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

За II 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. 

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.  

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 місцевого самоврядування та ТГ, 

чисельні правопросвітницькі заходи, організовано роботу виїзних та 

дистанційних пунктів прийому громадян, використання технічних засобів по он-

лайн інформуванню населення, залучення до волонтерської діяльності, тощо.  

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

правової допомоги 

      Протягом звітного періоду Ужгородський місцевий центр з надання 

БВПД провів ряд правопросвітницьких заходів.  

Зокрема, з метою роз’яснення змісту ключових реформ у сфері 

земельного законодавства, 22 квітня директор Ужгородського місцевого центру 

з надання БВПД Михайло Давиденко провів тренінг «Система БПД. Земельна 

реформа в Україні» на базі Великодобронської територіальної громади. 

 



З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 

сфері соціального захисту, 8 червня начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Марія Бецко та заступник начальника 

Петро Крон провели правопросвітницький захід на базі Управління ЦНАП та 

Управління праці і соціального захисту населення Чопської міської ради. 

 

З метою роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 

сфері охорони здоров’я, 17 червня розроблено і розміщено для ознайомлення 

заступником начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марія Рішко відео-презентацію на тему «Права донорів в 

Україні». 

 

 

20 травня, з метою налагодження партнерських відносин із 

територіальною громадою та відзначення Дня вишиванки, в.о. начальника 

Великоберезнянського бюро правової допомоги Владислав Пильник спільно з 

головою Ставненської ТГ Іваном Мандриком, першим заступником голови 

Ставненської ТГ  та помічником депутата Верховної Ради України  Олексієм 

Мушаком  та  керуючим у справах голови ТГ Ярославом Пацканом провели 

робочу зустріч. 

 
9 червня, з метою налагодження партнерських відносин із 

територіальною громадою, директор Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД Михайло Давиденко та голова Великодобронської територіальної громади 

Федір Нодь підписали меморандум про співпрацю. 



 
17 червня, з метою налагодження співпраці з територіальною громадою, 

консолідації зусиль сторін, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод 

людини, між місцевим центром та Холмківською територіальною громадою було 

підписано меморандум про співпрацю. 

11 травня директор Михайло Давиденко провів правопросвітницький захід 

на тему «Протидія та запобігання дискримінації в Україні» на базі 

Ужгородського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації». 

12 травня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Марія Бецко провела правопросвітницький захід на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству» на базі міського центру 

соціальних служб Чопської міської ради. До заходу долучилися працівники  

Чопської міської ради та волонтери БПД Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД. 

 
19 травня у Перечинській районній філії Закарпатського ОЦЗ начальник 

Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость ознайомила присутніх із 

правовими послугами, які надаються у бюро, порядком отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Також було обговорено тему протидії 

домашньому насильству. 

 

 
 30 червня начальник відділу організації надання БВПД та роботи з її 

надавачами Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Вікторія Чепка 

провела навчання на тему «Дискримінація: поняття, ознаки, форми та 

ідентифікація» для працівників місцевого центру.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб 

щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб, 26 травня директор 

Михайло Давиденко та заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Петро Крон завітали до громадської 

організації “Товариство захисту осіб з інвалідністю “Надія” у м. Ужгород.  

  Працівники місцевого центру провели правопросвітницький захід на тему 

“Основи соціальної, правової захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. До 

заходу долучилися волонтер Ужгородського місцевого центру з надання БВПД та 

представники ГО “Товариство захисту осіб з інвалідністю “Надія”.    

 
З метою підвищення рівня правової культури населення у сфері пенсійного 

забезпечення, 23 червня начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Марія Бецко провела правопросвітницький захід 

для ГО «Клуб ветеранів війни та праці міста Чоп». 

 
З метою підвищення рівня правової культури соціальних і 

демографічних груп населення, пенсіонерів, консолідації зусиль щодо 

вирішення їхніх життєвих проблем у правовий спосіб, 29 червня директор 

Михайло Давиденко провів робочу зустріч із керівником Любов Гимба та 

працівниками Ужгородського відділу обслуговування громадян № 8 (сервісного 

центру) Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській 

області. 



 
28 квітня у актовому залі Перечинської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості відбувся «Інформаційний семінар із загальних 

питань зайнятості» за участю представника Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяни Кость. 

 

 
17 травня на базі Закарпатського обласного центру зайнятості директор 

Михайло Давиденко та заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Петро Крон провели правопросвітницький захід на тему 

«Адміністративне затримання: що треба знати», «Соціальний, правовий захист 

військовослужбовців» для осіб, які перебувають на обліку як безробітні. 

 
16 червня заступник начальника Перечинського бюро правової допомоги 

Іванна Хом’як взяла участь в інформаційному семінарі із загальних питань 

зайнятості населення для безробітних в Перечинській районній філії 

Закарпатського ОЦЗ. У своєму виступі фахівець ознайомила присутніх з роботою 

системи БПД та порядком отримання безоплатної правової допомоги. Всі охочі 

отримали консультації, роз’яснення з правових питань та інформаційні матеріали 

на актуальну тематику. 

 
1 червня заступник начальник відділу правопросвітництва та надання БПД 

Марія Рішко спільно з волонтером БПД Олександром Глебена виступили на радіо 



«Єден», із нагоди 10-річчя  прийняття ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу», Міжнародного дня захисту дітей. 

 
4 червня працівниками Перечинського бюро правової допомоги проведено 

інформування громадян про 10-річчя  прийняття ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу» через телебачення ТзОВ "Альфа-простір". 

 
7 червня директор Регіонального центру з надання БВПД в Закарпатській 

області Василь Попадинець та заступник начальник відділу правопросвітництва 

та надання БПД Петро Крон виступили на радіо «Suspilne radio Uzhhorod» про 

досягнення системи БПД в Закарпатській області. 

8 червня начальник відділу правопросвітництва та надання БПД 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Марія Бецко та заступник 

начальника Петро Крон провели правопросвітницький захід, приурочений 10-

річчю  прийняття ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». Фахівці розповіли 

учасникам заходу про історію створення БПД в Україні, мету та основні 

досягнення системи за цей період. 

25 травня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко та головний спеціаліст центру Яна Буковецька завітали до 

Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

 Фахівці провели правовий кiнозал на тему “Протидія та попередження 

булінгу” із модеруванням подальшої дискусiї для п'ятикласників та ознайомили 

дітей із їхнім конституційним правом на безоплатну правову допомогу. 



 
20 травня директор Михайло Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей завітали до Яроцької 

загальноосвітньої школи I-II ст. , в якій провели пізнавальний урок на тему 

“Твої права — твій надійний захист” для учнів 9 класу. 

 
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей у м. Перечин відбулося цікаве 

та веселе свято для найменших. Для діток було організовано різні розважальні 

заходи. Малеча мала змогу цікаво та пізнавально провести час, зокрема взяти 

участь у дитячому забігу, ознайомитися із спецтехнікою державних служб, 

побачити показові виступи кінологів, взяти участь у дитячих забавах та потрапити 

на свято "Зубної феї".  

До дійства долучилися і працівники Перечинського бюро правової 

допомоги, які вітали дітей із їхнім Днем, запрошували їх розмальовувати 

розмальовки на правову тематику, вручили  паспорти прав дитини та буклети 

«Правові орієнтири дитини», а також поширювали серед дорослих  інформаційні 

матеріали про безоплатну правову допомогу. 

 
1 червня працівник Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник спільно з фахівцями Великоберезнянського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації»  провели  правопросвітницьку лекцію-бесіду 

для неповнолітніх осіб, які стоять на обліку у РС пробації.  Фахівці розповіли 

дітям про їхні права та обов’язки, кримінальну та адміністративну 

відповідальність для неповнолітніх. 



 
2 червня на базі Перечинського районного сектору філії Центру пробації в 

Закарпатській області, працівниками сектору, спільно з представником 

Перечинського бюро правової допомоги Т. Кость, служби у справах дітей 

Перечинської міської ради та волонтером пробації, за участі неповнолітнього 

підоблікового проведено захід з нагоди святкування Міжнародного дня захисту 

дітей на тему «Твої права – твій надійних захист».   

 
17 червня заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Закарпатській області Лариса Фучко та начальник відділу Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Марія Бецко взяли участь у проведенні онлайн 

навчання громадян України, які бажають усиновити дитину, з питань 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
організованого Закарпатським обласним центром соціальних служб. 

 
25 червня розпочалася школа інтеграції для ВПО. Внутрішні переселенці та 

представники державних та громадських структур зібрались в «Гостиному домі 

«Неємія», щоб поспілкуватися, почути, які проблеми турбують їх та обговорити 

шляхи подолання проблемних питань.  

Перший день роботи школи розпочався із засідання «круглого столу» з 

представниками державних та недержавних організацій, які працюють з ВПО. 

Серед них: заступник голови Закарпатської ОДА Петро Добромільський, 

директор Закарпатського обласного центру соціальних служб Ольга Травіна, 

керівник Департаменту соцзахисту населення ОДА Михайло Петрішка, 



представниця Регіонального центру з надання БВПД Оксана Дудаш, 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД - Марія Рішко, громадська 

радниця   Анжела Бабкіна, директор Закарпатського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації Олександра Мельничук, голова ГО «Неємія» Тетяна 

Мачабелі, психологиня, ГО «Закарпаття - Донбас» - Тетяна Хорошилова та ін. 

 
Інформація про роботу місцевого центру та систему БПД в цілому 

регулярно відображалася на офіційній сторінці центру у фейсбуці. Також наявні 

ряд публікацій на сайтах партнерів, в онлайн-ЗМІ, друкованій пресі «Народне 

слово», «Ужгород». 

 

 
Разом з тим, працівники місцевого центру інформують про конституційні 

права громадян завдяки виступів на радіо «Єден», «Suspilne radio Uzhhorod» та 

місцевому телебаченні Nagydobrony Online,ТзОВ "Альфа-простір", каналі Кім 

Медіа Ужгородського інституту культури і мистецтв. 

З метою інформування громадськості про правову підтримку 

землевласників та землекористувачів, та в межах реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство» місцевим центром 

розміщено тематичні сітілайти та інформаційні плакати (білборд) із контактною 

інформацією про Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 



 
Протягом звітного періоду працівниками місцевого центру, бюро правової 

допомоги, волонтерами БПД проведено вуличне інформування про систему БПД, 

земельну реформу в Україні. 

 
 

 

В Ужгородського місцевого центру з надання БВПД належним чином 

організовано роботу виїзних консультувань, у тому числі в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) 

у сфері земельного законодавства. 

На виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» 20 квітня начальник Перечинського бюро правової допомоги 

Тетяна Кость провела прийом громадян у Порошківській сільській раді.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22 квітня директор Михайло Давиденко та заступники начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей та Марія Рішко провели 

консультування громадян у Великодобронській ТГ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 квітня, з метою налагодження співпраці з новообраним керівництвом 

територіальних громад і проведення виїзних консультувань, в.о. начальника 

Великоберезнянського бюро правової допомоги Владислав Пильник провів виїзне 

консультування громадян у с. Кострино Костринської ТГ в рамках програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

З метою налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, 20 

травня директор Михайло Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей провели прийом громадян на 

базі Баранинської територіальної громади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

20 травня, з метою забезпечення жителів віддалених сіл 

Великоберезнянщини у доступі до БПД та в рамках програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», в.о. керівника 



Великоберезнянського бюро правової допомоги Владислав Пильник провів виїзне 

консультування громадян села Домашин Костринської ТГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

У рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та з метою налагодження співпраці з ОМС, 21 травня заступниця 

начальника Перечинського бюро правової допомоги Іванна Хом’як провела виїзне 

консультування громадян в с. Зарічово Перечинської ТГ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9 червня директор Михайло Давиденко та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Юрій Щербей завітали до 

Великодобронської територіальної громади. Працівники місцевого центру 

провели прийом громадян на базі територіальної громади (с. Велика Добронь, с. 

Тисаагтелек, с. Чомонин).  

 

 



16 червня, на виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» начальник Перечинського бюро правової 

допомоги Тетяна Кость провела прийом громадян в с. Ворочево Перечинської ТГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 червня, в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», в.о. керівника Великоберезнянського бюро правової 

допомоги Владислав Пильник провів виїзне консультування громадян у 

старостинському окрузі села Малий Березний Дубриницько-Малоберезнянської 

ТГ. 

 17 червня, в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», в.о. керівника Великоберезнянського бюро правової 

допомоги Владислав Пильник провів виїзне консультування громадян у 

старостинському окрузі села Чорноголова Дубриницько-Малоберезнянської ТГ.  

17 червня фахівці Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Юрій 

Щербей та Марія Рішко провели прийом громадян у Холмківській ТГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду організовано роботу мобільних консультаційних 

пунктів прийому громадян у  приміщенні структурних підрозділів філії ДУ 

«Центр пробації». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 найбільш затребувані у суспільстві 

теми. Працівники місцевого центру регулярно здійснювали оновлення, 

доповнення консультацій на довідково-інформаційній платформі 

Wikilegalaid. 

 За звітний період, з метою запровадження ефективного механізму 

перенаправленя клієнтів між мережею БПД та незалежними провайдерами,  

Ужгородський місцевий центр з надання БВПД підписав три Меморандуми про 

співпрацю з Великодобронською, Холмківською та Великоберезнянською 

територіальними громадами. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

 Протягом звітного періоду, з метою підвищення якості надання БПД, 

проведено робочі зустрічі з адвокатами для обговорення складних та актуальних 

питань; поширення позитивного досвіду, кращих практик адвокатів, які працюють 

у системі БПД. 

Зокрема, 23 червня в Ужгородському місцевому центрі з надання БВПД 

відбулася робоча нарада з адвокатами системи БПД. Начальник відділу організації 

надання БВПД та роботи з її надавачами Вікторія Чепка розповіла адвокатам про 

методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, та порядок їх звітування про виконану роботу до 

місцевого центру. Фахівець наголосила на основних принципах надання БВПД, 

зокрема щодо стандартів якості надання правової допомоги. 



  

 Працівники місцевого центру систематично інформують населення  про 

позитивний досвід, кращі практики адвокатів, які працюють у системі БПД. 

 [1.3.] Люди в територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 7 квітня в.о. начальника Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник спільно з начальником районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» Віктором Чурей провів правопросвітницький захід на тему «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення», на базі Великоберезнянського РС філії ДУ «Центр пробації».  

 5 травня в.о. начальника Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Владислав Пильник разом з працівниками Великоберезнянського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» ознайомив громадян із проектом «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», що 

впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом Генерального прокурора 

України на базі системи надання безоплатної правової допомоги за підтримки 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

 10 червня заступники начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Петро Крон та Марія Рішко провели 

правопросвітницький захід про безоплатну правову допомогу, пілотний проект 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення» для батьків-вихователів та прийомних батьків у 

м. Ужгород. Серед спікерів були присутні також представники Закарпатського 

обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, Ужгородського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» та ін. 

 
15 червня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів прийом громадян на базі Ужгородського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації». Під час 

заходу Михайло Давиденко ознайомив присутніх з Програмою відновного 



правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

8 квітня директор Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській 

області Василь Попадинець та керівник Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко провели співбесіду в онлайн та офлайн 

режимі з кандидатами у волонтери, які надіслали сертифікати про проходження 

навчання на адресу центрів.  

 

 

 

 

 

  

29 квітня директор Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайло Давиденко спільно з директором 

Регіонального центру з надання БВПД в Закарпатській області Василем 

Попадинець та начальником відділу правопросвітництва та надання БПД 

місцевого центру Марією Бецко провели першу організаційну зустріч із 

волонтерами системи безоплатної правової допомоги. Під час зустрічі були 

підписані договори про провадження волонтерської діяльності у сфері надання 

безоплатної правової допомоги з волонтерами БПД. Також були обговорені 

питання співпраці. 

 

 

 

 

 

 

 З метою розвитку партнерських мереж, взаємодії з ОМС, розроблення та 

прийняття проектів місцевих програм  надання БПД, 16 червня директор Михайло 

Давиденко провів робочу зустріч із головою Великоберезнянської селищної ради 

Богданом Кирликом, у межах якої обговорили питання подальшої співпраці та 

підписали Меморандуму про співпрацю між селищною радою та Ужгородським 

місцевим центром. 

 Крім того, протягом звітного періоду місцевим центром  було надано 

методичну допомогу ОМС щодо організації ними надання БПД (Баранинській, 



Перечинській, Костринській, Тур’є-Реметівській, Дубриницько-

Малоберезнянській, Холмківській та Великодобронській ТГ). 

 
25 червня відбулася робоча зустріч та нарада  із партнерами по обговоренню 

результатів роботи. Зокрема, начальник відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання 

БВПД у Закарпатській області Павло Марамигін провів навчання для працівників 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД щодо оформлення письмових 

консультацій із земельних питань. 

 
Цього ж дня, директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів нараду для працівників місцевого центру, бюро 

правової допомоги, під час якої були підведені підсумки роботи центру за 6 

місяців 2021 року. Обговорено питання реалізації місцевим центром Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  

 
З метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 13 травня 

директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло Давиденко 

провів робочу зустріч з директором Ужгородського міського територіального 

центру соціального обслуговування Галиною Юсковець та відповідальними 

працівниками територіального центру. Під час зустрічі відбулося обговорення 

нагальних питань співпраці місцевого центру БПД з територіальним центром 

соціального обслуговування, зокрема, відновлення роботи дистанційного пункту 

доступу до БПД в Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування після закінчення карантинних обмежень, форми проведення 



прийому громадян та правопросвітницьких заходів для клієнтів територіального 

центру, інші актуальні питання захисту прав вразливих категорій населення. 

 

 
З метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 18 травня  

директори Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області Василь 

Попадинець та Ужгородського місцевого центру Михайло Давиденко провели 

робочу зустріч з керівником Ужгородської філії Вищого приватного навчального 

закладу «Львівський медичний фаховий коледж «Медик» Миколою Грибовським. 

Упродовж зустрічі йшлося про налагодження співпраці між структурами та 

проведення правопросвітницьких заходів для студентів коледжу, з метою 

підвищення їхньої правової обізнаності, юридичної грамотності та знайомства 

майбутніх медиків із системою безоплатної правової допомоги на Закарпатті. 

 
З метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, 14 

червня, директор Михайло Давиденко провів робочу зустріч із директором 

Закарпатського обласного центру соціальних служб Ольгою Травіною. 

[1.4.] Система безоплатної правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

27-28 травня, з метою обміну досвідом, покращення взаємодії та 

результативності роботи центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, директор Михайло Давиденко взяв участь у інформаційно-

правопросвітницькому заході «Правова карта гендеру. Від теорії - до практики» 

Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за участі представників Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області, а саме: очільниці Олени 

Демченко, фахів чині Наталії Поставської, у партнерстві з громадською 

організацією «Сумське громадське коло». 



  

 
За звітний період директором місцевого центру спільно з Регіональним 

центром з надання БВПД в Закарпатській області проведено моніторинг 

діяльності Перечинського та Великоберезнянського бюро правової допомоги. 

 

 


