підходів до надання БПД для осіб які 

перебувають у складних життєвих обставинах, для вирішення найбільш 

актуальних правових питань вказаної категорії населення Було погоджено графік 

роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради 

28 січня відбувся круглий стіл "Співпраця органів БПД та нотаріату" участь 

взяли директор 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Костянтин Молнар 

та заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної 

правової допомоги 

Мукачівського МЦ з надання БВПД Ірина Дрогобецкі, завідувач Мукачівської 

міської державної нотаріальної контори Плеша А.М.та державний нотаріус Едгар 

- Козар В.В. 

Під час якої узгодили здійснення перенаправлення осіб, які потребують 

вторинної правової допомоги до місцевого центру, а місцевий центр буде 

направляти осіб, які потребуватимуть нотаріальних послуг. В ході зустрічей 

надано інформацію про роботу Мукачівського МЦ, особливу увагу звернувши на 

переваги безоплатної вторинної правової допомоги. Обговорили питаня 

подальшої співпраці. 



 

08 лютого головним 

спеціалістом відділу 

«Свалявське бюро правової 

допомоги» Даниїл Довбак було 

записано відеоролик на тему 

«Протидія кібербулінгу» та 

розміщено на facebook сторінці 

Мукачівського МЦ з надання 

БВПД. Кібербулінг – це булінг 

із застосуванням цифрових 

технологій. Він може 

відбуватися в соціальних 

мережах, платформах обміну 

повідомленнями 

(месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах.  

 

 18 лютого у межах Всеукраїнського тижня із захисту прав споживачів 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги 

Ірина Дрогобецкі 

разом із соціальними 

партнерами провели 

лекцію "Захист прав 

споживачів"Які є 

пастки під час 

оформлення 

споживчого кредиту 

в банку? Чи має банк 

право без 

попередження клієнтів змінювати тарифи на свої послуги? Чи може банк 

арештувати пенсійний рахунок? Чи є порушенням видача кредитної картки разом 

із зарплатною? Куди звертатися, якщо клієнт вважає, що фінансова установа 

порушує його права? Відповіді на ці та безліч інших запитань клієнтів 

висвітлюються під час правопросвітницьких заходів, що проходять онлайн та 

офлайн в кожному регіоні. 



03 березня відбувся спільний правопросвітницький захід на тему «Права 

дітей» участь взяли директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Костянтин Молнар та заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги Ірина 

Дрогобецкі, старший 

інспектор Мукачівського 

міськрайонного відділу філії 

ДУ «Центр пробації» в 

Закарпатській області Тетяна 

Бенца. Директор 

Мукачівського МЦ 

Костянтин Молнар поінформували присутніх про функціонування системи БПД 

та порядок звернення за безоплатною 

вторинною правовою допомогою. 

У рамках заходу старший інспектор 

Тетяна Бенца та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ірина Дрогобецкі розповіли 

присутнім про права дитини відповідно до 

Конвенції про права дитини, цивільні права 

неповнолітніх, захист прав дітей в Україні з 

урахуванням міжнародних договорів з питань 

сімейного права та ким здійснюється захист 

прав дітей в Україні. 

11 березня начальник відділу 

«Воловецьке бюро правової допомоги» Едуард 

Пижик та головний спеціаліст відділу 

«Воловецьке бюро правової допомоги» Наталія 

Мадяр провели робочу зустріч. У заході взяли участь директор центру соціальних 

служб Надія Пазюк та фахівець центру з соціальної роботи Надія Вербещук. Під 

час заходу присутніх було ознайомлено з основними функціями та 

повноваженнями відділу «Воловецьке бюро правової допомоги», категорії осіб, 

які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону 

України «Про безоплатну вторинну правову допомогу». Начальник відділу в ході 

правопросвітницького заходу розповів про основні поняття та права постраждалої 

особи. 

 



23 березня відбувся VIІ Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку 

Закарпаття. 

 Громада, влада, бізнес та медіа зібралися разом, щоб обговорити соціальної 

активності в регіоні, привернути увагу до сталого розвитку, волонтерського руху, 

корпоративної соціальної відповідальності та презентували проєкти, які 

заплановані у 2021 році.  

Заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ірина Дрогобецкі презентувала запуск проекту "Волонтери 

БПД", розповіла присутнім про волонтерську діяльність у сфері надання 

безоплатної правової допомоги, також як можна долучитися до проекту. 

  



Ужгородський місцевий центр з надання БВПД 

За I квартал 2021 року робота Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД була зосереджена на переорієнтації роботи місцевого центру від надання 

допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності, 

правових можливостей територіальних громад, співпраці з органами місцевого 

самоврядування і новоствореними об’єднаними територіальними громадами, 

громадськими організаціями, іншими організаціями-партнерами, на питаннях 

покращення роботи структурних підрозділів центру і бюро правової допомоги. 

У зв’язку із реалізацією комплексу заходів із протидії поширенню 

коронавірусу в Україні та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19" та відповідних доручень Координаційного центру з 

надання правової допомоги, значна частина звітного періоду роботи 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД проходила у режимі 

дистанційного доступу до правових послуг для клієнтів.  

Робота центру і його структурних підрозділів була організована в режимі 

дистанційного доступу до БПД, надання правових послуг для клієнтів в режимі 

он-лайн консультування із використанням наявних технічних заходів. Було 

налагоджено якісне інформування громадськості і клієнтів центру про діяльність 

Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги в режимі дистанційного доступу під час 

карантинних заходів.  

Протягом звітного періоду працівниками центру взято участь у підготовці 

надання усних та письмових консультацій клієнтам, консультування в 

телефонному режимі, участь у різноманітних заходах, інформаційних вебінарах, 

тренінгах, он-лайн нарадах, конференціях тощо. Підготовлено та розповсюджено 

на сторінках інтернету ряд відео-консультацій на актуальну правову тематику.  

Також працівники центру взяли участь у реалізації програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» по інформуванню 

населення про впровадження земельної реформи в Україні та проєкту “Волонтер 

БПД”. 

Пріоритетними завданнями Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД є те, щоб люди у територіальних громадах мали кращі можливості для 

реалізації своїх прав, ранній доступ та інклюзивність, наповнення і популяризація 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», 

робота з надання якісних послуг безоплатної правової допомоги, продовження 

роботи по клієнтоорієнтуванню, інноваційності та ефективності системи БПД. 

Для виконання даного завдання, протягом звітного періоду, місцевим центром 

проводились зустрічі з керівниками органів ОМС та ОТГ, чисельні 

правопросвітницькі заходи, організовано роботу виїзних та дистанційних пунктів 

прийому громадян, використання технічних засобів по он-лайн інформуванню 

населення, залучення до волонтерської діяльності, тощо.  

 

  



Протягом звітного періоду Ужгородський місцевий центр з надання БВПД 

провів ряд правопросвітницьких заходів.  

 Зокрема, 16 січня начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марія Бецко провела 

правопросвітницький захід у формі тренінгу з 

посадовими особами Чопської міської ради на тему 

«Ставки судового збору у 2021 році». У ньому прийняли 

участь фахівці Чопського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей 

Чопської міської ради, Управління соціального захисту 

населення Чопської міської ради та Управління ЦНАПу. 

 Того ж дня начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марія Бецко провела правопрос-

вітницький захід для представників громадської організації 

«Ветерани війни та учасники бойових дій міста Чоп» на тему «Як 

отримати кадастровий номер» для земельної ділянки. 

25 січня начальник відділу Перечинське бюро правової допомоги Т. Кость 

провела правопросвітницький захід в Перечинському РС філії ДУ «Центр 

пробації» на тему: «Право на безоплатну правову допомогу». 

 
28 січня, в рамках проведення виїзних консультувань, в.о. начальника 

відділу Великоберезнянське бюро правової допомоги Владислав Пильник провів 

у с.Ставне Ужгородського району правопросвітницький захід на тему 

"Впровадження земельної реформи в Україні". 

 
5 лютого начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Марія 

Бецко провела правопросвітницький захід на тему 

«Оформлення і видача паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм 

(вперше після досягнення 14-річного віку)» в 

Чопській загальноосвітній школі І-ІII ступенів №2 

імені Іштвана Сечені Чопської міської ради.  



11 лютого, з метою виконання доручення Координаційного центру з 

надання правової допомоги, директор Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД Михайло Давиденко, заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Марія Рішко провели правопросвітницький захід на тему «Протидія 

кібербулінгу. Впровадження земельної реформи в Україні» для студентів 

Карпатського університету імені Августина Волошина та завідувача кафедри 

правознавства та канонічного права Олексія Пайда. 

 
17 лютого, директор Ужгородського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайло 

Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Рішко 

долучились до презентації проєкту Ресурсного центру у 

Закарпатській області ГО «Справа Кольпінга в Україні», 

спрямованого на формування базових навичок діалогових 

практик у громадах. Захід проходив у приміщенні 

Ужгородського прес-клубу. 

23 березня директор Ужгородського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайло 

Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Рішко спільно 

із заступником начальника відділу активної підтримки 

безробітніх Ужгородського міського центру зайнятості 

Ольгою Михаць провели правопросвітницький захід он-

лайн за допомогою програми Zoom . 

Під час заходу працівники місцевого центру проінформував присутніх про 

функціонування системи БПД під час карантинних заходів, порядок звернення за 

безоплатною вторинною правовою допомогою. Також учасників семінару було 

ознайомлено з програмою «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

24 березня відбувся інформаційний вебінар для безробітних та осіб, які 

шукають роботу. Завдяки онлайн зв’язку, (використовуючи платформу Viber), 

учасники заходу мали змогу ознайомитись з вимогами основних нормативних 

актів щодо реєстрації та переєрестрації безробітних в умовах карантину, доступом 

до онлайн послуг за допомогою сучасних технологій, із станом регіонального 

ринку праці та умовами нарахування допомоги по безробіттю у період карантину.  

У вебінарі прийняла участь фахівець Перечинського бюро правової 

допомоги Іванна Хом’як.  

 



В Ужгородського місцевого центру з надання БВПД належним чином 

організовано роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги, спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ 

(змін у законодавстві) у сфері земельного законодавства. 
Зокрема, 27 січня, на виконання плану заходів проєкту «Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та з метою 

підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо їніх 

прав на землю, заступниця начальника відділу Перечинське бюро правової 

допомоги Іванна Хом’як здійснила виїзний прийом у Тур’є Реметівській сільській 

раді.  

2 лютого, в рамках налагодження співпраці з новообраним складом 

територіальних громад і проведення виїзних консультувань, директор 

Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло Давиденко, начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Бецко провели в Оноківській ТГ 

Ужгородського району правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні". 

 
3 лютого директор Ужгородського МЦ з надання БВПД Михайло 

Давиденко та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Марія Рішко провели консультування в дистанційному пункті доступу - 

Ужгородському місцевому центрі зайнятості. 

 
9 лютого, на виконання плану заходів Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» та з метою підвищення обізнаності власників 

та користувачів земельних ділянок щодо їхніх прав на землю, начальник відділу 

Перечинське бюро правової допомоги Тетяна Кость провела виїзний прийом у 

Дубриницькій сільській раді. 

17 лютого в.о. начальника відділу Великоберезнянське бюро правової 

допомоги Владислав Пильник провів прийом громадян у дистанційному пункті 

доступу до БПД, створеному на базі Великоберезнянського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

18 лютого, в рамках налагодження співпраці з новоствореними 

територіальними громадами і проведення виїзних консультувань, директор 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло Давиденко, заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей провели 

правове консультування та правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні" в Середнянській ТГ. 



 
19 лютого, в рамках налагодження співпраці з територіальними громадами 

і проведення виїзних консультувань, начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Бецко та 

заступник начальника цього відділу Юрій Щербей провели 

правове консультування та правопросвітницький захід на 

тему "Впровадження земельної реформи в Україні" в 

Чопській міській раді. 

23 лютого директор Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко провів у дистанційному 

пункті доступу – Ужгородській районній філії Закарпатського обласного центру 

зайнятості консультування громадян з різних правових питань.  

26 лютого, в рамках налагодження співпраці з новоствореними 

територіальними громадами і проведення виїзних консультувань, виконуючий 

обов'язки начальника відділу Великоберезнянське бюро правової допомоги 

Владислав Пильник провів правове консультування та правопросвітницький захід 

на тему "Впровадження земельної реформи в Україні" в Стужицькій сільській раді 

Ставненської ТГ. У правопросвітницькому заході взяли участь голова 

Ставненської ТГ Мандрик Іван Іванович, штатні працівники та мешканці громади. 

4 березня, з метою налагодження співпраці з новообраним керівництвом 

територіальних 

громад і 

проведення 

виїзних 

консультувань, 

заступники 

начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій 

Щербей та Марія Рішко провели в с.Мирча 

Дубриницько-Малоберезнянської ТГ 

правопросвітницький захід на тему 

"Впровадження земельної реформи в Україні".  

30 березня, з метою налагодження 

співпраці з новообраним керівництвом 

територіальних громад і проведення виїзних 

консультувань, в.о. начальника відділу 

Великоберезнянське бюро правової допомоги 



Владислав Пильник провів у с.Малий Березний Дубриницько-Малоберезнянської 

ТГ консультування та правопросвітницький захід на тему "Впровадження 

земельної реформи в Україні". Оскільки з впровадженням земельної реформи в 

Україні у землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок 

виникає багато запитань, тому система надання безоплатної правової допомоги 

роз’яснює основні правові питання у сфері земельних відносин.  

 

Жителі області мають рівний доступ до безоплатної правової допомоги, в 

тому числі, завдяки роботі інформаційної платформи WikiLegalAid, на якій 

розміщені якісні правові консультації на різну правову тематику. Наявність 

мобільного телефону, комп’ютера чи гаджету та доступу до мережі інтернет 

дозволяють дистанційно отримати відповіді на декілька сотень найбільш 

затребуваних у суспільстві тем.Працівники місцевого центру регулярно 

здійснювали оновлення, доповнення консультацій на довідково-інформаційній 

платформі Wikilegalaid. 

 Окрім того, через дію карантинних обмежень працівниками центру було 

забезпечено надання безоплатної первинної правової допомоги в рамках 

проведення онлайн консультувань за допомогою дистанційних форм комунікації 

(скайп, zoom, телефонний зв’язок тощо).  

Для прикладу, працівники місцевого центру протягом звітного періоду 

розробляли та проводили онлайн-консультування на важливі теми для захисту 

прав громадян. 

Зокрема, 22 березня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Марія Рішко провела онлайн-консультацію на тему “Порушення 

прав військовослужбовців банками”. 

24 березня заступниця начальника відділу Перечинське бюро правової 

допомоги Іванна Хом’як провела онлайн-консультацію на тему «Земельний 

податок для фізичних 

осіб». 

 

 

 

 

Цього ж дня, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Марія Рішко підготувала та провела онлайн-презентацію на тему «Протидія 

та запобігання дискримінації за расовою ознакою». 



 

 

 

 

 

30 березня начальник відділу Перечинське бюро правової допомоги Тетяна 

Кость провела онлайн-консультацію на тему "Оформлення права власності на 

земельну ділянку під житловим будинком". 

 

 

 

 

 

Цього ж дня, в.о. начальника відділу Великоберезнянське бюро правової 

допомоги Владислав Пильник провів онлайн-консультацію на тему «Права 

дітей». 

 

 

 

 

Інформація про роботу місцевого центру та про систему БПД в цілому 

регулярно відображалася на офіційній сторінці центру у фейсбуці. Також 

наявні ряд публікацій на сайтах партнерів та в онлайн-ЗМІ. 

 

 



 

Разом з тим, працівники місцевого центру інформують про 

конституційні права громадян завдяки виступів на радіо та місцевому 

телебаченні. 

Зокрема, 9 березня заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Марія Рішко виступила на радіо «Єден» про ситему БПД, проєкт 

«Волонтер БПД». У заході також взяла участь радниця Міністерства соціальної 

політики України з питань ВПО у Закарпатській області Анжела Бабкіна. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

17 лютого, у рамках презентації проєкту Ресурсного центру у 

Закарпатській області ГО «Справа Кольпінга в Україні», директор Ужгородського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло 

Давиденко виступив про систему БПД, земельну реформу в Україні на місцевому 

телебаченні “Перший кабельний”. 

 З метою підвищення доступності послуг БПД, запровадження ефективного 

механізму перенаправленя клієнтів між мережею БПД та незалежними 

провайдерами, Ужгородський місцевий центр з надання БВПД підписав три 

Меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями «Ветерани війни та 

учасники бойових дій міста Чоп», «Справа Кольпінга в Україні», Ужгородським 

міськрайонним відділом філії Державної установи Центр пробації в Закарпатській 

області. 

 

 

  



Хустський місцевий центр з надання БВПД 

 

  За I квартал 2021 року робота Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро була 

зосереджена на проведенні ряду робочих зустрічей, круглих столів, спрямованих 

на вирішення правових питань та роз’яснення змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. Також діяльність була спрямована на співпрацю з 

органами місцевого самоврядування та інших заходів з надання БПД для 

виконання планових завдань за звітний квартал. 

 На роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері 

соціального захисту, освіти тощо проводились численні правопросвітницькі 

заходи.  
 

 13 січня, в рамках співпраці з органами 

місцевого самоврядування та з метою 

забезпечення доступу до безоплатної правової 

допомоги громадянам, що проживають у 

сільській місцевості, заступник начальника 

Міжгірського бюро правової допомоги Тетяна 

Головка провела правопросвітницький захід на 

тему «Реформування галузі землекористування» 

на базі Торунської сільської ради на Хустщині. 

Метою заходу було покращення правової 

обізнаності громадян із земельних питань, в ході 

якого фахівець ознайомила присутніх зі змінами 

в законодавстві у сфері земельних 

правовідносин. 
 

22 січня начальником відділу «Міжгірське бюро правової допомоги» Оксаною 

Кополовець було проведено правопросвітницький захід на тему «Реформування 

галузі землекористування» в Центрі надання адміністративних послуг. У межах 

заходу відбулось обговорення актуальних питань щодо порядку безоплатної 

передачі земельних ділянок у власність, оформлення документів на земельні 

ділянки, що перебувають в постійному користуванні громадян, здійснення 

державної реєстрації прав власності на земельні ділянки, переоформлення 

земельних ділянок на нових власників та ін.

 



З 25 січня на базі Хустського місцевого центру з 

надання БВПД розпочалася виробнича практика 

студентів денної форми навчання СВО «Бакалавр» 

за спеціальністю «Правознавство» Карпатського 

коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна». Директор місцевого 

центру Аліса Богдан ознайомила практикантів зі 

структурою системи безоплатної правової допомоги 

в Україні, послугами правової допомоги, які можна 

отримати звернувшись до найближчої точки 

доступу до БПД. Також фахівець детально 

роз’яснила, що розмежовуються поняття первинна 

та вторинна безоплатна правова допомога, 

відповідно до норм Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу».  

 

26 січня директор Аліса Богдан провела 

онлайн-нараду із фахівцями 

підпорядкованого відділу «Рахівське бюро 

правової допомоги» щодо обговорення 

питань організаційної діляльності 

відповідного відділу, покращення якості 

надання безоплатної правової допомоги та 

веденням постійного конролю за своєчасним і 

повним внесення всіх відомостей про 

звернення клієнтів до КІАСу. 

 

26 січня директором Хустського місцевого центру з надання БВПД Алісою 

Богдан і заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Михайлом 

Худинцем проведено робочу зустріч із начальником 

Хустського районного відділу філії Центру пробації в 

Закрпатській області Ігорем Бойко разом із його 

заступником капітаном внутрішньої служби 

Мар’яною Ізай. Під час зустрічі було узгоджено 

графік роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в приміщені органу 

пробації. Також сторони обговорили деякі питання 

щодо правового захисту суб’єктів пробації у рамках 

реалізації наглядової та пенітенціарної пробації. 

 

 

27 січня в Хустській міськрайонній філії Закарпатського ОЦЗ відбувся 

інформаційний семінар із загальних питань зайнятості за участю директора 

Хустського місцевого центру з надання БВПД Аліси Богдан. Присутніх 

ознайомлено з системою безоплатної вторинної правової допомоги, категоріями 

осіб, які мають право на представництво інтересів у судах тощо за рахунок 



держави. Учасники заходу отримали детальну інформацію про можливість осіб, 

які сотять на обліку в центрі зайнятості отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу у разі необхідності звернення до суду, особливості реєстрації, 

перереєстрації безробітних, надання статусу безробітного та призначення виплати 

допомоги по безробіттю. 

  

 27 січня головний 

спеціаліст відділу 

«Міжгірське бюро правової 

допомоги» Хустського МЦ з 

надання БВПД Надія Янчук 

провела 

правопросвітницький захід з 

працівниками Центральної 

районної бібліотеки в ході 

якого розповіла про 

реалізацію проекту 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» фахівцями системи 

безоплатної правової допомоги.  

 

 

29 січня начальником відділу «Міжгірське бюро правової допомоги» Оксаною 

Кополовець було проведено правопросвітницький захід з працівниками 

Управління соціального захисту населення на тему «Реформування галузі 

землекористування в Україні триває» та в рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Метою заходу 

було покращення правової обізнаності та ознайомлення присутніх зі змінами в 

законодавстві у сфері земельних правовідносин. 

 

29 січня на базі Хустської міськрайонної 

філії Закарпатського ОЦЗ відбувся 

інформаційний семінар для 

військовослужбовців та ветеранів 

АТО/ООС, у якому взяла участь заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Хустського місцевого центру з надання 

БВПД Діана Келемен. Учасники 

інформаційного вебінару отримали 

інформацію про: соціальні послуги 

безробіним, державні гарантії у сфері зайнятості населення, систему безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зокрема присутнім повідомлено, що згідно п.9 ч.1 

ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» ветерани війни та 

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв 



нацистських переслідувань, – на всі види правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього Закону. 
 

29 січня начальник відділу «Рахівське бюро 

правової допомоги» Василь Савуляк, провів 

правопросвітницький захід щодо проведення 

земельної реформи в України та в рамках виконання 

програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», котрий проходив на базі 

Росішківської сільської ради, в селі Росішка, 

Рахівського району. Метою заходу було 

покращення правової обізнаності громадян із 

земельних питань, в частині що стосується порядку 

оренди землі та норм безоплатної передачі 

земельних ділянок у власність, оформлення 

документів на земельні ділянки, що перебувають в 

постійному користуванні громадян. Також по 

завершенню основної застити заходу, було проведено зустріч із працівниками 

Росішківської сільської ради, в ході якої надавались методичні рекомендації 

посадовцям органу місцевого самоврядування, щодо можливості вирішення 

земельних спорів в позасудовому порядку та доступу громадян до БВПД.    
    
1 лютого в рамках консультування громадян на базі Хустського РВ відділу ДУ 

«Центр пробації» відбувся правопросвітницький захід для працівників органів 

пробації та громадян, які стоять на обліку у 

відповідному органі, на тему: «Захист прав 

землевласників та землекористувачів». 

Присутні мали можливість ознайомитися із 

порядком та способами захисту порушених 

прав щодо володіння та користування 

земельною ділянкою як у досудовому 

порядку так і шляхом подання відповідних 

позовів до суду. 

  

 2 лютого начальник Виноградівського районного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» в Закарпатській області Іван Лазорко разом із фахівцем Надією 

Герасимець провели робочу зустріч із заступником начальника Виноградівського 

бюро правової допомоги Світланою Белень. Підвищення правової обізнаності 

осіб, які перебувають на обліку в установах пробації, є важливим чинником 

запобігання випадків повторного скоєння злочинів та правопорушень. Саме тому 

співпраця з системою безоплатної правової допомоги є такою важливою, оскільки 

спрямована на становлення клієнтів пробації на шлях виправлення. Окрім того, з 

метою покращення правової обізнаності громадян із земельних питань, зокрема 

щодо порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність та щодо 



можливості вирішення земельних спорів в 

позасудовому порядку, фахівець провела 

інформування про земельну реформу в 

Україні.  

 

2 лютого у Тячівському РЦЗ в смт. Дубове 

за участі Дубівського бюро правової 

допомоги 

відбувся 

«Інформаційний семінар із загальних питань 

зайнятості». Начальник відділу Дубівського 

бюро правової допомоги Ангеліна Банк 

детально розповіла присутнім про спектр 

послуг, які громадяни можуть отримати 

звернувшись до бюро правової допомоги. Фахівцем надані вичерпні відповіді на 

запитання, які поставили безробітні. 

 

2 лютого фахівці Міжгірського бюро 

правової допомоги провели 

правопросвітницький захід на тему 

«Реформування галузі землекористування 

триває» для мешканців Міжгірської 

територіальної громади. У межах заходу 

відбулось обговорення актуальних питань 

щодо порядку безоплатної передачі 

земельних ділянок у власність, оформлення 

документів на земельні ділянки, що 

перебувають у постійному користуванні громадян, здійснення державної 

реєстрації прав власності на земельні ділянки, переоформлення земельних ділянок 

на нових власників та ін. 

 

 У рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство», 4 лютого заступник начальника відділу Міжгірського бюро 

правової допомоги Тетяна Головка провела правопросвітницький захід на базі 

старостинського округу села Присліп на Хустщині. Метою заходу було 

покращення правової обізнаності громадян із земельних питань, зокрема, щодо 

порядку встановлення межових знаків на земельній ділянці, оподаткування 

земельних ділянок, оформлення документів на земельні ділянки та ін.. Також по 



завершенню заходу фахівець розповіла 

про механізм отримання первинної 

правової допомоги та доступ до 

вторинної правової допомоги. 

 

9 лютого начальник відділу 

«Дубівське бюро правової допомоги» 

Ангеліна Банк провела робочу зустріч з 

новообраним старостою Калинівської 

сільської ради Метелешком В.І., під час 

якої обговорювали питання подальшої 

співраці. Також було обговорено питання 

щодо запровадження земельної реформи в Україні. Також юрист розповіла 

присутнім про систему БПД, та розповсюдила інформаційні матеріали 

консультативного характеру. 
 

9 лютого, з нагоди відзначення Всесвітнього дня безпечного інтернету у світі, 

заступник начальника Міжгірського бюро правової допомоги Тетяна Головка 

провела правопросвітницький захід на базі Міжгірського професійного ліцею на 

тему «Протидія кібербулінгу». 

Фахівець детально розповіла про 

поняття кібербулінгу, ознаки, 

відповідальність за його вчинення 

та за неповідомлення поліції про 

випадки кібербулінгу. Також 

фахівець окреслила коло 

відповідальних осіб за 

забезпечення створення у закладі 

освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від 

насильства, булінгу та 

кібербулінгу. В заході взяли участь 

близько 60 осіб, серед яких було розповсюджено тематичні буклети на різну 

правову тематику. Наприкінці заходу студенти ставили запитання щодо 

кібербулінгу, на які було надано вичерпні відповіді. 

 



 9 лютого заступник начальника Виноградівського 

бюро правової допомоги Світлана Белень та головний 

спеціаліст Маріанна Митровська проведено 

правопросвітницький захід з нагоди відзначення 

Всесвітнього дня безпечного інтернету на тему: 

«Протидія кібербулінгу» для учнів 9-го класу 

Вилоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Фахівці розповіли дітям 

про поняття кібербулінгу, ознаки, відповідальність за 

його вчинення та за неповідомлення поліції про 

випадки кібербулінгу. Метою цих заходів є 

формування у дітей нетерпимості до проявів агресії, 

розвиток співчутливого ставлення до жертв насилля та 

навичок надання й отримання допомоги. Також фахівці 

розповіли присутнім про порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги. 

 

11 лютого начальник та головний спеціаліст 

Дубівського бюро правової допомоги Ангеліна 

Банк та Діана Когут провели правопрос-

вітницький захід на тему: "Протидія 

кібербулінгу" із студентами Закарпатського 

машинобудівного технікуму у смт. Дубове. Під 

час зустрічі студентам було надано інформацію 

стосовно основних ознак кібербулінгу як форми 

психологічного насильства та способи протидії 

та відповідальність за його скоєння. Також 

працівники бюро роздали буклети на різну тематику та розповіли про роботу 

системи безоплатної правової допомоги. 

 

12 лютого фахівцями Хустської міськрайонної філії Закарпатського обласного 

центру зайнятості проведено тренінг «Молодь на ринку праці», на якому взяла 

участь директор Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Аліса Богдан. З метою підвищення ефективності надання 

соціальних послуг, спрямованих на підтримку трудової активності молоді в 

сучасному економічному середовищі, підвищення рівня працевлаштування такої 

категорії громадян. Аліса Богдан надала необхідну для кожної особи, яка планує 

працевлаштуватися, інформацію про укладання та підписання трудового договору 

і ознайомила з основними аспектами 

безпечного користування інтернетом. 

12 лютого фахівці Хустського місцевого 

центру з надання БВПД Михайло Худинець 

та Діана Келемен, в рамках виконання плану 

заходів Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», провели 

правопросвітницький захід на тему: "Захист 

прав землевласників та землекористувачів" 

для громадян та усіх присутніх на базі 



Рокосівської сільської ради. Присутні мали можливість ознайомитись із 

способами захисту порушених прав щодо володіння та користування земельною 

ділянкою. 

   

15 та 18 лютого фахівцями підпорядкованого відділу «Дубівське бюро 

правової допомоги» Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ангеліною Банк та Діаною Когут було проведено 

вуличне інформування громадян у смт. Дубове Тячівського району. В ході 

проведення даного вуличного інформування було роздано 50 інформаційних 

матеріалів консультативного характеру з земельних питань, спадкових та 

сімейних питань. Громадян додатково ознайомлено із роботою відділу «Дубівське 

бюро правової допомоги» та можливістю отримання безоплатної первинної та 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

16 лютого начальник Рахівського бюро правової допомоги Василь Савуляк 

провів правопросвітницький захід в рамках виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій в сільське господарство» в селі Лазещина Рахівського 

району. Присутні мали можливість ознайомитись із основним положеннями 

земельного законодавства, зокрема щодо основних положень проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення», який набуде чинності 01.07.2021 

року. 

18 лютого начальник Рахівського бюро правової допомоги Василь Савуляк 

провів правопросвітницький захід в рамках виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій в сільське господарство» в селі Ділове. Метою даного 

заходу було покращення правової обізнаності громадян із земельних питань в 

частині, що стосується порядку оренди землі та норм безоплатної передачі 

земельних ділянок у власність, оформлення документів на земельні ділянки, що 

перебувають в постійному користуванні громадян. 

 

 



 1 березня заступник начальника 

Виноградівського бюро правової допомоги 

Світлана Белень спільно з фахівцем 

Виноградівської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості 

Оксаною Довбак провели право 

просвітницький захід із умовно засудженими 

особами на тему: «Інформаційний семінар із 

загальних питань» у дистанційному пункті доступу - Виноградівському 

районному відділі філії ДУ «Центр пробації». У рамках заходу Світлана Белень 

проінформувала присутніх про функціонування системи БПД та порядок 

звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою. 

  
  
 В рамках проведення клубної роботи у Хустській міськрайонній філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості, 05 березня, відбувся тренінг на тему 

“Жінка і праця”. Захід пройшов з метою підвищення конкурентоспроможності 

жінок на сучасному ринку праці, 

сприяння їх працевлаштуванню та 

надання психологічної підтримки. В 

заході взяла участь заступник 

начальника відділу правопрос-

вітництва Діана Келемен проінфор-

мувала присутніх про право осіб на 

безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу та види правових 

послуг, які можуть отримати 

громадяни, звернувшись до Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Не залишили осторонь уваги і питання 

законодавства про працю, яким закріплені гарантії трудових прав жінок. 
  

25 березня у Виноградівському районному 

центрі зайнятості проведено інформаційний 

вебінар із загальних питань зайнятості для 

шукачів роботи в режимі онлайн. До участі у 

вебінарі долучилась заступник начальника 

Виноградівького бюро правової допомоги 

Світлана Белень. Фахівець детально розповіла 

присутнім про спектр послуг, які громадяни 

можуть отримати, звернувшись до бюро 

правової допомоги. 

 

 

 
  



  29 березня фахівці Хустської 

міськрайонної філії Закарпатського ОЦЗ за 

допомогою Zoom-зв’язку організували 

інформаційний вебінар із загальних питань 

зайнятості. На захід була запрошена 

директор Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Аліса Богдан. Учасників 

ознайомилено з порядком отримання 

безоплатної правової допомоги згідно 

Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу».  
  

  

30 березня начальник Рахівського бюро правової допомоги Василь Савуляк 

провів онлайн захід для землекористувачів 

на тему «Захист прав землевласників та 

землекористувачів». Під час заходу 

обговорювались питання щодо порядку 

користування земельними ділянками, 

оформлення договорів оренди земельних 

ділянок та порядку дотримання та 

контролю санітарних та екологічних норм 

при користуванні землею. Участь у заході 

взяло четверо осіб.  

  

 

З0 березня директор Хустського місцевого центру з надання БВПД Аліса 

Богдан та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД 

Михайло Худинець презентували студентам, майбутнім юристам, проєкт 

«Волонтер БПД». До заходу долучились директор Карпатського фахового 

коледжу Вікторія Роман, викладачі Карпатського фахового коледжу та 

Карпатського інституту підприємництва, а також Мар'яна Боїшко, представник 

Хустської міськрайонної філії Закарпатського обласного центру зайнятості. 

Упродовж заходу учасники могли детально дізнатися, яким чином долучитися до 

волонтерської діяльності в системі безоплатної правової допомоги, у чому 

полягатиме їх діяльність та скільки часу потенційні волонтери готові витрачати у 

випадку підписання договору з Хустським місцевим центром з надання БВПД.  
  
 Фахівцями підпорядкованих відділів «Рахівське бюро правової допомоги», 

«Дубівське бюро правової допомоги», «Міжгірське бюро правової допомоги», 

«Виноградівське бюро правової допомоги» відзнято 11 правопросвітницьких 

відеороликів на теми: «Зміна прізвища дитини», «Порядок забезпечення доступу 

до надання БВПД та надання БВПД суб’єктам, що мають на неї право», «Право 

власності на землю територіальних громад», «Процесуальні строки», «Як 

орендувати житло?», «Нюанси оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон», 

«Земельна реформа», «Протидія та запобігання дискримінації за ознакою статі», 



«Расова дискримінація: правові аспекти та сучасні проблеми», «Правові засади 

забезпечення рівності прав чоловіків і жінок», 

тощо.  

  

 
    

Діяльність Хустського місцевого центру з надання БВПД та 

підпорядкованих бюро висвітлювалася у друкованих ЗМІ, на сайтах органів 

місцевого самоврядування та інтернет-виданнях: 

- в соціальній мережі «Facebook» в групі «Хуст» розміщено 22 публікацій: «Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки», «Як 

позбавити батьківських прав батька, який не бере участі у вихованні та утриманні 

дитини?», «672 заявки кандидата у волонтери БПД подано станом на 24.03.2021 

р.», «Сьогодні набув чинності Закон України №1231, що посилив відповідальність 

за порушення Правил дорожнього руху», «Роботодавець не виплатив заробітну 

плату при звільненні. Як діяти?», «Не сплачуєш аліменти?-Забудь про субсидію!», 

«Про поновлення та припинення договору оренди землі», «Ви отримали рішення 

суду на Вашу користь, але банк продовжує нараховувати заборгованість. Що 

робити?», «Як отримати адресну правову допомогу?»; тощо. 

- в соціальній мережі «Facebook» в групі «Хуст-інфо» розміщено 3 публікації: 

«Як отримати адресну правову допомогу?»; тощо. 

- в соціальній мережі «Facebook» в групі «Україна» розміщено 4 публікації «Як 

отримати рішення про виписку дитини без згоди одного із батьків?», «В Україні 

стартував проект «Волонтер БПД»?», «Позбавлення батьківських прав батька чи 

матері, котрі не беруть участі у вихованні та утриманні дитини»; тощо. 

- в соціальній мережі «Facebook» в групі «Міжгір’я» розміщено 33 публікацій: 

«Права дитини», «Поняття невитребувана земельна частка (пай)», «Зміна 



виборчої адреси не за місцем реєстрації а за місцем фактичного проживання», 

«Пакунок малюка 2021. Одноразова допомога при народженні дитини», 

«Протидія та запобігання дискримінації за ознакою статі», «Як захиститися від 

штрафу за порушення правил карантину», «Земельний податок фізичних осіб», 

«Не виплата заробітної плати при звільненні», «Страхування приватного майна», 

«Спадкування за заповітом», «Спадкування земельної ділянки», «Відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я »; тощо. 

- в соціальній мережі 

«Facebook» в групі 

«Дубове.Info» розміщено 

3 публікації: «Сьогодні 

набув чинності Закон 

України №1231, що 

посилив 

відповідальність за 

порушення Правил 

дорожнього руху», «Ви 

отримали рішення суду 

на Вашу користь, але 

банк продовжує 

нараховувати заборгованість. Що робити?», «Про поновлення та припинення 

договору оренди землі»; 

- на сайті Тячівської ОТГ розміщено статтю під назвою: «Про право спільної 

власності».  

  

 24 березня директор Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліса 

Богдан виступила на місцевому радіо: «РадіоХуст». Слухачі 

мали змогу ознайомитись із оголошенням набору 

волонтерів у сфері надання безоплатної правової допомоги, 

а саме що потрібно буде робити під час здійснення 

волонтерської діяльності, що пропонує Хустський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

за результатом такої співпраці. Окремо наголошувалось на 

процедурі проходження дистанційного курсу «Основи 

волонтерської діяльності» та отриманні електронного 

сертифікату після його проходження.  

 

Забезпечено прийом громадян у 5 консультаційних пунктах (здійснено 6 

виїздів), до безоплатної правової допомоги на базі районних відділів філії ДУ 

«Центр пробації» під час яких за отриманням правових консультацій звернулося 

12 громадян.  
 

Хустським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та підпорядкованими відділами бюро правової допомоги були здійснені 

19 виїзних консультувань у приміщеннях сільських/селищних рад населених 

пунктів: с.Горінчово, с.Росішка, с.Торунь, смт. Королево с.Лазещина, с.Ділове, 



с.Красна, с.Калини, с.Присліп, с.Сойми, с.Синевир, с.Вучкове, смт. Вилок, 

с.Рокосово, с.Монастирець, смт. Буштино, с.Голятин під час якого правові 

консультації отримали 76 громадян.  
 

 

 

 Працівниками Хустського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги та підпорядкованих бюро, постійно проводиться редагування та 

підтримка в актуальному стані консультацій, розміщених на довідково-

інформаційній платформі «WikiLegalAid». Упродовж звітного періоду зроблено 

7 оновлень публікацій на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid» на 

такі теми: «Переведення з одного виду пенсії на інший»; «Участь 

потерпілого/свідка у судовому засіданні в режимі відеоконференції»; «Надання 

земельної ділянки для городництва»; «Викуп земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб»; «Примусове відчуження земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності»; 

«Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»; 

«Відповідальність батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків».  
 

 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги.  
 

 

Регіональний центр з надання БВПД у Закарпатській області 
 

18 лютого, з метою покращення надання безоплатної правової допомоги та 

підвищення якості надаваних послуг адвокатами, відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Закарпатській області Василя Попадинця та голови Закарпатської 

КДКА Петра Немеша. 

Темою обговорення стали питання взаємодії між центрами правової допомоги на 

Закарпатті, адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу та інститутом 

адвокатського самоврядування. В.Попадинець та П.Немеш обговорили питання 

дотримання адвокатської етики, порядок розгляду скарг щодо неналежного, на 

думку клієнтів, надання правової допомоги та ін. 

 

 

  

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/pcb.2604365839820380/2604365496487081/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARClYysRSIqjoiStpYRsl8sD-O61oqDUAnoWUwYth2u3nEOoR9TnF7XZm58numMyla8tJfzqnucTKfF4&__xts__%5B0%5D=68.ARDzKF0gvmuqdc0TXOxz6z_nqGhgPc4lEG9wvNNW78W8Zie0Udn096A_mV2DYBpIo3nhiVVzkx9ekVr09Uudz0QFZa5Gf_UxWWd-W2i0DBs6tcKWU-KYNaBbHWNfeIIUqqbLPm_nLXiyWNqwfCAPrQLwDw2CQwHHDbeDUuGCczgn6GusDNfS2_uOtw4oHW84WMHIWgzUr4nc9hkaNXyYX1ndUONSFsleWasndCJNOQzsNI_QbzF2ov9cQPFIjG8CAeX9pbbbScrdXTMN1bIIKFsjSjY7ZKcZq8D8zPR_4e_NJSyHfcNbbPkJ4plmU4ExjoR4oiYayvSDbW9nympqu8sKUI7A
https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/pcb.2604365839820380/2604365496487081/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARClYysRSIqjoiStpYRsl8sD-O61oqDUAnoWUwYth2u3nEOoR9TnF7XZm58numMyla8tJfzqnucTKfF4&__xts__%5B0%5D=68.ARDzKF0gvmuqdc0TXOxz6z_nqGhgPc4lEG9wvNNW78W8Zie0Udn096A_mV2DYBpIo3nhiVVzkx9ekVr09Uudz0QFZa5Gf_UxWWd-W2i0DBs6tcKWU-KYNaBbHWNfeIIUqqbLPm_nLXiyWNqwfCAPrQLwDw2CQwHHDbeDUuGCczgn6GusDNfS2_uOtw4oHW84WMHIWgzUr4nc9hkaNXyYX1ndUONSFsleWasndCJNOQzsNI_QbzF2ov9cQPFIjG8CAeX9pbbbScrdXTMN1bIIKFsjSjY7ZKcZq8D8zPR_4e_NJSyHfcNbbPkJ4plmU4ExjoR4oiYayvSDbW9nympqu8sKUI7A


[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  
 

Регіональний центр з надання БВПД у Закарпатській області 

 

19 лютого в Регіональному центрі з надання БВПД у Закарпатській області 

відбулася робоча зустріч директора центру Василя Попадинця з керівником 

Ресурсного центру у Закарпатській області ГО «Справа Кольпінга в Україні» 

Олександром Кацьорою. Сторони обговорили питання співпраці, зокрема, 

проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

грамотності мешканців краю, організації навчань для працівників місцевих 

центрів та бюро правової допомоги, спільних виїздів у громади тощо. 

Наразі Ресурсний центр у 

Закарпатській області розпочинає 

реалізацію проєкту, спрямованого на 

формування базових навичок 

діалогових практик у громадах. 

Однією з базових соціальних послуг, 

які має надавати кожна територіальна 

громада, у відповідності до 

законодавства, є посередництво, або 

медіація. Наразі елементи медіації та 

фасилітації використовуються для 

вирішення конфліктів юристами, 

психологами, соціальними 

працівниками. Широко застосовується цей метод і в системі безоплатної правової 

допомоги, зокрема, при вирішенні спорів громадян, фахівці-медіатори 

намагаються вирішити конфлікт шляхом примирення конфліктуючих сторін. 

Визначальна роль медіації відводиться і в реалізації Програми відновного 

правосуддя для неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні злочину. 

Як зазначив О.Кацьора, наразі заплановано провести навчання з покращення 

комунікаційних навичок та медіації для фахівців партнерських організацій, серед 

яких будуть і представники Ужгородського місцевого центру, Закарпатського 

обласного центру соціально-психологічної допомоги та ін.  

Окрім іншого, сторони обговорили можливість проведення навчань 

сертифікованими медіаторами для фахівців місцевих центрів та бюро правової 

допомоги, а також створення мультидисциплінарних груп для виїздів в 

територіальні громади з метою надання допомоги місцевим мешканцям. 

У рамках заходу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між 

Регіональним центром з надання БВПД у Закарпатській області та Ресурсним 

центром у Закарпатській області ГО «Справа Кольпінга в Україні». 

  

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/a.1672974976292809/2908399019417059/?__cft__%5b0%5d=AZXTKhgfdOhV6y9N6Uu_TQ0ZIJRYuE0cYL-JWYm1xeDhSrPpkSYv34u0Y4-8A7Wm2wFtQbBkjD0daHgDtc7GpfmSWlGSK2eqPBlQXezvxIloqoF-mFkiMnG-sGKywLu84424a_MKFuEUBT4gqaFoE7omWLGUXSAsp5aBNeNCyXSFMjZ3fGo92OraKd49W-aM0DQ&__tn__=EH-R


27 січня відбулася робоча зустріч 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Василя Попадинця 

та начальника філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Закарпатській області Віталія Мураля.  

Учасники зустрічі обговорили шляхи 

координації зусиль обох структур з 

метою забезпечення реалізації 

пілотного проєкту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення», та підписали Меморандум про співпрацю. 

Меморандум передбачає залучення учасників Програми відновлення для 

неповнолітніх до заходів, спрямованих, зокрема на розвиток особистості 

неповнолітніх, їх ресоціалізацію та запобігання повторним злочинам (корекційні 

та навчальні програми тощо). 

У рамках підписаного Меморандуму сторони обмінюються інформацією стосовно 

конкретного неповнолітнього, який бере участь у Програмі відновлення, 

забезпечують комунікацію між Центром пробації та адвокатом-медіатором, а 

також практичним психологом, надають консультативну підтримку з питань 

обрання стосовно конкретного неповнолітнього заходів, передбачених угодою 

про застосування Програми відновлення, забезпечують проведення обраної 

пробаційної програми за участю неповнолітнього в передбачених цією програмою 

тощо.  

 

Мукачівський місцевий центр з надання БВПД 

12 здійсненних правопросвітницькі заходи 

фахівцями Мукачівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги були в рамках виконання Програми 

«Прискорених приватних інвестицій у 

сільське господарство» під час яких 

громадяни отримали консультації щодо 

порядку оформлення купівлі продажу 

земельних ділянок, в яких розмірах 

громадянин має право безоплатно отримати у 

власність земельні ділянки, порядок 

спадкування земельного паю, особливостей 

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/a.1672974976292809/2891614051095556/?__cft__%5b0%5d=AZUSlna7B4JJPSuLzj4Bf6S_l4j7yqECUOvMIJnGJvrPG0glDiyF6LgbND_tDNUDa3sGTNmQxhZbt2e1-RAXuyrkH2CEMhfl2LmxFivoH-Tly5PcMs8G6lwzjUD1y65YCDpluGMtF7_QIOGEOFpOZ-Vx0ALWNjV3TX-JHQ35LI9C81i0kqcPTITF8T6lHi3yzh8&__tn__=EH-R


земельної реформи. Під час виїздів учасники заходу мали можливість отримати 

консультування щодо земельних питань, а також інших юридичних питань. 

  

04 лютого фахівчиня відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» Наталія 

Мадяр провела правопрос-

вітницький захід. У заході 

взяли участь заступник 

голови Воловецької ТГ 

Ф.Ф.Бирак, начальник від-

ділу надання адміністра-

тивних послуг і державної 

реєстрації Воловецької ТГ 

М.М.Курах та головні 

спеціалісти по реєстрації 

місця проживання 

Воловецької ТГ Ковач Н.В. та Карпишинець Т.Я.Під час заходу присутніх було 

ознайомлено з основними функціями та повноваженнями відділу «Воловецьке 

бюро правової допомоги», категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу відповідно до ЗУ «Про безоплатну вторинну правову 

допомогу» 

У рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» було розглянуте питання: «Земельна реформа: як діятиме тепер 

ринок землі в Україні». 

Фахівчиня відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» Наталія Мадяр серед 

учасників заходу розповсюдила тематичні буклети на земельну тематику. 

 

Ужгородський місцевий центр з надання БВПД 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян про систему БПД, 9 

лютого відбулася робоча зустріч директора Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайла Давиденка з начальником Сергієм Галушка та 

працівниками Ужгородського міськрайонного відділу філії Державної установи 

Центр пробації в Закарпатській області. 

 У ході зустрічі були узгоджені питання співпраці, що включають 

організацію, забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги у приміщенні Ужгородського міськрайонного відділу філії 

Державної установи Центр пробації в Закарпатській області, проведення спільних 

заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості шляхом 

організації робочих зустрічей, семінарів, круглих столів. 

 Зокрема, також обговорювалися питання проведення спільної роботи по 

забезпеченню безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

 



11 лютого працівниками місцевого центру проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед студентів Карпатського університету імені 

Августина Волошина про проєкт “Волонтер БПД”. Також на сторінці 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД в фейсбук, партнерських 

організаціях розміщено оголошення про можливість долучитися до волонтерів 

БПД. 

 

Для розвитку партнерських мереж, ефективної співпраці з партнерами та 

провайдерами надання БПД, працівники місцевого центру систематично 

проводять робочі зустрічі з органами місцевого самоврядування, надають їм 

методичну допомогу щодо організації надання БПД. 

Зокрема, 21 січня відбулась робоча зустріч, у якій 

взяли участь: Михайло Давиденко, директор Ужгородського 

місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Петро Крон, заступник начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, 

Сергій Олексіюк, директор Ужгородського міського центру 

зайнятості та Ігор Мельников, заступник директора УМЦЗ.  

 На зустрічі були обговорені питання продовження тісної 

співпраці між центрами, забезпечення роботи у міському 

центрі зайнятості дистанційного пункту БПД в умовах 

карантинних заходів, задоволення правових потреб клієнтів і допомога по їх 

вирішенню у досудовому порядку, обмін інформацією та інше.  

Учасники робочої зустрічі відмітили, що та позитивна практика тісної 

співпраці, яка склалася за попередній період роботи, має буде продовжена і в 2021 

році.  

 

  27 січня відбулася робоча зустріч директора Ужгородського місцевого 

центру з надання безоплатної правової допомоги 

Михайла Давиденко та начальником відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги 

Центру Марією Бецко з головою Ужгородської 

районної ради Юрієм Фрінцком. 

 Під час зустрічі йшлося про правову свідомість 

громадян, які відчули на собі процес реформи 

децентралізації, про процес реорганізації Перечинської та Великоберезнянської 

районних рад, про бюджет району та його подальше наповнення, про надання 

безоплатної правової допомоги населенню Ужгородського району, тощо.  

 Співпраця та обмін досвідом з органами місцевого самоврядування – це 

запорука спільного успіху у питаннях надання якісних юридичних послуг для 

населення. Тому, для посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад, учасники зустрічі домовилися про підписання 

Меморандуму про співпрацю між Ужгородської районною радою та Центром з 

надання безоплатної правової допомоги. Це дасть змогу залучити більше ресурсів 

для роботи і сприяєтиме прогресу та розвитку діяльності Центру. 

 



Того ж дня, директор Ужгородського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайло Давиденко та начальник 

відділу правопросвітництва та надання правової 

допомоги Центру Марія Бецко провели робочу зустріч із 

начальником відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Закарпатській області Любов Гимба та заступником 

цього ж відділу Галиною Качур.  

 На зустрічі були обговорені питання подальшої 

співпраці між установами, обміну інформацією, захисту та дотримання прав 

вразливих категорій осіб, посилення правової обізнаності громадян тощо. 

 Зокрема, учасники обговорили зміни у сфері пенсійного законодавства, що 

стосуються призначення та нарахування пенсії за віком у разі відсутності 

страхового стажу при досягненні, відповідно, 60, 63 та 65 років.  

Учасники робочої зустрічі відмітили, що та позитивна практика тісної 

співпраці, яка склалася за попередні роки, має буде продовжена і в 2021 році.  

 

3 лютого, з метою налагодження співпраці з партнерами-

громадськими організаціями, директор Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Михайло Давиденко, 

начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Марія 

Бецко, заступники начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Петро Крон та Марія Рішко провели робочу 

зустріч з представниками громадської організації «Ветерани війни та учасники 

бойових дій міста Чоп»- головою Віталієм Підвисоцьким та секретарем 

Ярославом Дохняк. 

 

Хустський місцевий центр з надання БВПД 

 

26 січня заступником начальника відділу «Виноградівське бюро правової 

допомоги» Світланою Белень та головним спеціалістом Маріанною Митровською 

було проведено робочу зустріч з працівниками Королівської територіальної 

громади під час якої було обговорено можливості подальшої співпраці, а саме: 

проведення правопросвітницьких заходів, здійснення виїзних прийомів з метою 

надання правових роз’яснень мешканцям 

та інформування про зміни в законо-

давстві, надання методичної допомоги 

працівникам установи тощо, зокрема в 

рамках виконання програми «Прис-

корення приватних інвестицій в сільське 

господарство». У межах заходу відбулось 

обговорення актуальних питань щодо 

порядку безоплатної передачі земельних 

ділянок у власність, оформлення 

документів на земельні ділянки, що 



перебувають в постійному користуванні громадян та порядок присвоєння 

кадастрового номеру земельній ділянці. 

 

26 січня директор Хустського МЦ з 

надання БВПД Аліса Богдан та 

заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Михайло Худинець провели робочу 

зустріч з начальником відділу 

юридичного забезпечення Хустської 

районної ради Євгенією Тесличко на 

якій було обговорено подальшу 

співпрацю з Хустською районною 

радою, також директор Центру 

розповіла про реалізацію проекту 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

 

29 січня директор Хустського місцевого центру з надання БВПД Аліса Богдан та 

заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Михайло Худинець провели робочу зустріч 

з новообраним головою Горінчівської територіальної 

громади Михайлом Калиничем.Фахівці центру розповіли 

про основні функції та повноваження центрів з надання 

БВПД, категорії осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу відповідно до статті 14 

«Закон України про БПД». На завершення заходу сторони 

підписали меморандум про співпрацю між Хустським 

місцевим центром та органом місцевого самоврядування.  

 

18 лютого директор Хустського місцевого центру з 

надання БВПД Аліса Богдан, заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД 

Михайло Худинець та заступник начальника 

Міжгірського бюро правової допомоги Тетяна 

Головка в рамках виконання плану заходів 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», провели робочу зустріч з 

головою Синевирської територіальної громади 

Чупом Іваном Андрійовичем.В рамках зустрічі 

було підписано меморандум про співпрацю. У 

рамках прийому також було проведено інформаційні заходи для працівників 

сільської ради на теми: "Захист прав землевласників та землекористувачів» та 

«Тиждень фінансової грамотності".  
 

  



 [1.4]Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

 

Регіональний центр з надання БВПД у Закарпатській області 

 

14 січня директор Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Закарпатській області Василь 

Попадинець провів засідання 

керівної ради онлайн, у режимі 

zoom, за участі заступника 

директора Лариси Фучко, 

головного бухгалтера Марини 

Азарко, директорів 

Ужгородського, Мукачівського та Хустського місцевих центрів. Упродовж 

засідання було обговорено та погоджено кошторис, план асигнувань загального 

фонду державного бюджету та штатних розписів регіонального та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

19 березня в Регіональному центрі з надання БВПД у Закарпатській області 

відбулася онлайн нарада на тему "Узагальнення діяльності та поширення 

позитивного досвіду роботи місцевих центрів" з працівниками центрів та бюро 

правової допомоги на Закарпатті. 

Директор Регіонального центру Василь Попадинець провів детальний аналіз 

ключових показників діяльності центрів та бюро, наголосив на необхідності 

надання якісної та в повному обсязі правової допомоги клієнтам і в умовах 

карантину та на важливості забезпечення реалізації проєктів "Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство" та "Волонтер БПД".  

У рамках онлайн заходу начальник 

відділу комунікацій та правопрос-

вітництва Регіонального центру Оксана 

Дудаш провела коротке навчання з 

питань реалізації проєкту "Волонтер 

БПД" для фахівців центрів, які 

призначені координаторами проєкту. 

Фахівець поінформувала про алгоритм 

залучення волонтерів, необхідність 

проходження ними та координаторами 

дистанційного курсу з волонтерської діяльності. Йшлося про формат співбесіди 

та критерії оцінювання.  

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/pcb.2930930360497258/2930930243830603/?__cft__%5b0%5d=AZWXo9lCifyFxi9ih61gNXvGMT0mDj7znRiEzQGEzj4RkyFGdgY6EVX3nHzB0YgjD8nTKGQwho89zLAUUJIxa4dLdp6Sinf0jTpGsFsV9H1IxsOvT_TG640UthNhiqE0FASauKWKTGYDjWXCj07ea5uIIXMo-pnjNOmTSkeyoxJzHC3ENYowkUjaYAD9Le19Otg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/photos/a.1672974976292809/2882080318715596/?__cft__%5b0%5d=AZWGCOnoZHXkhTvNFBBUMRJm8YbzGZYJ0awxmWYjNGySjP5yEfNQQpDw5FC4TNzhhJ25yjIcxEh0N83VIPHhCJLc0MH-QKcClz8kFEE-3NObcQkrkXJEq4A_Ort_fZ3iUodGnQgrfRKIJHJVW-hoCJHMbpDgHhTElnoHiLY1xcXe3FDMHvnFC2ha-ykz1_eRjWI&__tn__=EH-R


16-17 березня директор Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській 

області Василь Попадинець та заступник директора Лариса Фучко з 

моніторинговим візитом 

відвідали Мукачівський 

місцевий центр з надання 

БВПД, Воловецьке та 

Свалявське бюро правової 

допомоги. У рамках візиту 

керівник Регіонального 

центру провів робочі 

зустрічі з колективами 

центру та бюро, під час 

яких обговорювалися 

актуальні робочі питання, 

а також особливості надання БПД в умовах "червоної" карантинної зони на 

Закарпатті. В.Попадинець наголосив на важливості дотримання протиепідемічних 

вимог працівниками та надання ними вчасної, якісної та в повному обсязі правової 

допомоги громадянам в режимі карантину. 

У рамках моніторингу Л.Фучко перевірила діяльність бюро, належність ведення 

документації та дотримання протиепідемічних заходів фахівцями. Також йшлося 

про посилення роз'яснювальної роботи щодо земельної реформи в Україні, 

активізацію правопросвітницької діяльності. та реалізацію проєкту "Волонтер 

БПД". 

 

12 лютого директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Закарпатській 

області Василь Попадинець та 

заступник директора Лариса Фучко з 

моніторинговим візитом відвідалли 

Великоберезнянське бюро правової 

допомоги.  

 У рамках візиту керівник провів робочу 

зустріч з працівниками бюро, під час 

якої обговорили актуальні питання, які 

виникають у процесі діяльності бюро. 

Йшлося і про важливість надання 

працівниками бюро вчасної, якісної та в 

повному обсязі правової допомоги громадянам та дотримання протиепідемічних 

заходів фахівцями. Також директор наголосив на необхідності посилення 

роз'яснювальної роботи щодо земельної реформи в Україні та активізацію 

правопросвітницької діяльності. У рамках моніторингу Л.Фучко перевірила 

діяльність бюро, належність ведення документації та дотримання 



протиепідемічних заходів фахівцями. Упродовж заходу обговорювалися 

актуальні робочі питання.  

 

Мукачівський місцевий центр з надання БВПД 

19 січня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар провів в режимі 

онлайн нараду. Розглянуто 

результати діяльності центру та бюро 

за 12 місяців 2020 року та актуальні 

питання щодо роботи центру та бюро 

правової допомоги в умовах 

карантину. 

Директор Мукачівського та 

керівники бюро – поінформували про 

результати роботи центру та бюро 

правової допомоги за 12 місяців 

минулого року, обговорили 

проблемні питання що виникають. 

К.Молнар звернув увагу 

працівників на важливість вчасного 

внесення інформації до системи 

КІАС, щодо посилення роботи 

правопросвітництва. Також учасники обговорили матеріально-технічногол 

забезпечення роботи відділів бюро правової допомоги. 

 

Ужгородський місцевий центр з надання БВПД 

За звітний період директором місцевого центру проведено моніторинг діяльності 

Перечинського та Великоберезнянського бюро правової допомоги.  

 

 23 березня директор Михайло Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Марія Рішко спільно із заступником 

начальника відділу активної підтримки безробітніх Ужгородського міського 

центру зайнятості Ольгою Михаць провели правопросвітницький захід он-лайн за 

допомогою програми Zoom. 

 Під час заходу директор місцевого центру Михайло Давиденко 

проінформував присутніх про функціонування системи БПД під час карантинних 

заходів, порядок звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою. 



Також учасників семінару було ознайомлено з програмою «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

 Марія Рішко розповіла про земельний податок для фізичних осіб: ставки 

земельного податку, його нарахування, категорії осіб, які звільняються від сплати 

земельного податку тощо. 

 

  

Хустський місцевий центр з надання БВПД 

Упродовж звітного періоду директором Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Алісою Богдан проведено 

моніторинг відділів «Виноградівське бюро правової допомоги» та «Міжгірське 

бюро правової допомоги». Під час проведення даних заходів увага приділялась на 

недоліки у роботі бюро та покращення якості надання правової допомоги. 

Обговорювались результативні показники діяльності підрозділів та порядок 

подальшої роботи у карантинних умовах. 

 

 

 

 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області.  
 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2021 року 

Регіональним центром з надання БВПД у Закарпатській області було видано 737 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 102 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 12 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 139 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 453 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 28 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

• 0 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

• 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

• 2 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК;  

• 1 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  

 

Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень по 

квартально за звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними 

періодами минулого року 
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Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за І квартал 2021 року 

 

 

 

 

  

102

12

139

453

28

0 0

2

1

особам, до яких застосовано адміністративне затримання

особам, до яких застосовано адміністративний арешт

особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
для здійснення захисту за призначенням

для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях

у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру
у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією)

у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження волі



Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам 

для надання БВПД у розрізі категорій осіб 

 

№ з/п Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І квартал 

2021 року 
Разом за 2021 рік 

1 Особам, до яких застосовано адміністративне затримання 102 102 

2 Особам, до яких застосовано адміністративний арешт 12 12 

3 

Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою 

139 139 

4 Для здійснення захисту за призначенням 453 453 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кри

мінальних провадженнях 
28 28 

6 
У процедурах з продовження, зміни або припинення засто

сування примусових заходів медичного характеру 
0 0 

7 У процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК 
2 2 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовосл

ужбовців або обмеження волі 

1 1 

 Разом за всіма категоріями осіб 737 737 

  



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

За період з 01 січня по 31 березня 2021 року місцевими центрами з надання 

БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 2 691 звернень клієнтів, 2 382 

особам було надано правову консультацію, 320 із них написали письмову заяву про 

надання БВПД.  

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 325 

рішень про надання БВПД по зверненням, надано 172 доручень адвокатам та 177 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Відмов у наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги не було. 

 

 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 

звернень клієнтів за звітний період поточногороку 

з наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічними періодами минулого року (показ

ати загальне значення по регіону) 
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень 

клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком у розрізі МЦ 
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Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевих центрів  

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3.Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 

звітній період з наростаючим підсумком. 

№ з/п 
Перелік 

 місцевих центрів 

Кількість зареєс

трованих звернень 

Кількість надан

их правових ко

нсультацій 

Кількість отриман

их письмових зверне

нь про надання 

 БВПД 

Кількість ріше

нь про надання  

БВПД 

Кількість виданих до

ручень надання БВПД 

адвокатам/ 

штатним юристам 

1 
Ужгородський МЦ з надання

 БВПД 
768 636 143 142 68/90 

2 
Мукачівський МЦ з надання 
БВПД 

856 741 115 115 70/45 

3 
Хустський МЦ з надання БВ
ПД 

1067 1005 62 68 34/42 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

2 691 2 382 320 325 172/177 

 

 

 

 
 

Протягом 3 місяців 2020 року клієнти місцевих центрів та бюро правової 

допомоги частіше зверталися з наступних питань: сімейного права 447 (16,6 %), 

іншого цивільного права 436 (16,2%), житлового права 278 (10,3%), спадкового 

права 273 (10,11%), земельного права 272 (10,10%), інші питання 246 (9,14%), 

адміністративного права 218 (8,10%), соціального забезпечення 201 (7,4%), 

трудового права 193 (7,1%), договірного права 77 (2,8%), виконання судових 

рішень 38 (1,41%), медичного права 11 (0,4%) неправові 1 (0,03%) від загальної 

кількості.  

  

№ з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І кв. 
Разом за 3 місяці  

2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД 768 768 

2 Мукачівський МЦ з надання БВПД 856 856 

3 Хустський МЦ з надання БВПД 1067 1067 

 Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

 

2 691 2 691 

 



Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період  

з наростаючим підсумком за категорією питань 
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Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань  

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І кв. 
Разом за 3 місяці 

2020 року 

1 соціальне забезпечення 201 201 

2 житлового права 278 278 

3 сімейного права 447 447 

4 спадкового права 273 273 

5 земельного права 272 272 

6 договірного права 77 77 

7 трудового права 193 193 

8 адміністративного права 218 218 

9 іншого цивільного права 436 436 

10 виконання судових рішень 38 38 

11 Інші питання 246 246 

12 Неправове питання 1 1 

13 Медичне питання 11 11 

 Разом 2 691 2 691 

 

 

Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 

 

 

  

59 %
41 %

Розподіл клієнтів місцевих центрів за статтю

Жінки Чоловіки



Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду з нароста

ючим підсумком найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпече

ним особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 223 (68,6%), інвалідам 34(10,4%) ветеранам війни 51(15,6%), внут-

рішньо переміщеним особам 

8 (2,4%), дітям, позбавленим батьківського піклування 6 (1,8%), особи, які 

зазнали домашнього насильства 3 (0,9 %), іноземці 1(0,3%), отримання статусу 

УБД 2(0,6%), обмеження/поновлення дієздатності, визнання особи недієздатною 

2 (0,6%).  

 

Діаграма 8. Розподіл клієнтів, яким було надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом

 3 місяців 2020 року було: 

 здійснено 37 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 63 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги, до яких здійснено 153 виїзди; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 553 осіб; в тому числі 114 

особа звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 439 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БВПД;  

 надано методичну допомогу 40 органам місцевого самоврядування та 1 

установі-провайдеру БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 143 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в 

тому числі з урахуванням РЦ); 

 проведено 121 правопросвітницьких заходів (в тому числі з урахуванням 

РЦ); 

 надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі з 

урахуванням РЦ).  

 

  



Поквартальну інформацію щодо зазначених показників в розрізі місцевих центрів  

 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД у розрізі МЦ 

 

Таблиця 6.Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування та установам-провайдерам БПД, з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з

 питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

  

  

№з/п Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до 

БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал Разом за 3 місяці 2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД  31/167 31/167 

2 Мукачівський МЦ з надання БВПД 86/156 86/156 

3 Хустський МЦ з надання БВПД 73/230 73/230 

 Разом по регіону 190/553 190/553 

№ з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги  

І квартал 
Разом за  

3 місяці 2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД 8 8 

2 Мукачівський МЦ з надання БВПД 16 16 

3 Хустський МЦ з надання БВПД 17 17 

 Разом по регіону 41 41 

№ з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів розміщених

 у ЗМІ 

І квартал 
Разом за  

3 місяці 2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД 26 26 

2 Мукачівський МЦ з надання БВПД 19 19 

3 Хустський МЦ з надання БВПД 47 47 

4 Регіональний центр з надання БВПД 51 51 

 Разом по регіону 143 143 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів  

у розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 

№ з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал 
Разом за  

3 місяці 2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД  25 25 

2 Мукачівський МЦ з надання БВПД 38 38 

3 Хустський МЦ з надання БВПД 44 44 

 Разом по регіону 107 107 

№ з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 

 електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал 
Разом за  

3 місяці 2020 р. 

1 Ужгородський МЦ з надання БВПД  2 2 

2 
Мукачівський МЦ з надання  

БВПД 
1 1 

3 
Хустський МЦ з надання  

БВПД 
0 0 

4 Регіональний центр з надання БВПД 0 0 

 Разом по регіону 3 3 



 Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01 січня по 31 березня 2021 року центри з надання БВПД у Закарпатській 

області були фактично профінансовано на 2 793,5 тис.грн за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги», що становить 100% від передбачених 

кошторисом видатків на даний період, та на 2 130,8 тис.грн за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання БВПД», що становить 100% від передбачених кошторисом видатків на 

даний період.  

Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД  

за двома бюджетними програмами за звітній період в порівнянні 

 до аналогічного періоду минулого року. 

 

 

З 01 січня по 31 березня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів 

за надання БВПД становить 2130,5 тис.грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31 березня 2020 року становить 

2567,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного 

періоду становить 437,2 тис.грн.  
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Діаграма 10.Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітній період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків 

за аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий 

рік.  

 

 
 

Діаграма 11.Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на сплату послуг 

адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітній період поточного року 

з наростаючим підсумком до річного кошторису за звітній рік.  

 

 
 

Так, з 01 січня по 31 березня 2020 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатів по дорученням по кримінальним провадженням становили 1636,3 

тис.грн., що становить 76,7% від загальних касових видатків по даній бюджетній 

програмі), а по дорученням цивільно-адміністративних справ – 494,2 тис.грн., що 

становить 23,2% відповідно.  
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Таблиця 10.Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 

адвокатів у розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-

адміністративним справам. 

№ з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, 

тис.грн 

І квартал 
Разом 

за 3 місяці 2020 р. 

1 Захист за призначенням 1 344,0 1 344,0 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 15,5 15,5 

3 
Адміністративне затримання/адміністративни

й арешт 
47,9 47,9 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 223,4 223,4 

5 

Цивільні/адміністративні справи (особам, зазн

аченим у пунктах 1,2,8-

12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

494,2 494,2 

6 

Засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

3,2 3,2 

7 

За ухвалою суду у кримінальних 

провадженнях щодо продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру у процедурах, 

пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), 

або у разі вирішення судом питань під час 

виконнаня вироків відповідно до ст.537 КПКУ 

2,3 2,3 

 Разом 2 130,5 2 130,5 

 

 


