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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
 

[1.1] Cуб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

За II 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.   

1 квітня у Виноградівському районному центрі зайнятості відбувся 

інформаційний вебінар із загальних питань зайнятості для шукачів роботи в 

режимі онлайн, а саме: «Джерела пошуку роботи». До участі у вебінарі 

долучилась головний спеціаліст Виноградівcького бюро правової допомоги 

Митровська Маріанна. Фахівець детально розповіла присутнім про спектр 

послуг, які громадяни можуть отримати, звернувшись до бюро правової 

допомоги. 

19 квітня фахівцями Хустської 

міськрайонної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості 

проведено тренінг «Молодь на 

ринку праці» за участю директора 

Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Директор 

Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Аліса Богдан 

надала інформацію про захист прав 

споживачів послуг та інших осіб від незаконних дій фінансових та колекторських 

кампаній. У процесі спілкування шукачі роботи мали можливість отримати 

вичерпні відповіді на запитання. 

22 квітня в приміщенні Тячівського районного 

центру зайнятості відбувся інформаційний семінар із 

загальних питань зайнятості. На семінар був запрошений 

в.о. начальника Тячівського бюро правової допомоги – 

Юрій Селебинка. Він роз'яснив чинне законодавство про 

працю, права, обов’язки та відповідальність 

зареєстрованих безробітних, визначені статтею 44 Закону 

України "Про зайнятість населення", матеріальне 

забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги 

відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове 



державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість 

населення", наголосив на легалізації зайнятості. 

26 квітня начальник Міжгірського бюро правової допомоги Оксана 

Кополовець провела правопросвітницький 

захід на базі Центральної районної бібліотеки 

на тему «Реформування галузі 

землекористування в Україні триває». Метою 

заходу було роз'яснення деяких питань щодо 

реалізації проекту               «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство», покращення правової 

обізнаності та ознайомлення присутніх зі 

змінами в законодавстві у сфері земельних 

правовідносин. У межах заходу присутні також змогли дізнатися про механізми 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

З метою формування навичок 

написання резюме та ефективного 

його використання при пошуку 

роботи, в Хустській міськрайонній 

філії Закарпатського обласного центру 

зайнятості, 28 квітня відбувся тренінг 

для безробітних на тему: «Підготовка 

резюме». На захід була запрошена 

директор Хустського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Аліса Богдан, яка 

розповіла присутнім про поняття та способи захисту права інтелектуальної 

власності. Також всім безробітним були роздані інформаційні матеріали з 

координатами Хустського МЦ з надання БВПД. 

28 квітня директор Хустського місцевого 

центру з надання БВПД Аліса Богдан 

підписала Договір про провадження 

волонтерської діяльності у сфері надання 

безоплатної правової допомоги з Юрієм 

Іванчом. Співпраця волонтера й центра 

здійснюється відповідно до Законів України 

«Про волонтерську діяльність», «Про 

безоплатну правову допомогу», та Положення 

про волонтерську діяльність у сфері надання 

безоплатної правової допомоги, затверджено 

наказом Координаційного центру з надання 

правової допомоги. 

Наразі – це перший волонтер, з яким 

Хустський місцевий центр уклав договір. 

Передбачається, що волонтер братиме участь у 

заходах з інформування громадян про право на 

БПД та порядок його реалізації, які 



проводитимуться фахівцями центру. Також волонтер залучатиметься до участі у 

забезпеченні доступу населення до безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, зокрема сприяння у розміщенні інформації, комунікація з ОТГ, 

органами місцевого самоврядуванням, громадськими організаціями тощо. 

28 квітня начальник Міжгірського 

бюро правової допомоги Оксана 

Кополовець провела 

правопросвітницький захід для 

працівників Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» на тему 

«Захист прав споживачів кредитних 

послуг та інших осіб від незаконних дій 

фінансових та колекторських кампаній».  

Метою заходу було покращення правової 

обізнаності та ознайомлення присутніх зі 

змінами в законодавстві. Були обговорені питання життєвих ситуацій, коли 

споживачі фінансових послуг не мають відповідного рівня знань у фінансово-

правовій сфері, достатньої інформації про необхідні для них фінансові послуги 

чи особистого практичного досвіду, важливих для обґрунтованого вибору 

потрібних саме для них фінансових послуг. Через що вони не завжди можуть 

адекватно оцінити свої майбутні зобов’язання, зумовлені одержанням 

відповідних послуг, порівняти умови надання фінансових послуг різними 

суб’єктами ринку фінансових послуг і, що особливо важливо, не завжди можуть 

оцінити у повній мірі рівень власних ризиків, пов’язаних з одержанням 

фінансових послуг.              

29 квітня, напередодні "Міжнародного дня проти булінгу", який 

відзначається 4 травня, головний спеціаліст 

Виноградівського бюро правової допомоги 

Маріанна Митровська спільно з інспектором з 

ювенальної превенції Берегівського РВП ГУНП в 

Закарпатській області підполковником поліції 

Іваном Клопотарем та провідним фахівцем 

соціальної роботи Виноградівської міської ради 

Катериною Пуйко провели профілактичні бесіди та 

роз'яснювальну роботу на тему "Булінг в 

учнівському середовищі" у Широківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Юнакам та 

дівчатам розповіли як діяти та до кого можна 

звернутися в ситуації, коли ти став жертвою 

цькування. Також підліткам повідомили, яка 

відповідальність чекає на булерів. До того ж учні 

навчились відрізняти булінг від конфліктних ситуацій, отримали поради, як 

вирішувати проблему, до кого звертатись за допомогою та дізнались про 

відповідальність за вчинення булінгу. Під час проведення правопросвітницького 

заходу фахівець розповіла дітям про систему БПД, її завдання, історію створення. 



29 квітня на базі Міжгірської 

районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості за участю 

фахівця Дубів О.М. та фахівців 

Міжгірського бюро правової допомоги 

Головка Т.М. та Янчук Н.В., відбувся 

інформаційний семінар на тему: 

«Групова консультація, у тому числі із 

залученням соціальних партнерів». У 

межах заходу учасники мали змогу 

ознайомитись з інформацією про 

соціальні послуги Державної служби 

зайнятості з професійного навчання, поняттям захисту прав інтелектуальної 

власності та порядком отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

Фахівці зазначили, що шукаючи себе на ринку праці самостійно, потрібно бути 

обізнаним про легальне працевлаштування, про що постійно наголошують 

спеціалісти бюро правової допомоги та служби зайнятості. Статус безробітного 

дає право скористатись не лише консультаційними послугами бюро, яка включає: 

надання правової інформації, юридичні консультації, складання скарг та інших 

документів правового характеру (крім процесуальних), але й представництвом 

інтересів та допомогу в отриманні доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

13 травня директор Хустського 

місцевого центру з надання БВПД 

Аліса Богдан та заступник 

начальника відділу правопрос-

вітництва та надання БПД Михайло 

Худинець провели правопрос-

вітницький захід на базі Хустської 

міськрайонної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості. Тема 

правопросвітницького заходу - 

«Забезпечення трудової дисципліни 

на підприємстві». Адже, 

підприємство – це складний механізм, де будь який процес має відбуватися згідно 

визначених правил. Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та 

порядок роботи, а також пов'язані з цим права та обов'язки роботодавця і 

працівників. 

27 травня начальник Рахівського бюро правової допомоги Василь Савуляк, 

з нагоди Дня захисту прав дітей, за участі представників Рахівського районного 

відділу Національної поліції, Рахівського районного віллу Філії Державної 

установи «Центр пробації» в Закарпатській області та Рахівської філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості, провели правопросвітницький 

захід для учнів 8-х та 9-х класів Рахівської ЗОШ №1.У рамках заходу фахівець 

розповів учням про їхні права та обов’язки, а також наголосив, що відповідно до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», діти, як суб’єкти права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, можуть скористатися своїм правом для 



отримання такої допомоги у разі необхідності. 

У формі інтерактивної гри дітям було 

роз’яснено процедуру отримання правової 

допомоги, а також розказано про види 

юридичної відповідальності, цивільна, 

адміністративна, кримінальна, наголошено 

з якого віку та які санкції можуть бути 

застосовані до правопорушників. Велику 

увагу фахівець приділив питанням 

виявлення, протидії та запобігання 

випадкам булінгу та домашнього 

насильства, а також роз’яснив, як діяти у таких ситуаціях та як їм 

запобігати.Серед учнів було розповсюджено інформаційні матеріали правового 

змісту із зазначенням контактних даних бюро правової допомоги, для 

додаткового інформування дітей про їх права та способи їх реалізації і захисту. 

13 травня начальник Міжгірського 

бюро правової допомоги Оксана Кополовець 

провела правопросвітницький захід для 

працівників Центру надання 

адміністративних послуг на тему «Права та 

обов’язки трудових мігрантів». У межах 

заходу присутніх було ознайомлено з 

основними положеннями Закону України 

«Про зовнішню трудову міграцію», яким 

передбачено права та обов'язки громадян 

України. Фахівець також надала роз'яснення з 

питань щодо права трудових мігрантів на 

належні умови праці, винагороду, відпочинок 

і соціальний захист, права на пенсійне 

забезпечення,права на визнання здобутої за кордоном освіти, права на 

підтвердження результатів неформального професійного навчання та інш. 

Обговорювались і питання щодо обов'язків трудових мігрантів. Це, насамперед, 

обов’язок сплачувати податки з доходів отриманих за кордоном. 

17 травня начальник 

Хустського РВ філії Центру пробації 

в Закарпатській області Ігор Бойко 

спільно з директором Хустського 

місцевого центру з надання БВПД 

Алісою Богдан та заступником 

начальника відділу та надання БПД 

Михайлом Худинцем, майором 

поліції - начальником сектору 

ювенальної превенції відділу 

превенції Хустського РУП ГУНП 

Закарпатської області Іваном Вороном провели правопросвітницький захід на 

тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». Ця проблема нині 

набула широкого масштабу не тільки в Україні - жертвами домашнього 



насильства щодня стають тисячі й тисячі людей. Домашнє насильство часто 

здійснюється в контексті примусових та дитячих шлюбів. У деяких країнах 

домашнє насильство виправдане та узаконене, особливо у випадках реальної чи 

гаданої подружньої зради з боку жінки, і підтримується юридично. 

Дослідженнями доведено недвозначний та сильний зв'язок між рівнем гендерної 

нерівності у країні та поширеністю домашнього насильства. Учасники заходу 

обговорили алгоритм співпраці, спрямованої на протидію домашньому 

насильству, а також узгодили проведення спільних тематичних заходів. Також 

однією з тем для проведення правопросвітницьких заходів в школах вибрано « 

Безпека дорожнього руху» .   

17 травня начальник 

Рахівського бюро правової 

допомоги Василь Савуляк провів 

правопросвітницький захід для 

землевласників та 

землекористувачів у приміщенні 

районної бібліотеки. Тематикою 

заходу було обговорення питань, 

пов’язаних із укладанням 

договорів оренди земельних 

ділянок, зміни їх умов та 

розірвання. Присутніх цікавили питання щодо порядку та процедури 

приватизації земельних ділянок різних цільових категорій, зокрема і під 

житловими будівлями та ділянок, що перебувають у постійному користуванні 

інших осіб. Троє з присутніх вернулись за наданням їм письмових консультацій 

із земельних питань. Серед учасників заходу було розповсюджено близько 40-ка 

тематичних буклетів на земельну тематику, а також надано інформацію про 

позасудові варіанти вирішення спорів, у тому числі земельних, застосовуючи 

таку процедуру, як медіація. 

17 травня заступник начальника 

Виноградівського бюро правової допомоги 

Світлана Белень провела правопросвітницький 

захід на тему: «Запобiгання та протидiя 

домашньому насильству» на базі Виноградівського 

РВ філії ДУ «Центр пробації». Участь у заході 

взяли 7 осіб. Фахівець розповіла про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та 

категорії осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу відповідно до статті 14 «Закону України про БПД». 

По завершенню заходу Світлана Белень провела консультування громадян. На 

прийом звернулося двоє осіб з питань цивільного права та соціального 

забезпечення. Учасники заходу отримали вичерпні відповіді на питання, що їх 

цікавили. 



В рамках виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій̆̆̆ у сільське господарство», 13 

травня заступник начальника відділу Міжгірського 

бюро правової допомоги Головка Т.М. провела 

виїзний прийом та правопросвітницький захід, щодо 

земельної реформи в України на базі старостинського 

округу с.Новоселиця та с.Лісковець Хустського 

району. Метою заходу було покращення правової 

обізнаності громадян із земельних питань, зокрема, 

оформлення документів на земельні ділянки, що 

перебувають в постійному користуванні громадян, 

порядку приватизації земельних ділянок під 

об'єктами нерухомості, порядку зміни цільового 

призначення земельної ділянки та норм безоплатної передачі земельних ділянок 

у власність. В заході взяли участь 15 осіб, з них за правовою допомогою 

звернулось восьмеро осіб, четверо з яких звернулись за наданням їм письмових 

правових консультацій з порушених ними земельних питань. 

24 травня в.о. начальника відділу Тячівське бюро правової допомоги Юрій 

Селебинка провів правопросвітницький 

захід на тему реалізації проекту 

прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство та виїзний прийом 

на базі Бедевлянської ОТГ, с. Бедевля, 

Тячівського району. Метою заходу було 

покращення правової обізнаності 

громадян із земельних питань. В рамках 

заходу відбулося обговорення питань 

щодо порядку переходу земель у 

комунальну власність з подальшою 

реалізацією громадянами мешканцями громади права на безоплатну передачу 

земельних ділянок, формування окремих земельних ділянок та одержання 

кадастрових номерів.  

25 травня директор Хустського 

місцевого центру з надання БВПД Аліса 

Богдан та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Михайло Худинець взяли участь у 

пленарному засіданні ХХІ Всеукраїнської 

викладацької науково-практичної 

конференції на тему «Актуальні питання 

економічних, суспільних, правових та 

гуманітарних наук і їх інформаційне 

забезпечення», яка проходить на базі Карпатського інституту підприємництва, 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Тема 

доповіді А.Богдан на пленарному засіданні - «Реалізація права на безоплатну 

правову допомогу в Україні, 10-річчя прийняття Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 2 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято 



Закон України «Про безоплатну правову допомогу», що стало стартом розвитку 

системи безоплатної правової допомоги. Хустський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розпочав надавати БПД з 1 липня 2015 

року. А вже 1 вересня 2016 року розпочали свою роботу бюро правової допомоги 

- самостійні структурні підрозділи Хустського місцевого центру, а саме: 

Виноградівське, Великобичківське, Дубівське, Міжгірське, Тячівське, Рахівське. 

12 квітня фахівці Міжгірського бюро правової 

допомоги Тетяна Головка та Надія Янчук спільно із 

провідним інспектором Шкудор М.М. провели 

консультування з правових питань суб’єктів пробації 

Міжгірського районного сектору філії ДУ «Центру пробації» 

в Закарпатській області. До консультаційного пункту 

звернулося троє громадян, які потребували роз’яснень з 

питань офіційного працевлаштування та правових наслідків 

у разі скоєння повторних злочинів або адміністративних 

правопорушень. Фахівці бюро надали детальні консультації 

та роз’яснення з порушених питань згідно чинного 

законодавства. 

 

 

15 квітня начальником Хустського РВ філії ДУ 

«Центр пробації» в Закарпатській області Ігорем Бойко 

спільно з директором Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Алісою Богдан та заступником начальника відділу та 

надання безоплатної правової допомоги Михайлом 

Худинцем було проведено правопросвітницький захід 

на тему: "Відновне правосуддя для неповнолітніх, які 

є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення". 

 

 

11 травня начальник Міжгірського 

бюро правової допомоги Кополовець О.М. 

спільно з працівниками Міжгірського 

районного сектору філії ДУ «Центру 

пробації» в Закарпатській області- 

начальником Кріпчук С.П. провідним 

інспектором Шкудор М. М., та фахівцем (з 

соціальної роботи із суб’єктами пробації ) 

Бортняк Л. С. провели консультування 

суб’єктів пробації Міжгірського районного 

сектору філії ДУ «Центру пробації» в Закарпатській області . Фахівці надали 

роз»яснення та консультації двом громадянам щодо правових наслідків у разі 

скоєння повторних злочинів та офіційного працевлаштування .Зауважувалось на 

недопущенні скоєння підобліковими особами нових правопорушень та усуненні 

причин та умов, які можуть призвести до їх скоєння . 



 

23 квітня головний спеціаліст Дубівського бюро правової допомоги Діана 

Когут у рамках роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в с. Калини Тячівського району надала консультації 5-ом громадянам. 

Троє з присутніх звернулись за наданням їм письмових правових консультацій із 

земельних питань. Також було обговорено питання щодо земельної реформи в 

Україні. 

 
 

10 червня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Хустського 

місцевого центру знадання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайло Худинець, у рамках 

реалізації «Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», провів виїзний 

прийом громадян на базі Кривської сільської ради. 

На прийом звернулося 9 громадян, яким були надані 

юридичні консультації та роз’яснення щодо 

усунення перешкод у користуванні земельної 

ділянки, встановлення меж земельної ділянки та 

інше. Фахівець також провів інформаційні заходи 

для працівників сільської ради на тему: "Захист 

прав землевласників та землекористувачів" та 

робочу зустріч з новообраним старостою Федором 

Сугаєм. 

15 червня фахівці 

Міжгірського бюро правової 

допомоги Кополовець О.М. та 

Головка Т.М. провели 

консультування громадян спільно з 

фахівцем з питань соціальної роботи 

із суб’єктами пробації Бортняк Л.С. 

на базі Міжгірського районного 

сектору філії ДУ «Центру пробації» 

в Закарпатській області. За 

консультаціями звернулося 4 

громадян, які потребували роз’яснень з питань офіційного працевлаштування та 

залучення неповнолітніх до навчання. Адже сучасна освіта - сьогодні обов’язкова 

умова успіху в професійному житті та подальшому покращенню матеріального 



становища. Фахівці системи БПД надали консультації всім, хто їх потребував, а 

також поінформували суб’єктів пробації щодо категорій осіб, які мають право на 

отримання безоплатної правової допомоги, порядку отримання первинної та 

вторинної правової допомоги. 

1 червня, з нагоди 10-ї річниці з 

дня ухвалення Закону України 

«Про безоплатну правову 

допомогу», та з метою реалізації 

учасниками бойових дій 

гарантованого їм законом права 

на юридичну допомогу за 

рахунок держави, фахівці 

Хустського місцевого центру з 

надання БВПД провели 

правопросвітницький захід для 

членів ГО «Закарпатська 

міжрайонна організація 

учасників АТО». Фахівці центру 

поінформували присутніх про систему БПД, розяснили алгоритм звернення за 

правовою допомогою та організували для учасників заходу кінопоказ фільму 

«Лінкольн для адвоката», який учасники заходу з цікавістю переглянули.  

Упродовж заходу йшлося про механізм перерахунку виплат, здійснених до 5 

травня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. У 2020 

році такі виплати були здійснені у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів 

України. Однак рішенням Конституційного Суду України у справі 1247/2018 

(3393/18), ухваленим 27.02.2020 року, норму закону, якою встановлено 

повноваження Кабінету Міністрів України щодо встановлення розміру виплати, 

визнано неконституційною. Для того, аби отримати належні захисникам 

батьківщини кошти, потрібно: написати заяву до місцевого органу соціального 

захисту населення, який здійснив виплату, із заявою про перерахунок її розміру з 

врахуванням рішення Конституційного Суду України у справі 1 247/2018 

(3393/18). До заяви потрібно додати копії документів, які підтверджують статус 

учасника бойових дій. У разі отримання відмови від відповідних органів, УБД 

мають право оскаржити її в суді. Юристи системи безоплатної правової допомоги 

підготують документи до суду і, в разі необхідності, будуть здійснювати 

представництво ваших інтересів в суді. 



З нагоди 10-річчя прийняття 

Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» та створення 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги, відбувся 

правопросвітницький захід на тему 

«Право на безоплатну правову 

допомогу» за участі працівників 

Міжгірського бюро правової 

допомоги Кополовець О.М. та 

Головка Т.М. на базі Центральної 

районної бібліотеки. Фахівці 

ознайомили учасників заходу з історією створення системи безоплатної правової 

допомоги, що стало початком практичної реалізації конституційної норми щодо 

надання безоплатної правової допомоги допомоги шляхом створення реальних 

механізмів її отримання. Під час заходу Кополовець О.М. нагадала присутнім, що 

право на безоплатну правову допомогу гарантується Конституцією України і 

кожен може отримати правову консультацію безоплатно. Громадяни, які не мають 

можливості самостійно захистити свої права та інтереси та належать до 

законодавчо визначених категорій, які мають право на БВПД, можуть 

скористатися допомогою адвоката чи юриста центру. У свою чергу, Головка Т.М. 

ознайомила присутніх заходу про зміст права на безоплатну правову допомогу та 

порядок його реалізації, який визначений Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

10 червня головний спеціаліст Виноградівського бюро правової допомоги 

Маріанна Митровська провела правопросвітницький захід з нагоди 10-річчя 

прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та створення 

Координаційного центру з надання правової допомоги на тему «Право на 

безоплатну правову допомогу» на базі Виноградівської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості. Маріанна Митровська розповіла 

присутнім про право на безоплатну правову допомогу та порядок його реалізації, 

який визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу».  

                                   
 

18 червня начальник Виноградівського бюро правової допомоги Світлана 



Белень провела правопросвітницький захід на тему: «Права донорів в Україні» 

на базі Веряцької сільської ради. Того ж дня, в рамках реалізації «Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», Світлана Белень 

провела виїзні прийоми громадян та правопросвітницькі заходи щодо земельної 

реформи в України, які проходили на базі Веряцької сільської ради та 

Королівської ОТГ. Участь у заходах взяли 20 осіб, з них 17 жінок. Метою даних 

заходів є покращення правової обізнаності громадян із земельних питань, 

зокрема, що стосується порядку оренди землі та норм безоплатної передачі 

земельних ділянок у власність. Фахівець також провела зустріч із працівниками 

органу місцевого самоврядування, в ході яких було надано методичні 

рекомендації щодо можливості вирішення земельних спорів в позасудовому 

порядку зокрема, застосовуючи процедуру медіації.                   

24 червня, на базі Хустської міськрайонної філії ОЦЗ, директор Хустського 

місцевого центру Аліса Богдан провела правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку у центрі зайнятості, на тему «Права біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту». 

У межах заходу фахівець 

роз'яснила основні терміни 

законодавства, яке регулює 

відносини у сфері захисту 

біженців. Також, спікер 

повідомила, що особи, на яких 

поширюється дія Закону України 

"Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту", - мають 

право на всі види правових послуг, 

передбачені частиною другою 

статті 13 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», а саме: захист; здійснення представництва 

інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами; складення документів процесуального характеру. Право на 

даний вид правової допомоги виникає з моменту подання особою заяви про 

визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до 

прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без 

громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового 

видворення, з моменту затримання. 



25 червня у Хустській 

міськрайонній філії 

Закарпатського обласного 

центру зайнятості  відбувся 

захід, присвячений святкуванню 

25-ї річниці Дня Конституції 

України. Заступник начальника 

відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Діана 

Келемен, користуючись нагодою щодо святкування 28 червня Дня Конституції 

України ознайомила присутніх із положеннями Констиції України та Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у 

частині досягнення рівного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства та запобігання дискримінації за ознаками статі 

зокрема. Оскільки на заході були присутні жінки-то увага приділялась найбільш 

поширеним порушенням прав жінок, серед яких найчастіше зустрічається 

застосування домашнього насильства як діяння(дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім‘ї чи в межах місця проживання або між родичами та іншими особами, які 

спільно проживають однією сім‘єю. Так, зокрема, Хустським місцевим центром 

з надання безоплатної втринної правової допомоги надається безоплатна правова 

допомога постраждалим від домашнього насильства, яка включає в себе надання 

правових консультацій та інформацї правового характеру та складання 

документів процесуального характеру і здійснення представництва інтересів 

таких при зверненні до суду, в тому числі і з питанням видачі обмежувального 

припису стосовно кривдника. 

24 червня на базі Рахівської районної філії Закарпатського ОЦЗ відбувся 

захід для учасників АТО за участю Василя Савуляка, начальника Рахівського 

бюро правової допомоги. 

Фахівець поінформував учасників 

заходу про: соціальний захист 

віцйськовослужбовців та членів їх 

сімей, пільги для учасників війни та 

ветеранів війни, порядком 

приватизації земельних ділянок, 

порядок забезпечення доступу до 

безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

 29 червня на базі Виноградівської районної філії Закарпатського обласного 

центру зайнятості організувано інформаційний семінар, у якому взяла участь 

начальник Виноградівського бюро правової допомоги Світлана Белень. Даний 

захід організований для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС. Світлана 

Белень розповіла присутнім про послуги з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та юридичні консультації, якими можуть скористатися 

військовослужбовці та ветерани АТО/ООС. Ознайомила з правовими 



аспектами,зокрема з Земельним кодексом України згідно чинного законодавства. 

                                  
 

З нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України, фахівці 

Міжгірського бюро правової 

допомоги Кополовець О.М. та 

Головка Т.М. провели 

правопросвітницький захід на 

тему: «Захист конституційних 

прав та свобод людини і 

громадянина» для працівників 

та читачів Міжгірської 

центральної районної 

бібліотеки. Кополовець О.М. 

акцентувала увагу громадян про 

визначені на конституційному 

рівні права та їх реалізацію, у 

тому числі право на безоплатну правову допомогу, і надання практичних порад 

щодо вирішення проблемних правових питань учасників заходу. 

Разом з тим, Головка Т.М. присутніх поінформувала про основні напрямки 

діяльності системи безоплатної правової допомоги, завдання та функції бюро 

правової допомоги.         

З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових 

консультацій за звітний період Хустским місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 10 редагувань правових 

консультацій, розміщених в довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid». 

На погодження для розміщення на відповідній платформі подано 1 тему правової 

консультації «Припинення прав на землю».  

Задля підвищення доступності послуг БПД Хустським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованими 

відділами бюро правової допомоги було підписано 5 нових меморандумів про 

співпрацю. 



15 квітня заступник начальника Виноградівського бюро правової допомоги 

Світлана Белень провела робочу зустріч з головою Пийтерфолвівської 

територіальної громади Йосипом Оросі. Сторони 

підписали меморандум про співпрацю, метою 

якого є надання безоплатних консультацій та 

допомоги мешканцям громади.  

23 квітня 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 Драгівської 

територіальної громади Михайлом Довганичем. 

На завершення заходу сторони підписали 

меморандум про співпрацю між Хустським 

місцевим центром та органом місцевого 

самоврядування. 

20 травня було підписано Меморандум про 

співпрацю між Солотвинською селищною радою та Хустським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги 

17 червня у приміщенні Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулась зустріч із адвокатами, які 

здійснюють представництво інтересів осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Мета зустрічі - обговорення складних питань, які 

виникають при виконанні доручення на надання БВПД, обмін досвідом, який 

набутий при здійсненні представництва інтересів осіб, які звернулись за 

отриманням БВПД. 

 

 [1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

14 квітня начальник  Міжгірського бюро правової допомоги  Кополовець 

О.М. провела правопросвітницький захід на тему  реалізації проекту 

прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. У межах заходу  

фахівець забезпечила роботу консультативного пункту доступу до надання 

безоплатної  правової допомоги у Пилипецькій територіальній громаді. Також 

відбулось обговорення актуальних питань щодо  оформлення документів на 

земельні ділянки, що перебувають в постійному користуванні громадян, 

внесення змін до договору оренди; зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка перебуває у приватній власності, поновлення договорів оренди та 

інш. Упродовж заходу  фахівець  надала методичні рекомендації працівникам  

щодо можливості вирішення земельних спорів . 

 Також учасники заходу дізналися, які послуги надає бюро, що передбачає 

первинна та вторинна правова допомога, та які категорії осіб мають право на 



представництво інтересів за 

рахунок держави.    15 квітня 

заступник начальника 

Виноградівського бюро 

правової допомоги Світлана 

Белень провела робочу 

зустріч з головою 

Пийтерфолвівської 

територіальної громади 

Йосипом Оросі.  Сторони 

підписали меморандум про 

співпрацю, метою якого є 

надання безоплатних 

консультацій та допомоги мешканцям громади. Також на реалізацію проєкту 

«Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

Світлана Белень провела правопросвітницький захід на тему: «Порядок усунення 

перешкод у користуванні земельною ділянкою».  

Упродовж заходу фахівець 

надала методичні рекомендації 

працівникам щодо можливості 

вирішення земельних спорів. Також 

учасники заходу дізналися, які послуги 

надає бюро, що передбачає первинна 

та вторинна правова допомога, та які 

категорії осіб мають право на 

представництво інтересів за рахунок 

держави. У межах заходу фахівець 

забезпечила роботу консультативного 

пункту у Пийтерфолвівській 

територіальній громаді, в ході якого 

правові консультації отримали 5 громадян 

15 квітня начальник Рахівського бюро правової допомоги Василь Савуляк 

провів виїзний прийом та правопросвітницький захід, щодо земельної реформи 

в України  на базі Богданської ТГ, в селі Богдан, Рахівського району. 

Метою заходу було покращення правової обізнаності громадян із земельних 

питань, зокрема, що стосується порядку оренди землі та норм безоплатної 

передачі земельних ділянок у власність, оформлення документів на земельні 

ділянки, що перебувають в постійному користуванні громадян, та порядку 



приватизації земельних ділянок під об’єктами нерухомості.  

В заході взяли участь 12 осіб, 7 з яких звернулись за наданням їм письмових 

правових консультацій з порушених ними земельних питань. Серед учасників 

заходу було розповсюджено близько 40-ка тематичних буклетів на земельну 

тематику. 

По завершенню основної частини 

заходу було проведено зустріч із  

працівниками Богданської ТГ, в 

ході якої надавались методичні 

рекомендації посадовцям органу 

місцевого самоврядування, щодо 

можливості вирішення земельних 

спорів в позасудовому порядку. 

У рамках меморандуму про 

співпрацю між Координаційним 

центром з надання правової 

допомоги та Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» 20 квітня відбувся онлайн-семінар для 

представників територіальних громад Закарпатської області. Захід організований 

Координаційним центром з надання правової допомоги та Асоціації міст України.  

Серед учасників заходу – заступник директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги Сергій Ющишин та начальник відділу Марина 

Лугиня, координатор заходів АМУ Олександр Лашко, директор Закарпатської 

регіонального відділення АМУ Олег Лукша, директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області Василь Попадинець, директори 

Ужгородського, Мукачівського та Хустського місцевих центрів з надання БВПД, 

представники ТГ.  

Керівник Хустського центру Аліса Богдан ознайомила присутніх із 

проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та розповіла про ключові напрямки її реалізації на Закарпатті. 



          
 

В рамках виїзного консультування 23 квітня 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 Драгівської територіальної громади Михайлом 

Довганичем. 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. В рамках 

інформування про реалізацію проекту «Про прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» фахівці центру розповсюдили інформаційні матеріали. 

14 травня – головний спеціаліст Виноградівського бюро правової допомоги 

Маріанна Митровська провела робочу зустріч з головою Вилоцької 

територіальної громади Степаном Ковачем.  

Фахівець розповіла про порядок отримання безоплатної правової допомоги та 

категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу 

відповідно до статті 14 Закону України 

«Про БПД».  

17  травня начальник Міжгірського 

бюро правової допомоги Кополовець О.М. 

провела правопросвітницький захід на 

тему реалізації проекту прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство та виїзний  прийом на базі  

старостинського округу с.Келечин та 

с.Ізки, Хустського району.  В межах заходу  

відбулось обговорення актуальних питань щодо оформлення документів на 

земельні ділянки, що перебувають в постійному користуванні громадян, 

,внесення змін до договору оренди; зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка перебуває у приватній власності ,поновлення договорів оренди та 

інш. Упродовж заходу фахівець надала методичні рекомендації працівникам 

щодо можливості вирішення земельних спорів . Також учасники заходу 

дізналися, які послуги надає бюро, що передбачає первинна та вторинна правова 

допомога, та які категорії осіб мають право на представництво інтересів за 



рахунок держави.. В заході взяли участь 14 осіб. 

Після завершення було проведено роботу консультативного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги, в ході якого правові консультації отримали 8 

громадян(з них 7жінок). Одночасно присутнім було роздано інформаційні 

матеріали про види правових послуг, що надаються у бюро, із зазначенням 

контактних даних(55 буклетів,30 з них на земельну тематику). 

              У рамках 

підписаного 

Меморандуму про 

співпрацю між 

Солотвинською 

селищною радою та 

Хустський місцевим 

центром, 20 травня, у 

День Вишиванки, 

директор Аліса 

Богдан, фахівці 

Михайло Худинець та 

Юра Селебинка 

провели 

правопросвітницький 

захід на тему «Доступ до безоплатної правової допомоги у сфері земельних 

правовідносин». «Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами 

України мають такі категорії осіб, як громадяни України - власники земельних 

ділянок, які проживають у сільській місцевості, - на всі види правових послуг», - 

зазначила директор Хустського місцевого центру Аліса Богдан. Заступник 

начальника відділу правопросвітництва  та надання БПД Михайло Худинець 

наголосив, що забезпечення роботи консультативного пункту доступу до БПД, 

проведення правопросвітницьких заходів на визначену тематику та певної 

цільової аудиторії сприяє підвищенню правової обізнаності громадян. 

Наприкінці заходу присутнім було надано інформаційні матеріали, розроблені та 

надруковані в межах реалізації проекту  «Програма  «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» для всіх старостинських округів 

територіальної громади з метою їх подальшого розміщення та розповсюдження 

серед громадян громади. Довідково: до складу Солотвинської територіальної 

громади входять села: Біла Церква, Глибокий Потік, Добрік, Нижня Апша, 

Пещера, Подішор, Середнє Водяне, селище міського типу Солотвино, село 

Топчино. Загальна кількість населення понад 35 тисяч. 

24 травня в.о. начальника відділу тячівське бюро правової допомоги 

Селебинка Ю.В. провів правопросвітницький захід на тему реалізації проекту 

прискорення приватних інвестицій у сільське господарство та виїзний прийом на 



базі Бедевлянської ОТГ, с. Бедевля, Тячівського району.  

Метою заходу було покращення правової обізнаності громадян із 

земельних питань. В рамках заходу відбулося обговорення питань щодо порядку 

переходу земель у комунальну 

власність з подальшою 

реалізацією громадянами 

мешканцями громади права на 

безоплатну передачу 

земельних ділянок, 

формування окремих 

земельних ділянок та 

одержання кадастрових 

номерів. Також учасникам 

заходу роз’яснили, які послуги 

надає бюро, що собою 

передбачає первинна та 

вторинна правова допомога, які 

категорії осіб мають право на первинну та вторинну правову допомогу. Після 

завершення було проведено роботу консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, в ході якого правові консультації отримали 5 

громадян. Присутнім було роздано інформаційні матеріали про види правових 

послуг, що надаються у бюро (50 буклетів, 40 з них на земельну тематику). 

10 червня заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД  Михайло 

Худинець, у рамках реалізації «Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», провів 

виїзний прийом громадян на базі Кривської сільської 

ради. На прийом звернулося 9 громадян, яким були 

надані юридичні консультації та роз’яснення щодо 

усунення перешкод у користуванні земельної ділянки, 

встановлення меж земельної ділянки та інше. Фахівець 

також провів інформаційні заходи для працівників 

сільської ради на тему: "Захист прав землевласників та 

землекористувачів" та робочу зустріч з новообраним старостою Федіром Сугаєм.   

18 червня начальник Виноградівського бюро правової допомоги Світлана 

Белень провела правопросвітницький захід на тему: «Права донорів в Україні» 

на базі Веряцької сільської ради.  

 



Того ж дня, в рамках реалізації «Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», Світлана Белень провела виїзні прийоми 

громадян та правопросвітницькі заходи щодо земельної реформи в України, які 

проходили на базі Веряцької сільської ради та Королівської ОТГ. Участь у заходах 

взяли 20 осіб, з них 17 жінок. 

 

25 червня в Ізянському 

старостинському окрузі Хустської 

територіальної громади директор 

Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Аліса Богдан та начальник відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Мирослава Костишин здійснили прийом 

громадян в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інве-   

стицій у сільське господарство».  

                                      
 Цього ж дня, у приміщенні Ізянської сільської бібліотеки фахівці місцевого 

центру провели правопросвітницький захід на тему «Реалізації прав 

землевласників та землекористувачів, доступ до безоплатної правової допомоги». 

Захід проведений для працівників органів місцевого самоврядування та 

власників земельних ділянок. Аліса Богдан  наголосила, що завдання системи 

безоплатної правової допомоги - посилити  захист прав громадян у сфері 

земельної реформи шляхом надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, а також посилення правової спроможності територіальних громад та 

громадян шляхом покращення правової обізнаності.   

Адже у березні минулого року Верховна Рада України прийняла Закон, 

який має на меті запустити обіг землі сільськогосподарського призначення в 

Україні. Згідно норм даного законодавчого акту, обіг земель 

сільськогосподарського призначення старує 1 липня 2021 року для фізичних осіб.  

Незважаючи на розпочату в 90-х роках земельну реформу із передачі 

земель державної власності у приватну (розпаювання земель колгоспів та 

радгоспів між їх членами, індивідуальна приватизація, викуп, ін.), повноцінне 

право на розпорядження землями сільськогосподарського призначення її 

власники й досі не отримали. 

 

 



[1.4] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 

Упродовж звітного періоду директором Хустського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Алісою Богдан проведено 

моніторинг діяльності відділів «Виноградівське бюро правової допомоги», 

«Тячівське бюро правової допомоги», «Дубівське бюро правової допомоги» та 

«Рахівське 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. 

13-14 квітня  директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Закарпатській області Василь Попадинець та заступник директора Лариса Фучко 

з моніторинговим візитом відвідали Хустський місцевий центр, Тячівське та 

Дубівське бюро правової 

допомоги.  

У рамках візитів 

В.Попадинець провів робочі 

зустрічі з колективами 

центру та бюро, під час яких 

аналізувалася робота 

центрів, обговорювалися 

актуальні питання, які 

виникають упродовж 

діяльності. Спілкуючись із 

працівниками, керівник 

Регіонального центру 

звернув їхню увагу на важливість надання якісної та в повному обсязі правової 

допомоги клієнтам, забезпеченні доступу до БПД та виконанні поставлених 

завдань. Зокрема, йшлося і про активізацію роботи з реалізації проєктів 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство у рамках 

«Земельної реформи»,  «Волонтер БПД» та «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні   кри-

мінального правопорушення».  

Під час візиту до Дубівського бюро правової допомоги відбулася зустріч 

керівництва Регіонального центру, Хустського місцевого центру та бюро з 



заступником начальника Тячівського центру зайнятості І.Носою. Учасники 

зустрічі обговорили питання подальшої співпраці. 

Цього ж дня Л.Фучко провела моніторинг документації, належність 

ведення справ клієнтів фахівцями Хустського центру, Тячівського та Дубівського 

бюро правової допомоги.  

21 квітня директор Хустського 

місцевого центру з надання БВПД Аліса 

Богдан здійснила моніторинг діяльності 

відділу «Виноградівське бюро правової 

допомоги». Під час здійснення моніторингу 

було наголошено на своєчасності та повноти 

внесення даних щодо звернень громадян до 

системи КІАС. Важливість надання якісних 

письмових консультацій, зокрема із 

земельної тематики. 

27 квітня начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання БВПД у 

Закарпатській області Павло Марамигін провів зум-нараду з керівниками 

місцевих центрів з питань дотримання якості при наданні безоплатної первинної 

правової допомоги та підготовці письмових консультацій, що надаються 

громадянам. Участь у нараді взяла керівник Хустського місцевого центру з 

надання БВПД Аліса Богдан. 

Фахівець центру звернув увагу директорів на належне виконання 

працівниками місцевих центрів покладених на них обов'язків щодо внесення 

інформації до КІАС та заповнення реєстраційної картки звернення клієнта. 

29 квітня директор Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській 

області Василь Попадинець провів робочу нараду з керівниками та фахівцями 

місцевих центрів з питань успішної реалізації «Програми прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

Керівник Регіонального центру акцентував на важливості надання якісних 

правових консультацій населенню, проведенні правопросвітницьких заходів, які 

б підвищували рівень правових знань краян у сфері земельних правовідносин та 

допомагали їм у 

захисті порушених прав.  

Заступник директора Регіонального центру Лариса Фучко наголосила, що 

з метою підвищення ефективності правопросвітництва, рекомендовано 



проводити тематичні заходи для власників землі та інших майнових прав на 

землю, юристів та працівників ОМС, нотаріусів, землевпорядників, суддів, 

реєстраторів та активізувати поширення інформації про їх проведення  у ЗМІ, на 

вебсайтах партнерських організацій та сторінках центрів з надання БВПД у 

соцмережі фейсбук. 

2 червня, директор Хустського місцевого центру з надання БВПД Аліса 

Богдан взяла участь у засідання Керівної Ради. Під час засідання розглядались 

результативні показники діяльності центрі з надання БВПД у Закарпатській 

області за 5 місяців 2021 року та стан реалізації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. Крім, цього 

директор місцевого центру за звітній період неодноразово приймала участь у 

нарадах з організайцінийних питань дільності, стану реалізації проекту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

4 червня директор Регіонального 

центру з надання БВПД в Закарпатській 

області Василь Попадинець, заступник 

директора Ларис Фучко та начальник 

відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її 

надавачів Павло Марамигін  за участі 

директора Хустського місцевого центру з 

надання БВПД Аліси Богдан провели 

моніторинг діяльності Рахівського бюро 

правової допомоги. Упродовж заходу 

обговорювались питання забезпечення 

якості надання правової допомоги та був проведений аналіз ключових показників 

діяльності бюро. Зокрема, фахівцями Рахівського бюро за травень цього року 

було опрацьовано 89 звернень громадян та проведено чотири заходи 

правопросвітницького характеру, три з яких стосувались тематики проекту 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Окрім того,  

Павло Мамаригін, здійснив оцінку діяльності адвокатів, які залучені до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. По завершенню моніторингу 

директори  центрів провели робочі зустрічі із головами Рахівської РДА 

Олександром Небилою та Рахівської ОТГ - Віктором Медведем, під час яких 

обговорювались питання співпраці та взаємодії органів державної влади та 

місцевого самоврядування із системою безоплатної правової допомоги. 



 
 

24 червня у Ресурсному центрі в 

Закарпатській області ГО «Справа 

Кольпінга в Україні» проведено черговий 

тренінг по базовим навичкам діалогових 

практик у громаді для працівників системи 

надання БВПД у Закарпатській області. 

Участь у тренінгу взяли працівники 

Хустського місцевого центру з надання 

БВПД Діана Келемен, Рахівського бюро 

правової допомоги Марія Славіта, 

Міжгірського бюро правової допомоги 

Тетяна Головка, Надія Янчук.   

Система вторинної правової допомоги 

забезпечує доступ до правосуддя та 

намагається вирішувати системні правові 

проблеми, зменшувати напругу в суспільстві та підвищувати довіру до органів 

влади та суду, а тому надання 

допомоги в доступі до медіації є 

важливим і стратегічним 

напрямком. Тренінг був 

побудований на практичних 

вправах, які допомогли учасникам 

поглибити рівень своїх знань про 

діалог, як метод вирішення спорів, 

відпрацювати ключові навички, 

необхідні для управління 

конфліктом, підготовки та 

проведення діалогу. За звітній 

період фахівці Хустського місцевого центру з надання БВПД та бюро правової 

допомоги підвищували свою кваліфікацію та покращували професійні якості, 

зокрема шляхом участі у навчальних програмах на базі платформи дистанційного 

навчання клубів «ПРАВОКАТОР». Так, за звітній період фахівці Хустського 

місцевого центру з надання БВПД та бюро пройшли дистанційний курс на тему" 

Правові аспекти користування фінансовими послугами банківських та інших 



фінансових установ», «Основні питання у сфері земельних правовідносин». 

Також фахівці центру взяли участь у онлайн вебінарі на тему: "Вирішення 

житлових спорів: відшкодування шкоди при затопленні приміщення, усунення 

перешкод у користуванні житловим приміщенням". Фахівці Міжгірського бюро 

правової допомоги взяли участь у онлайн вебінарах на тему: "Порядок 

оформлення субсидій, виплата субсидій, отримання зекономлених 

коштів","Земельна частка (пай)", "Встановлення меж земельної ділянки та 

визначення координат на місцевості". 

Заради забезпечення прав дітей та доступності  послуг безоплатної 

правової допомоги, які згідно ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» є 

категорією суб'єктів права на БВПД, директор Хустського місцевого центру з 

надання БВПД Аліса Богдан щомісячно впродовж ІІ кварталу брала участь у 

засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини при Хустський районній 

державній адміністрації. 

Також за звітній період заступник начальника відділу правопросвітництва 

та надання БПД Діана Келемен взяла участь у засіданні Комісії з питань 

координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насиллю на базі 

Хустської міської ради. Засідання Комісії відбулось 18 червня, на якому Діана 

Келемен озвучила статистику звернень до Хустського місцевого центру та бюро 

правової допомоги за ІІ квартал, осіб, що постраждали від домашнього або 

гендерно зумовленого домашнього насилля. Також надала примірний перелік 

документів для подання звернення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

  

 

 

  

 

 


