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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про виконання Червоноградським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
річного плану діяльності на 2021 рік
у ІІ кварталі
Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами.
Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної вторинної правової
допомоги.
1.1. Ранній доступ та інклюзивність
 Прийнято 214 рішень про надання БВПД
 Здійснено перевірку 98 актів виконаних робіт та за 104 актами забезпечено
своєчасне проведення оплати праці адвокатів
 Надано 2124 правових консультацій та інформацій громадянам.
 За запитом забезпечено надання адресної правової допомоги 1 особі, яка за
станом здоров’я потребує такого формату роботи
 Здійснено запис 15 та трансляцію 26 програм правової тематики на місцевих
радіостудіях «Новий Двір», «Нео-радіо», «Радіо Сокаль»:
- «Захист прав споживачів при споживчому кредиті»;
- «Нові штраф за порушення ПДР»;
- «Відшкодування шкоди, завданої неповнолітнім»;
- «Про строки пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання»;
- «Порядок надання компенсації електричної енергії»;
- «Податкова знижка на навчання»;
- «Штрафи за порушення правил дорожнього руху»;
- «Звільнення від державної підсумкової атестації для випускників»;
- «Підстави припинення трудового договору»;
- «Кадастровий номер земельної ділянки»;
- «Зняття арешту з майна у виконавчому провадженні»;
- «Оформлення листка непрацездатності працівником, який перебуває у
відпустці»;
- «Благодійні добровільні батьківські внески у навчальних закладах»;
- «Вас знімають на камеру чи фотографує? Чи маєте ви право оскаржити ці дії?»;
- «Укладення мирової угоди сторін у цивільному процесі».
 Здійснено 26 публікації правових інформацій та інформацій про діяльність
місцевого центру на сайтах та офіційних сторінках партнерів у соціальних
мережах.
 Виготовлено та розповсюджено 10 інформаційних матеріалів у відеоформаті та
форматі інфографіки з наступних тем:
- «Як оформити нерухомість на дитину»;
- «Як оформити податкову знижку через електронний кабінет»;
- «У яких випадках та за які ділянки не треба сплачувати податок»;
- «Як реагувати на телефонні дзвінки колекторів та що варто знати про їх
повноваження»;
- «Відповідальність за порушення правил дорожнього руху»;
- «Оформлення субсидії»;
- «Як убезпечити себе від нападу тварин (не тільки безпритульних), яким є
алгоритм дій у випадку, якщо ви постраждали та хто повинен відшкодувати
завдані збитки»;
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-

«Як правильно оформити листок непрацездатності та як нараховуються дні у
випадку, якщо захворіли під час відпустки»;
«Особливості отримання та оплати «лікарняних» на період карантину»;
«Податкова знижка на навчання».

Протягом ІІ кварталу 2021 року фахівцями Червоноградського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 79 заходів
для
різних
цільових
груп
правопросвітницького,
комунікаційного,
інформаційного та навчального характеру.
Дієвою є робота трьох клубів DOCUDAYS, які працюють на базі
Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та відділів «Сокальське бюро правової допомоги, «Соснівське бюро
правової допомоги». За результатами роботи у 2020 році кіноклуб увійшов до 15
кращих кіноклубів мережі DOCU/CLUB, ставши переможцем у категорії
«Кіноклуби Docudays UA при управліннях юстиції України та центрах з надання
безоплатної вторинної правової допомоги».
3 квітня, у рамках VІ Всеукраїнської конференції «Документальне кіно як
інструмент медіа-просвіти з прав людини», було підведено підсумки конкурсу на
найактивніший кіноклуб та оголошено 15 переможців у п’яти категоріях. Кіноклуб
Docudays UA при Червоноградському місцевому центрі з надання безоплатної
вторинної правової допомоги став одним із переможців.
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Показ та обговорення документального фільму з колекції Docudays.UA «Край
електросміття» 28 квітня модерувала фахівець відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ольга Пирська у Сокальській центральній районній бібліотеці ім. В.
Бобинського. Після перегляду фільму відбулося активне обговорення проблематики
екологічного права та прав людини, проблеми сортування сміття тощо. Чи є безпечне
для життя та здоров’я навколишнє природне середовище? Чи є вільним доступ до
інформації про стан навколишнього природного середовища? Активне обговорення
проблеми завершилося підсумком: «Нам всім потрібно зрозуміти, що планета не
безкрайня, швидкі прибутки від безперервного виробництва та споживання можуть
призвести людство до неминучої екологічної катастрофи. Тоді вже пізно буде
говорити про екологічні права"

Показ та обговорення документального фільму з колекції Docudays.UA «Содік»
разом з учнями 7-8 класів Стенятинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 12
травня провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга
Пирська. Школярі були здивовані серйозністю фільму, порушених у ньому проблем,
охоче ділились своїми думками і враженнями. Чому людина вчиняє злочин? Що може
підштовхнути до злочинної поведінки? Ці важливі питання виникали під час
обговорення. Та найбільше цікавило учнів українське законодавство, зокрема
особливості притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх.
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Документальний фільм "Боротьба Джамали" з колекції Docudays, до перегляду
та обговорення якого запросили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД
Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як бібліотекарів навколишніх населених пунктів, які
увійшли до складу Червоноградської громади, викликав шквал емоцій, думок та
вражень. Фільм розповідає про перемогу співачки Джамали з піснею «1944» на
«Євробаченні - 2016» . Своєю піснею вона привертає увагу світу до подій у Криму,
захопленого Російською Федерацією. Шлях до перемоги у престижному конкурсі - це
шлях історії цілого кримськотатарського народу, історії кожної родини, та й родини
самої Джамали. 18 травня Україна відзначає День боротьби за права
кримськотатарського народу та вшановує жертв депортації кримських татар. Ряд
подій 1945 та 2014 років, паралелі між якими свідчать про грубе порушення прав
людини - на життя, свободу слова, віросповідання, захист тощо, норм українського та
міжнародного законодавства, переконують, що захист прав людини - в окремих
випадках стає справжнім викликом. По завершенню заходу усі бажаючі отримали
фахові консультації юристів.

Виїзне засідання кіноклубу DOCUDAYS 18 травня провели фахівці
Червоноградського МЦ з надання БВПД Вікторія Скаб'як та Наталія Турко. Разом із
підлітками - учнями 7-8 класів Волсвинської загальноосвітньої школи модератори
кіноклубу після перегляду фільму з колекції Docugays.UA "Габріель повідомляє з
чемпіонату світу" дискутували про те, як позиція однієї людини може вплинути на
розвиток подій. Фільм розповідає про підлітка з Бразилії, який боровся за права
мешканців свого району, будинки яких влада планувала знести заради будівництва
залізниці. Тому наскрізним питанням для обговорення і було питання про те, чи варто
відстоювати свої права та права інших і в який спосіб це можна робити. Адже
боротьба Габрієля свідчить, що не треба опускати руки, а відстоювати свої права.
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18 травня Україна вшановувала пам'ять жертв депортації кримських татар,
відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це день пам'яті
про понад 200 000 кримських татар, яких примусово вивезли з Криму в 1944 році.
Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД в рамках роботи клубу DOCUDAYS
розпочинають серію переглядів та обговорень документального фільму "Боротьба
Джамали". На запрошення учасників Сокальської районної асоціації людей з
інвалідністю 11 травня фахівцем відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ольгою Пирською на базі Сокальської центральної публічної бібліотеки проведено
показ докуметального фільму з колекції Docudays. UA «Боротьба Джамали». У фільмі
йдеться і про сучасні події у Криму, де відбувається тотальне порушення прав
людини, представників різних націй та народностей. Обговорення фільму після
перегляду було вдумливим і учасники висловлювали своє бачення про події, які там
відбувались і про ситуацію в цілому, пригадали про право на життя, мирні зібрання,
свободу слова та віросповідання тощо. Учасники висловлювалися, що цим фільмом
режисер доносить до глядача проблеми кримськотатарського народу навіть у наш час,
і якщо просто мовчати, не говорити, то це не припиниться. Якщо будуть активні дії
людей та не замовчуватимуться проблеми, можливо, це зможе змінити ситуацію на
краще, приверне увагу світової спільноти.
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Показ та обговорення документального фільму «Спадок нації» на базі
Сокальської центральної публічної бібліотеки для працівників бібліотеки 20 травня
провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Як
стверджує і сам режисер стрічки Олександр Ткачук, ідея фільму «Спадок нації»
полягає в тому, що вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й духовною
спадщиною українського народу. У фільмі органічно переплетені дві площини.
Перша, етнографічна, показує неймовірне різноманіття унікальних орнаментів, технік
вишивки, крою, що залежать від регіону побутування сорочок. Друга - це історії
людей, життя яких змінила вишиванка: врятувала, поєднала, стала символом
нескореності чи останньою надією… Вишита сорочка є не тільки частиною гардеробу
кожного українця, але й символом та оберегом, який передається з покоління в
покоління як безцінний скарб. Вишиванка – це символ, який єднає українців і
презентує Україну у світі, це генетичний код та дрес-код нації.
Учасники перегляду дійшли висновку, що з вишиванки, як із книги, можна
зчитати, якими талановитими були і є українці, якими гарними були господарями та
майстрами, скільки їм довелося стерпіти і вистояти, коли намагалися зруйнувати
Україну і сам ген українства - заборона одягати вишиванки, виключення з
університету, ув’язнення, заслання, позбавлення майбутнього. Історія вишиванки - це
історія боротьби за себе, за народ, за націю.

Чи може молодь впливати на прийняття рішень? Чи здатна вона відстоювати
власні права та інтереси громади? Відповідь на ці питання 2 червня в рамках
відзначення Міжнародного дня захисту дітей з молодшими школярами Забузької
загальноосвітньої школи шукала і фахівець відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ольга Пирська. Документальний фільм режисера Ельс ван Дриля входить
до колекції Міжнародного кінофестивалю DocudaysUA та розповідає про
бразильського хлопчика Габріеля, який знімає репортаж про негативні наслідки від
проведення чемпіонату світу з футболу, що пройшов у його країні, який переглянули
учасники зустрічі, допоміг знайти відповіді на питання, викликав не лише шквал
емоцій - від схвалення до обурення, а й палкі дискусії. Сюжет фільму побудований на
реальних подіях: аби привезти сотні тисяч уболівальників на футбольний стадіон, за
розпорядженням влади прокладають залізницю просто через квартал, де живе
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Ґабріель. Будинки зносять, родини змушені переїжджати, і навіть майданчик, на
якому місцеві діти грають у футбол, скоро зникне. Для Ґабріеля усе це стає жахіттям.
Хлопчик обурений нерівністю у своєму місті і викладає у свій блог відеозапис того,
як бульдозери зносять його район. Стаючи журналістом, він намагається захистити
свої права. Позиція одного юнака дала можливість хоч частково зберегти містечко.
Емоційне обговорення побаченого у фільмі - про те, які права було порушено, як це
вплинуло на мешканців містечка, як позиція одного хлопчика довела, що свої права
треба захищати - поступово перейшла у формат роздумів і над тим, чи порушувалися
колись права маленьких забужан і чи вдалося їм самостійно їх відстоювати. Корисну
інформацію про те, куди і до кого треба звертатися у випадку, якщо їх права
порушують, отримали молодші школярі від фахівця Центру.

2 червня Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10 перетворився
на країну прав. Про право на життя, на піклування і турботу, на медичну допомогу, на
освіту, на відпочинок і розваги, на захист від образ і приниження гаряче дискутували
молодші школярі - учні 1 та 2 класів з фахівцем Червоноградського МЦ з надання
БВПД Вікторією Скаб'як. Однак, мало тільки знати про права, варто також розуміти
де і коли їх можна реалізувати, куди і до кого звернутися у разі, якщо їх порушують.
А про це школярі дізналися, працюючи над картою «Права дитини». Свою
"вакцинацію" правовими знаннями отримали і учні 5 та 6 класів. Разом з Вікторією
Скаб'як та Марією Федоряк після перегляду фільму з колекції Docudays «Габріель
повідомляє з чемпіонату світу», що розповідає про хлопця Габріеля, який бореться за
свої права і права мешканців рідного міста, школярі роздумували а дискутували про
те, чи може одна людина вплинути на рішення влади, відстояти свої права та
допомогти громаді. Героя фільму, підлітка обурило те, що влада бажає знести
житлові будинки під час підготовки та проведення Чемпіонату світу з футболу 2014
року задля будівництва залізниці. А його приклад довів глядачам, що не варто
миритися з порушенням своїх прав, а необхідно їх відстоювати.
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Острівські школярі 2 червня разом з фахівцями Червоноградського МЦ з
надання БВПД Марією Федоряк та Андрієм Мицаком подорожували Країною Прав.
Випускники початкової школи - майбутні п'ятикласники - уже зовсім по-дорослому
міркували про те, що в усіх без винятку є права та свободи: право на життя, право на
освіту, право на медичну допомогу, право на захист від образ та приниження тощо.
Про те, як реалізувати свої права, захистити їх, до кого і куди звертатися молодші
школярі дізналися від правників, працюючи над картою прав дітей. Не обійшлося і
без дискусії про правила та відповідальність. А з учнями 5-7 класів фахівці Центру
обговорювали після перегляду фільм з колекції Docudays «Габріель повідомляє з
чемпіонату світу». Жваву дискусію викликала позиція героя фільму, який самотужки
відстоював не лише свої права, а й права громади.

Пізнавальним та творчим видався день 3 червня для учнів Борятинської школи,
у яких відбулися зустрічі з фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД
Марією Федоряк та Вікторією Скаб'як. Разом з учнями 5-9 класів правники
переглянули документальний фільм із колекції Docudays «Габріель повідомляє з
чемпіонату світу». Жваве обговорення викликав сюжет фільму та вчинок головного
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героя. Бразильського підлітка Габріеля, який бореться за свої права і права мешканців
свого рідного міста, обурило те, що під час підготовки та проведення Чемпіонату
світу з футболу 2014 року задля будівництва залізниці зносять житлові будинки, а
місцеві жителі цілими родинами змушені переїжджати. Озброївшись відеокамерою,
Габріель висвітлює ситуацію в своєму блозі і завдяки цьому йому вдається
призупинити знесення частини будинків. Дискусія підлітків зав'язалася навколо
питання про те, чи варто відстоювати свої права та права інших, у який спосіб можна
це робити, чи може одна людина вплинути на громаду, на владу, на прийняття
рішень. Ключовим висновком школярів стали слова: "несправедливість терпіти не
можна, бо вона породжуватиме наступну"
Молодші школярі - учні 1-4 класів - поринули у світ прав дитини, пригадуючи
різноманітні ситуації, у які вони потрапляти та способи, як із цих ситуацій вийшли.
Адже нерідко буває, що необхідно відстоювати свої права, допомагати робити це
своїм друзям, однокласникам, знайомим. Окрім того, варто знати до кого і куди треба
звертатися по допомогу, аби не втрапити у халепу чи небезпеку.
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Виїзне засідання клубу Docudays, яке модерувала фахівець Червоноградського
МЦ з надання БВПД відбулося на базі філії № 3 Червоноградської централізованої
бібліотечної системи. Активне обговорення викликав в учасників зустрічі - учнів 5-6
класів Червоноградської загальноосвітньої школи № 2 - документальний фільм «Цвіт
крізь сльози», який можна назвати історією боротьби і виживання. Двоє дітей,
примусово займаються акробатикою, тим самим торуючи собі шлях у майбутнє, адже,
якщо вони пройдуть усі випробування, перед ними відкриються можливості - освіта,
престижна робота, актуальна професія. Дорослішаючи, вони змушені фізично і
морально долати труднощі, але водночас і вчаться по-своєму радіти кожному дню.
Учасники зустрічі, обговорюючи фільм, пригадали одну зі статей Конвенції про права
дитини, яка наголошує, що батьки або законні опікуни несуть основну
відповідальність за виховання і розвиток дитини. Це в свою чергу викликало ряд
запитань, серед яких і дискусійне: чи примусове заняття професійним спортом дітей
задля заробітку є таким, що порушує права дитини?

11

Виїзне засідання клубу Docudays відбулося 8 червня на базі Карівського
загальноосвітнього навчального закладу. Учні 8-9 класів разом з фахівцем відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» Світланою Тарасенко переглянули фільм
"Джовані та балет на воді", який викликав чимало думок та запитань. Підлітки
спробували знайти відповідь на питання: чому все ще у світі стільки стереотипів?
Чому існують гендерні стереотипи, адже вони обмежують у сучасному світі
можливості людей, відповідно - можуть позбавити і досягнення мрії, знецінити
результат? Учасники зустрічі дійшли до спільного знаменника: людина має право на
самовираження і треба активно висловлювати власну позицію, не бути пасивним, за
будь-яких обставин залишатися собою.

Як проявляється булінг стосовно вчителя? Як себе захистити вчителю? Які є
види булінгу, його форми? Чи складається протокол у випадку, коли постраждалою
стороною є вчитель? Якими мають бути дії поліції? Відповіді на ці питання 8 червня
шукали разом з фахівцем Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталією Гудзик
педагоги Угнівського агробудівельного ліцею №3 після перегляду фільму «Булер» з
колекції Docudays. Учителі намагаються донести школярам усі свої знання та вміння,
передати досвід. Проте не рідкість, коли вчитель проводить урок, а школярі не
звертають на нього уваги й навмисно голосно розмовляють та займаються своїми
справами. Іноді доходить і до того, що діти починають жбурляти в учителя, скажімо,
папірці та відкрито насміхатися, вживають нецензурну лексику. Здебільшого, усі
зусилля педагога припинити це – марні. Про це емоційно говорили педагоги. Як
вирішити проблему? Хто і яку відповідальність несе за вчинення булінгу?
Інформацію про це надала присутнім працівниця Центру.
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«Лізо, ходи додому»... Перегляд та обговорення саме цього фільму відбулися в
рамках роботи клубу Docudays 11 червня на базі Борятинської бібліотеки. Фахівці
Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та Вікторія Скаб’як, які
модерували зустріч, зазначили, що, фільм, який розповідає про дівчинку Лізу, що
часто втікає з дому, мало у кого не викликає емоцій, роздумів, багато хто з глядачів
проводить паралелі і з життєвими історіями, свідками яких вони є. Не стала винятком
і зустріч з борятинськими глядачами. У Лізі вони впізнавали інших дітей, в її батьках
- інші родини, з якими, часом мають справи чи не щодня. Основне питання: як
допомогти таким дітям - стало приводом до дискусії.

Виїзне засідання клубу Docudays відбулося 16 червня на базі філії №1
Червоноградської централізованої бібліотечної системи. Фахівець Червоноградського
МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик Наталія, яка модерувала захід, запропонувала
учасникам для перегляду та обговорення фільм «Заробітчанський шлях». В його
основі - реальні факти, події, емоції, пов'язані з ходою чи не єдиної у світі
заробітчанської прощі – 10-денного пішого паломництва із Самбора до Зарваниці,
присвяченого і організованого українськими трудовими мігрантами та їхніми сім'ями.
Під час ходи і спільних молитов паломники не лише отримують благодать, але і
мають змогу поділитися своїм досвідом, набутим за кордоном, та возз'єднатися з
відчуженими за роки міграції сім'ями. Вони намагаються подолати нищівні
стереотипи та почуття провини за міграцію. В умовах повної зневіри до держави
церква постає хоча й суперечливим, та мало не єдиним рушієм соціального і
політичного спротиву. Дискусія зав'язалася навколо долі людей, які виїхали за
кордон, причин, що спонукали їх до такого рішення, долі дітей, які залишалися під
опікую бабусь та дідусів, а часто й сторонніх людей. Не обійшлося і без емоційної
оцінки дій держави.
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28 червня Україна відзначає одну з важливих дат в історії свого
державотворення- День Конституції. Про головний закон країни, який гарантує
кожному громадянину права і свободи, а також визначає політичний устрій держави
йшлося під час перегляду фільму "Історія Конституції України", що провела 24
червня у приміщенні Великомостівської бібліотеки фахівець відділу «Соснівське
бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Україна має багатовікову історію
конституційного процесу. Знаменита конституція Пилипа Орлика, прийняття
власного основного закону Центральною Радою УНР, Конституція УРСР та
Конституція, що була прийнята у 1996 році. Ці історичні події та багато інших
цікавих фактів жваво обговорювались після перегляду фільму.

З нагоди відзначення Дня Коституції України показ та обговорення
документального фільму «Соловей співає. Доки голос має» на базі Сокальської
центральної публічної бібліотеки для працівників бібліотеки 30 червня провела
фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.
Документальний фільм «Соловей співає. Доки голос має» є новаторським та
монументальним дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Автори
аналізують мовну ситуацію не в звичайній, поширеній формі протистояння
політичних сил, а досліджують значно глибші причини та наслідки нинішньої
конфронтації довкола української мови. Автори фільму намагаються знайти відповідь
на запитання: «Чому спілкуватися в Україні 21 століття українською мовою для
багатьох громадян є нонсенсом, чому ці громадяни відчувають відторгення та
спротив?». Щоб відповісти на це запитання, творці докуменального фільму
занурюються вглиб історії та досліджують, об’єктивно руйнують міфи, які століттями
насаджувалися як єдина істина щодо меж, сфер носіїв української. Автори фільму
вперше в історії української документальної журналістики аналізують українське
мовне питання через призму досвідів інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю. Історія
цих держав доводить думку про те, що мова була, і особливо гостро сьогодні є одним
із головних факторів національної безпеки та цілісності кожної країни, а також
вирішальним фактором у стані гібридної війни, в яку втягнуто Україну. Після
перегляду фільму учасники активно обговорювали такі наболілі питання, які
доводиться часто чути «Какая разница, на каком языке», «Мова не має значення»,
«Українською спілкувались лише в селах», «Української ніколи не було в Києві». У
свою чергу правник поінформувала учасників зустрічі про основні норми Закону
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України "Про забезпечення функціонування української мови як державної",
прийнятого у 2019 році.

Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових
послуг фахівцями Центру організовано роботу 66 виїзних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги. Паралельно в окремих населених пунктах
фахівцями Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги проводилися правопросвітницькі та інформаційні
заходи. Серед них:
Пункт консультування з правових питань на свіжому повітрі, роботу якого
забезпечили фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та
Ірина Скалецька, працював 1 квітня у селі Поториця. Актуальними питаннями для
мешканців села є питання про здійснення перерахунку пенсії, присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, встановлення (відновлення) меж, оформлення
заповіту, те, чи мають пільги ветерани війни на оплату житлово-комунальних послуг,
зміну постачальника газу, оформлення спадщини за заповітом. Також фахівці
розповіли про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги - складення процесуальних документів (позовних заяв,
судових наказів, клопотань тощо, представництва інтересів у суді, захисту).
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Роботу виїзного пункту консультування на свіжому повітрі за сприяння
бібліотекарки Юлії Сенюк організували та забезпечили у Забужжі 5 квітня фахівці
відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька.
Жителі села отримали відповіді на питання про перерахунок пенсії, присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, встановлення (відновлення) меж,
приватизацію земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства та
для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд
(присадибної ділянки), порядок виплати допомоги при народження дитини, зміну
постачальника газу, приватизацію житлового будинку. Також фахівці розповіли про
те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової
допомоги та ознайомили співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати
для отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.

Позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів на утримання
непрацездатних батьків, зняття з реєстрації місця проживання, оформлення субсидії,
поновлення документів, які посвідчують особу - неповний перелік питань, з якими
підоблікові Сокальського міськрайонного відділу Державної установи "Центр
пробації" у Львівській області звернулися до фахівця Сокальського бюро правової
допомоги Христини Назар 19 квітня під час роботи виїзного пункту консультування.
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Три населених пункти, майже сотня запитань та консультацій. Таким видався
день для фахівців відділу «Сокальське бюро правової допомоги». Виїзне
консультування для жителів сіл Зубків, Комарів, Волиця 13 квітня провела фахівець
відділу Сокальського бюро правової допомоги Ольга Пирська. Тематика запитань
різна. А ті, з якими звертаються найбільше, можна погрупувати: як і кому
здійснюється перерахунок пенсії; що таке кадастровий номер та яким є алгоритм його
присвоєння земельній ділянці; як "відбити" (встановити/відновити) межі; чи
відрізняється алгоритм приватизації земельної ділянки для ведення особистого
господарства і для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських споруд; як змінити постачальника газу та на що треба звертати увагу
при укладанні договору; як приватизувати житловий будинок; як змінити реєстрацію
місця проживання/ знятися з місця реєстрації; що таке істотні умови праці та у яких
випадках вони можуть змінюватися; як здійснюється оплата праці у період простою.

У сонячні дні робота виїзних пунктів консультування з правових питань
відповідає уже й самому формату заходу. Карантинні обмеження додають своїх
відтінків. Тому й практикують фахівці Червоноградського місцевого центру з надання
БВПД консультування та інформування на свіжому повітрі. Питань у мешканців
Червоноградського району не меншає. Тому один із виїзних пунктів консультування
працював 20 квітня у селі Свитазів. Жителі села, які звернулися до фахівця Центру
Христини Назар, отримали відповіді на ряд питань, серед яких: що таке кадастрова
карта та кадастровий номер, як його отримати, які документи на землю
підтверджують право власності, як виготовити технічну документацію на землю, які
сім'ї вважаються малозабезпеченими, як це підтвердити, яку допомогу можуть
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отримати такі сім'ї, як оформити спадщину, якщо пропущено строки, як стягнути
аліменти на неповнолітню дитину, що таке тверда сума аліментів, як змінити місце
реєстрації? чи можна виписати людину без її згоди і присутності? Окрім того,
спеціаліст Сокальського бюро правової допомоги провела спільно з бібліотекаркою
Свитазівської бібліотеки й інформаційний захід з земельних питань в рамках
реалізації Програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство.

Пункт консультування з правових питань, роботу якого забезпечили фахівці
відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька, 21
квітня працював в селі Опільсько. Як здійснюється перерахунок пенсії? Які
документи для цього потрібні? Де взяти зразок заяви? У яких випадках призначається
та виплачується соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям? Як оформити право
власності на земельну ділянку в порядку спадкування? Як присвоїти земельній
ділянці кадастровий номер? Які документи потрібні та куди звертатися, щоб
приватизувати земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських споруд? Як змінити постачальника газу і що це дає? Що
таке заповіт з умовою? Чим він відрізняється від інших? Як його скласти? Відповіді
на ці та інші питання отримали мешканці села від юристів. Принагідно Ольга Пирська
та Ірина Скалецька разом з бібліотекаркою Опільської бібліотеки Марією Кліщ в
рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство поінформували і про зміни у земельному законодавстві, наголосивши на
необхідності приватизації земельних ділянок, виготовленні технічної документації
тощо. Окрім того, фахівці Центру розповіли про те, які категорії громадян мають
право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомили
співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для можливості отримання
безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.
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Поєднання інформування та консультування мешканців Жужелян забезпечила
26 квітня фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик. серед
актуальних питань: чи звільняються учасники АТО/ООС від сплати земельного
податку, як здійснити перерахунок пенсії, які документи для цього потрібні, як зняти
з місця реєстрації родича, який не проживає за місцем реєстрації та місце його
перебування невідоме, куди звернутися для встановлення меж земельних ділянок та
які документи необхідно подавати, якою є послідовність присвоєння кадастрового
номера, як монетизувати субсидію?

Скористалися можливістю отримати відповіді на свої запитання та корисну
правову інформацію 28 квітня мешканці села Себечів. Фахівець Червоноградського
МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик, спілкуючись із себечівцями надала роз'яснення
щодо алгоритмів вирішення ряду правових питань, серед яких питання про дії
найманого робітника у випадку невиплати заробітної плати, несплата єдиного
соціального внеску роботодавцем та її наслідки зміни умов нарахування та виплати
субсидій, виділення матеріальної допомоги на оздоровлення, соціальні пільги
учасників бойових дій, соціальні гарантії при офіційному працевлаштування.
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Заходи, які плануються та проводяться спільно з партнерами, дають значно
кращі результати - переконані фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД.
Консультування з правових питань на базі Сокальського міськрайонного відділу
пробації Державної установи "Центр пробації" у Львівській області 5 травня
забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина Назар.
Для підоблікових відділу актуальними є питаннями про стягнення аліментів, зняття з
реєстрації місця проживання, розірвання шлюбу, погашення та зняття судимості,
перерахунок пенсії, виплати учасникам бойових дій.

Роботу виїзного пункту консультування на базі бібліотеки с. Поториця
забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.
Мешканці Поториці отримали фахові консультації про здійснення перерахунку пенсії,
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки, оформлення заповіту, оформлення субсидії, дострокове розірвання
договору оренди земельної ділянки. Окрім того, отримали інформацію про те, які
категорії громадян мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та які
документи необхідно, щоб її отримати.
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Роботу виїзного пункту доступу до БПД на базі ГО "Ветерани АТО м.
Соснівка" 11 травня забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової
допомоги» Світлана Тарасенко. І надалі для учасників АТО/ООС актуальними
залишаються земельні питання, питання про забезпечення житлом та виплати до 5
травня. Емоційну реакцію викликало обговорення про суми виплат до 5травня у 2021
році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання виплати
разової грошової допомоги, передбаченої законами України "Про статус ветеранів
війни гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" від 8
квітня 2021 року №325.

Консультації про порядок та умови зміни постачальника газу, здійснення
перерахунку пенсії, оформлення спадщини, встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера, умови призначення пенсії,
оформлення заповіту отримали 12 травня мешканці села Стенятин Червоноградського
району від фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської під
час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працював
на базі сільської бібліотеки. Ольга Пирська розповіла також про те, які категорії
громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та
ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для отримання
безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.
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Правові консультації від юриста про перехід на пенсію по втраті годувальника,
пільги для багатодітних сімей, присвоєння кадастрового номера, приватизацію
земельних ділянок, спадкування земельного паю, поновлення строку прийняття
спадщини, соціальні гарантії для учасників бойових дій, відмінність між субсидією та
пільгами, їх особливості в неопалювальний період, те, з яких видів доходів
стягуються аліменти отримали мешканці села Межиріччя, які 13 травня звернулися до
Світлани Тарасенко, фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги», під час
роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 13 травня працював
на базі Белзької міської бібліотеки. Звернувшись до фахівця відділу «Сокальське
бюро правової допомоги» Ірини Скалецької, яка забезпечила роботу пункту,
мешканці міста та довколишніх сіл отримали фахові консультації щодо порядку
зняття з реєстрації транспортного засобу, складення заповіту з умовою, порядку та
умов зміни постачальника газу, приватизації земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд, присвоєння
кадастрового номера, порядку та умов отримання податкової знижки на навчання.
Окрім консультацій, усі, хто звернувся за допомогою до юриста отримали
інформацію і про право на вторинну правову допомогу, алгоритм її отримання.
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14 травня в приміщенні Великомостівської бібліотеки працював виїзний пункт
доступу до безоплатної правової допомоги. Звернувшись до фахівця відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко, мешканці
Великомостівської територіальної громади отримали консультації про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів, алгоритм дій постраждалої особи, яка потерпає від
домашнього насильства, приватизацію земельних ділянок, зміну цільового
призначення земельної ділянки, зміну постачальника природного газу, соціальні
гарантії для учасників бойових дій, порядок звільнення військовослужбовців, дії, які
слід вчинити, якщо зареєстровані мешканці самовільно змінили замки на вхідних
дверях та перешкоджають власнику вільно користуватися своїм майном.

Як знятися з реєстрації місця проживання, отримати водійське посвідчення
вперше, чи можуть відмовити у розірванні шлюбу і як оформити розірвання шлюбу,
оформити право на спадщину, якщо пропущені строки, оформити заповіт на будинок,
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поновити документи, які посвідчують особу? Відповідь на ці та інші питання
отримали 17 травня підоблікові Сокальського міськрайонного відділу Державної
установи "Центр пробації" у Львівській області, які звернулися до фахівця відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Христини Назар під час роботи виїзного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги.

Зі своїми питаннями та проблемами зверталися 17 травня мешканці села Ванів
до фахівця Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик під час роботи
виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Оформлення договору
дарування, розірвання шлюбу та стягнення аліментів, виділення земельної ділянки
для ведення садівництва та особистого селянського господарства, виділення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, зняття з місця
реєстрації особи, зміна цільового призначення земельної ділянки, здійснення
перерахунку пенсії, складення заповіту - те, що турбує ванівчан і про що вони
отримали вичерпні консультації.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 17 травня працював
на базі Червоноградського міського територіального центру соціального
обслуговування. Підопічні терцентру, які звернулися до фахівця Червоноградського
МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик, отримали вичерпні консультації про умови та
порядок здійснення перерахунку пенсій, зміну постачальника газу, виплату
матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам, умови призначення
субсидії, пільги учасникам війни. Окрім того, кожен отримав роз'яснення щодо права
на безоплатну правову допомогу, зокрема - вторинну.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 18 травня працював у
Перетоках. Фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька
надала мешканцям села роз'яснення та правову допомогу щодо здійснення
перерахунку пенсії, оформлення субсидії, оформлення права власності на земельну
ділянку в порядку спадкування, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, складення заповіту, реалізації
права на доступ до інформації.

18 травня правові консультації та інформацію від фахівців Центру Світлани
Тарасенко та Андрія Мицака отримали мешканці Волсвина під час роботи виїзного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Окрім земельних питань,
актуальними залишаються питання про швидкі кредити, захист від дій колекторів,
спадкування, алгоритм дій педколективу та батьків при виявленні ознак булінгу тощо.

З питаннями про умови призначення субсидій, необхідність поновлення заяви
та документів, приватизацію земельної ділянки, встановлення меж земельної ділянки,
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присвоєння кадастрового номера, виділення кадастрового номера під особисте
господарство, дострокове розірвання договору оренди землі, умови та переваги
офіційного працевлаштування, процедуру звільнення з роботи за власним бажанням
чи за згодою сторін та виплату коштів при звільненні звернулися мешканці Борятина,
які прийшли 19 травня по допомогу до фахівців Червоноградського МЦ з надання
БВПД Марії Федоряк та Андрія Мицака під час роботи виїзного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги. Кожному із відвідувачів, окрім надання консультацій,
було роз'яснено право на безоплатну правову допомогу, алгоритм і умови отримання
вторинної правової допомоги - укладення процесуальних документів, послуг адвоката
чи фахівця центру.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 20 травня працював у
селі Бутини. Звернувшись за консультацією до фахівця відділу «Соснівське бюро
правової допомоги» Світлани Тарасенко, мешканці села отримали відповіді на
питання про те, як дізнатися про ринкову ціну на земельну ділянку, поновити строк
прийняття спадщини, оформити соціальні виплати учасникам бойових дій, отримати
статус ветерана праці, оформити тимчасову державну соціальну допомогу
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійні виплати. Завдяки співпраці з мережею бібліотек Великомостівської
територіальної громади створюються у бібліотеках й інформаційні кутки правової
тематики, в яких завжди можна оформити актуальні матеріали.
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21 травня під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги низівчани отримали правові консультації фахівця відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» Ірини Скалецької. Йшлося про умови призначення субсидії,
оформлення права власності на земельну ділянку в порядку спадкування, присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, встановлення меж земельних ділянок,
передачу земельного паю у спадок. Кожному із відвідувачів фахівець роз`яснила
право на безоплатну правову допомогу, умови отримання вторинної правової
допомоги та ознайомила з переліком документів, котрі слід надати для отримання
безоплатних послуг адвоката або представника центру.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 25 травня
на базі Боб'ятинської бібліотеки. Фахівець відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ірина Скалецька надала мешканцям села консультації щодо нових правил
призначення житлових субсидій, передачі житлового будинку та земельного паю у
спадок, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (паю), відновлення меж земельних ділянок,
отримання допомоги малозабезпеченими сім`ями.
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26 травня мешканці Забужжя мали можливість отримати фахові консультацію
правників - на базі Забузької бібліотеки працював виїзний пункт доступу до
безоплатної правової допомоги, роботу якого забезпечила начальник відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для забужан
залишаються питання про здійснення перерахунку пенсії, приватизацію земельної
ділянки під приватизованим житловим будинком, порядок надання щорічної
відпустки, оформлення субсидії, порядок вступу у спадщину, спадкування за законом.
Гарна погода сприяла і проведенню інформаційної акції у форматі вуличного
інформування, під час якої мешканці села дізналися про право на безоплатну
первинну правову допомогу - правову інформацію та консультації, про право на
вторинну правову допомогу - захист прав та представництво інтересів, складення
процесуальних документів, про механізми надання правової допомоги фахівцями
центру.

28 травня один із пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, роботу
якого забезпечила фахівець Центру Наталія Гудзик, працював у філії № 1
Червоноградської централізованої бібліотечної системи. Мешканці старої частини
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міста отримали консультації про оформлення договору дарування, розірвання шлюбу,
виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
зняття з місця реєстрації особи, здійснення перерахунку пенсії тощо.

Отримати фахову консультацію юриста під час роботи виїзного пункту доступу
до безоплатної правової допомоги 1 червня мали можливість мешканці Волиці та
Поториці. Начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська
надала бажаючим вичерпні відповіді та роз'яснення про здійснення перерахунку
пенсії, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, оформлення заповіту,
оформлення субсидії, зміну постачальника газу, оформлення допомоги
малозабезпеченій сім'ї, зміну реєстрації місця проживання.

2 червня у приміщенні Реклинецької бібліотеки Великомостівської громади
працював виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Фахівець відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко надала вичерпні
консультації та роз'яснення з питань, актуальних для мешканців Рекленця та
довколишніх сіл, про поновлення документів на оформлення субсидії, норми
безоплатної передачі земельних ділянок, соціальні гарантії для учасників бойових дій,
поновлення строку прийняття спадщини, розірвання договору оренди. Окрім того,
фахівець Центру провела зустріч з Ярославом Ройком, головою Великомостівської
громади, під час якої учасники обговорили найактуальніші правові проблеми
громади, організацію та забезпечення роботи пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги у селах, які нещодавно приєдналися до громади - селах колишньої
Боянецької та Купичвольської сільських рад.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 3 червня працював на
базі Савчинської бібліотеки. Ольга Пирська та Ірина Скалецька, фахівці відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» надали мешканцям Савчина та довколишніх
сіл вичерпні відповіді на питання про здійснення перерахунку пенсії, присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, відновлення меж земельної ділянки, основні
умови договору оренди земельної ділянки, оформлення заповіту, оформлення
субсидії, зміну постачальника газу, зміну реєстрації місця проживання. Фахівці
розповіли і про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги та ознайомили співрозмовників з переліком документів,
котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або представника
центру БВПД.
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Яким є порядок приватизації земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства? Як оформити субсидії? Як змінити постачальника газу? Як
змінити реєстрацію місця проживання? Відповіді та роз'яснення щодо цих та інших
питань 4 червня отримали мешканці села Опільсько від фахівця відділу «Сокальське
бюро правової допомоги» Ірини Скалецької під час роботи виїзного пункту доступу
до безоплатної правової допомоги. За сприяння бібліотекаря Марії Кліщ поширені
інформаційні матеріали правової тематики, мешканцям роз'яснили які категорії
громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги складення позовних заяв, скарг, представництва інтересів в судах, установах, перед
іншими особами тощо - та ознайомили з переліком документів, котрі слід надати для
отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.

7 червня інформаційну кампанію про діяльність системи безоплатної правової
допомоги, право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у
Перемисловичах провела фахівець Центру Наталія Гудзик. Підбиваючи підсумки
роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, зазначимо, що для
мешканців Перемислович актуальними питаннями є питання про: перерахунок пенсії,
призначення субсидії, виплату матеріальної допомоги, зняття з місця реєстрації
особи, відключення від центрального опалення, пільги учасникам війни, оформлення
документів на спадщину, порядок звільнення з роботи, виділення земельної ділянки.
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Роботу виїзного пункту консультування на базі Сокальського міськрайонного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області 7 червня
забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.
Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання
про порядок призначення пенсії, порядок зняття судимості, порядок нарахування
страхового стажу, зменшення розміру аліментів, порядок укладення та розірвання
шлюбу. Ольга Пирська поінформувала підоблікових про право на правову допомогу,
алгоритм надання вторинної правової допомоги, перелік документів, необхідних для
підтвердження суб'єктності права на вторинну правову допомогу

8 червня у найменшому місті України - Угневі - на базі бібліотеки працював
виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, роботу якого забезпечила
фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик. Які правові
питання є актуальними для угнівчан, які соціальні пільги та гарантії мають учасники
бойових дій, у яких випадках призначаються субсидії, як нараховуються та яким є
порядок їх призначення, у яких випадках, яким категоріям виплачується матеріальна
допомога, як зняти з місця реєстрації особу, яка фактично проживає за іншою
адресою, як встановити факт батьківства, якою є послідовність дій при вступі у
спадщину, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці - як це відбувається і
куди звертатися, у яких випадках і яким категоріям населення здійснюється
перерахунок пенсії, що робити, якщо перерахунок не зробили, як фіксувати та
довести факт булінгу зі сторони учнів, хто і яку відповідальність при цьому нестиме.
Відповіді та роз'яснення мешканці містечка отримали від правника.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги за сприяння
бібліотекаря Марії Динюк 11 червня працював в Ільковичах. Фахівець відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька надала ільковичанам
вичерпні консультації та інформацію про порядок оформлення права на спадщину,
порядок обчислення страхового стажу, зарахування до страхового стажу періодів
навчання, перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, встановлення педагогічного навантаження та оплату праці на час літніх
канікул, види відповідальності за порушення правил полювання. Також фахівець
розповіла про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком документів,
котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або представника
центру БВПД.

З питаннями про перерахунок та призначення субсидій, умови та переваги
офіційного працевлаштування, виготовлення документів, зокрема, паспорта та
посвідчення учасника бойових дій, розтермінування виплати простроченого
споживчого кредиту, виплата допомоги учасникам бойових дій до 5 травня у 2021р.
11 червня під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги
зверталися до фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Марії Федоряк,
Андрія Мицака, Вікторії Скаб'як мешканці Борятина та довколишніх присілків.

Про умови здійснення перерахунку пенсії, здійснення призначення та
перерахунку субсидії, соціальні пільги, вирішення житлових спорів спілкувалася 14
червня фахівець Центру Наталія Гудзик з людьми похилого віку, підопічними
Червоноградського міського територіального центру соціального обслуговування.
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Виїзні пункти доступу до безоплатної правової допомоги працювали 18 червня
у Волсвині та Поздимирі. Мешканці зазначених сіл отримали вичерпні консультації
та інформацію правової тематики від фахівця Червоноградського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрія Мицака з питань щодо
поновлення строків на прийняття спадщини, закриття позик у мікрофінансових
установах, повноважень колекторів, порядку розірвання шлюбу, стягнення аліментів,
соціальної допомоги одиноким матерям, встановлення юридичного факту виправлення помилки в паспорті, виплати компенсації при незаконному звільнені з
роботи тощо
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Роботу виїзного пункту консультування на базі Сокальського міськрайонного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області 22 червня
забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.
Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання
про порядок призначення та перерахунку пенсії, порядок перетину кордону в умовах
іспитового строку, порядок оформлення субсидії на відшкодування витрат по оплаті
ЖКП. Правник розповіла також про те, які категорії громадян мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги - складення процесуальних
документів, супровід у суді тощо - та ознайомила співрозмовників з переліком
документів, котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або
представника центру безоплатної вторинної правової допомоги.

23 червня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина
Скалецька забезпечила роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги у смт.Жвирка. Серед актуальних питань: яким є порядок оформлення
заповіту, хто не зможе отримати субсидію за новими правилами, кому субсидія
надаватиметься автоматично без оновлення документів заявника, що є підставою для
втрати права на користування житловим приміщенням, яким є порядок здійснення
перерахунку вартості комунальних послуг.

26 червня забезпечити роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги в рамках фестивалю «Горна державності», що проводився
Червоноградським МЦ з надання БВПД в рамках проекту «Горна державності.
Громадянська освіта для молоді через історії ремесел» за підтримки Українського
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культурного фонду фахівцям нашого центру допомогли гості з Вижницького,
Роздільнянського та Сарненського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Протягом квітня – червня фахівцями Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 28 виїздів у
найвіддаленіші населені пункти Червоноградського району для консультування
мешканців з питань земельного законодавства в рамках проекту Програми
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство.
Тудорковичі - Войславичі - Бояничі - маршрут, за яким 19 травня працював
виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги в рамках реалізації
Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство, роботу якого
забезпечили фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги». Приватизація
земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства, виділення та
приватизація землі під будівництво та обслуговування житлового будинку та
господарських споруд, встановлення меж земельних ділянок, присвоєння
кадастрового номера, дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки,
строки, умови та порядок виплати орендної плати, умови та правила розміщення
вигрібної ями, продаж земельного паю, передача земельного паю у спадок - неповний
перелік питань, з якими мешканці зазначених сіл звернулися на консультацію до
Ольги Пирської, фахівця Центру. Окрім правових консультацій з земельних питань,
мешканці села Войславичі отримали вичерпну інформацію під час інформаційнопросвітницького заходу "Договір оренди землі: що треба знати про його
переоформлення".
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21 травня отримати правові консультації фахівця відділу «Соснівське бюро
правової допомоги» Світлани Тарасенко під час роботи виїзного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги мали можливість мешканці Великих Мостів, Двірців,
Пристані. Серед актуальних питань: Як успадкувати земельний пай, якщо пропущені
строки прийняття спадщини? Як відбувається присвоєння кадастрового номера
земельної ділянки? Чи правомірні дії органу місцевого самоврядування, якщо
виділяють земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства не 2га,
а лише 0,5га.? Яким є алгоритм приватизації земельних ділянок? Як розірвати договір
оренди? Які дії слід вчинити, якщо сусід приватизував дорогу, якою роками
користувались мешканці села? Як приватизувати земельну ділянку, яка знаходиться
за межами громади? Як змінити цільове призначення земельної ділянки? Якщо
земельна ділянка, на якій розташований будинок не приватизована, а сусід при
приватизації своєї земельної ділянки не погоджував межі, то чи правомірні такі дії?
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Корчів - Стаївка - Карів. 8 червня в рамках реалізації Програми прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство у цих селах працював виїзний пункт
доступу до безоплатної правової допомоги з земельних питань, роботу якого
забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана
Тарасенко. Яким є порядок надання земельних ділянок комунальної власності у
користування? Як правильно подати клопотання про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою та чи існують терміни розгляду даного клопотання? Яким є
порядок розірвання договору оренди землі? Як зробити викопіювання земельної
ділянки з публічної кадастрової карти? На ці та ряд інших питань мешканці
зазначених сіл отримали відповіді та інформацію від фахівця центру.
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Як відбувається приватизація земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд, для ведення ОСГ? Як
приватизувати земельну ділянку під житловим будинком? Що треба зробити задля
присвоєння кадастрового номера? Як провести встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок? Чи можна достроково розірвати договір оренди земельної
ділянки? Що таке суттєві умови договору оренди землі? Коли можна буде продати
пай та яка встановлена ціна за квадратний метр? Як розмістити вигрібну яму? Чи
можна передавати землю у спадок? Консультації та відповіді на ці питання правника фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської отримали
мешканці Тартакова, Романівки, Переспи 9 червня під час роботи виїзного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги в рамках реалізації «Програми
прискорення приватних інвестицій в сільське господарство».
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Як відбувається приватизація земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого
сільського господарства, як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком,
що таке кадастровий номер та як його отримати, які документи необхідні для
встановлення (відновлення) меж, як розірвати договір оренди земельної ділянки,
якщо орендар не сплачує оренду, коли можна буде продати пай та яка встановлена
ціна за квадратний метр, чи можна продати земельний пай Як передати земельну
ділянку у спадок. Відповіді на ці та ряд інших питань від фахівців відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської та Ірини Скалецької отримали
мешканці Ульвівка, Теляжа та Свитазева 17 червня під час роботи виїзних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги.
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Нещодавно до Великомостівської громади доєдналися кілька населених
пунктів. Серед них - Купичволя та Боянець. Чим живуть громади, що для них є
актуальним з'ясовувала фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»
Світлана Тарасенко, яка 23 червня в рамках реалізації Програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство» забезпечила роботу виїзних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги. Коли відкриється ринок землі та яка буде
ринкова ціна на землю? Як успадкувати земельний пай? Чи можна розірвати договір
оренди землі у разі порушення сплати орендної плати? Як приватизувати земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства? - неповний перелік
земельних питань, з якими звернулися до правника мешканці. А окрім того,
розпитували про поновлення строків прийняття спадщини, позбавлення батьківських
прав, стягнення аліментів та куди звертатися, якщо є заборгованість з їх виплати, як
успадкувати будинок та земельний пай, якщо втрачені всі правовстановлюючі
документи, якими є соціальні виплати для учасників АТО, якими є норми споживання
природного газу в неопалювальний період, чи можна стягнути аліменти з батькаіноземця та як це зробити, яким є порядок визначення місця проживання дитини.

Взаємодія з партнерами – органами місцевого самоврядування, виконавчої
влади, громадськими організаціями, іншими організаціями та установами
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спрямована на підсилення зусиль задля підвищення правової спроможності
громад та окремих цільових груп.
9 квітня керівники Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин,
ГО «Не святі горшки ліплять» Уляна Джигринюк та РБФ «Резонанс» Олена
Грабовська підписали з головою Червоноградської районної ради Андрієм
Порицьким чотиристоронню угоду про співпрацю в рамках проекту «Горна
державності. Громадянська освіта через історію ремесел» у частині організації та
проведення правопросвітницьких та промоційних заходів, підсумкового фестивалю
«Горна державності» та обговорили варіанти можливої співпраці у подальшому.

Про стан виплат учасникам бойових дій, місцеву програму підтримки, умови
отримання компенсацій за оренду житла чи самого житла внутрішньо переміщеними
особами, соціальні виплати малозабезпеченим сім’ям йшлося 16 квітня під час
зустрічі заступника начальника відділу правопросвітництва та надання правової
допомоги Наталії Гудзик з керівником управління праці та соціального захисту
населення Червоноградської міської ради Іриною Шмирко.

27 квітня Червоноградським
ліплять» - співвиконавцями проекту
історію ремесел», що реалізовується
підписано Угоду про співпрацю в
радою.

МЦ з надання БВПД, ГО «Не святі горшки
«Горна державності. Громадянська освіта через
за підтримки Українського Культурного Фонду,
рамках проекту з Червоноградською міською
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Про забезпечення надання правової допомоги пацієнтам та працівникам
Лешківського психоневрологічного інтернату, поширення правової інформації,
проведення заходів йшлося 28 квітня під час зустрічі директора Червоноградського
МЦ з надання БВПД Наталії Костишин з заступником директора інтернату з медичної
частини Володимиром Пасієвичем. За результатами зустрічі у закладі розпочне свою
роботу пункт консультування з правових питань, буде створено інформаційний куток,
персонал та пацієнту матимуть змогу долучатися до інформаційних та
просвітницьких заходів.

Корисні поради та інформацію отримали 29 квітня учасники он-лайн зустрічі
від Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Червоноградського та Вижницького МЦ з надання БВПД. Про функції та
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повноваження Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
національний превентивний механізм: як це працює, громадські монітори: хто та як
може ними стати, які їх функції та повноваження, місця несвободи: що треба знати
про дотримання у них прав людини та механізми захисту, здійснення моніторингових
візитів у місця несвободи, права та поведінку неповнолітніх при затриманні, умови
утримання в місцях несвободи, хто, як та з приводу чого може подати скаргу
омбудсману, яким є порядок її розгляду, Закони України "Про доступ до публічної
інформації" та "Про звернення громадян" як інструменти взаємодії і захисту прав,
право на безоплатну правову допомогу, алгоритми роботи центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, алгоритм призначення адвоката детально
розповіли учасникам Тетяна Панасенко - Регіональний координатор взаємодії з
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, та Наталія Костишин
- директор Червоноградського місцевого центру. Ряд запитань у молоді викликав
переглянутий ролик про моніторинг в одне з місць несвободи у Львові та результати
моніторингового візиту у Червоноградський міський суд та міський відділ поліції.

«Новелізація способів захисту інтелектуальних прав" - он-лайн захід за участі
викладача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного
права юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, партнера ЮК "ТМН" Максима
Суханова провели Червоноградський та Вижницький МЦ з надання БВПД 6 травня.
Характеристика базових інститутів інтелектуального права: авторське право,
промислова власність, патентне право - винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
засоби індивідуалізації - торгівельні марки, комерційні найменування, географічні
зазначення, особливості охорони прав інтелектуальної власності, майнові та
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немайнові права творців, сучасні способи захисту прав інтелектуальної власності в
еру діджиталізації - корисну інформацію з цих питань отримали учасники заходу.
Корисним був і аналіз напрацьованих кейсів.

Про взаємокоординацію між суб'єктами взаємодії у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству йшлося 24 травня під час наради у Сокалі.
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У Червоноградській громаді запрацювала мобільна група реагування на
виклики домашнього насильства “ПОЛІНА”. Про взаємодію між установами, спектр
послуг та алгоритми дій йшлося 25 травня під час зустрічі представників відповідних
установ та організацій, участь у якій взяла директор Червоноградського МЦ з надання
БВПД Наталія Костишин

Про зміни способу виплати пенсії, призначення пенсії в разі втрати
годувальника членам сімей загиблих учасників АТО, оформлення допомоги на
поховання та інші нововведення йшлося 28 травня під час комунікативної зустрічі
фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик та Марії Федоряк з
начальником відділу обслуговування громадян № 5 ГУ ПФУ Світланою Сідельник.

2 червня заступник начальника відділу «Соснівське бюро правової допомоги»
Світлана Тарасенко провела зустріч з Ярославом Ройком, головою Великомостівської
громади, під час якої учасники обговорили найактуальніші правові проблеми
громади, організацію та забезпечення роботи пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги у селах, які нещодавно приєдналися до громади - селах колишньої
Боянецької та Купичвольської сільських рад.
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Протягом ІІ кварталу 2021 року підписано Меморандуми про співпрацю з
Великомостівською та Белзькою територіальними громадами.
Співпраця з громадою, яка орієнтована на результат - саме такою є співпраця
між Червоноградським МЦ з надання БВПД (зокрема відділу «Соснівське бюро
правової допомоги») та Великомостівської міської ради. Про діяльність відділу,
організацію роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги,
основну тематику звернень мешканців громади, проведені спільні заходи йшлося під
час зустрічі Світлани Тарасенко зі старостами Великомостівської територіальної
громади. Плани на майбутнє закріпили офіційним документом - Угодою про
партнерство.

Відповідно до запитів цільових груп здійснюється фахівцями
Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги ряд заходів правопросвітницького та навчального характеру.
Механізми та успішні приклади захисту прав, причинно-наслідкові зв'язки
історичних подій, історію ремесел в контексті дотримання прав людини, причини, хід
та результати протестних рухів в Україні, активне громадянство як явище
досліджують учасники проекту "Горна державності. Громадянська освіта молоді
через історію ремесел" за підтримки Українського Культурного Фонду. Своїми
напрацюваннями та враженнями від спілкування з очевидцями подій новітньої історії
громад та держави загалом ділилися 1 квітня під час он-лайн навчання підлітки з
п'яти областей України.
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Попереду в учасників проекту «Горна державності. Громадянська освіта через
історію ремесел» - молоді Львівщини, Тернопільщини, Полтавщини, Харківщини та
Чернівеччини - завершення досліджень у громадах, зустрічі з майстрами-гончарами,
майстер-класи та презентації своїх напрацювань. Як налагодити успішну комунікацію
з гончарем? Як вибудувати інтерв'ю та отримати максимум цікавої та корисної
інформації від майстра - носія знань? На що звернути увагу при спілкуванні? Як
візуалізувати за допомогою фото спілкування з майстром? Для чого потрібен
майстер-клас і чи вдасться на себе приміряти стиль життя ремісника. Про це йшлося 8
квітня під час он-лайн тренінгу, що поєднував уже набуті знання та навички з
відпрацюванням вмінь комунікувати, планувати, прогнозувати.
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Он-лайн навчання в рамках проекту "Горна державності. Громадянська освіта
через історію ремесел" добігає завершення. Крайня навчальна зустріч учасників
відбулася 15 квітня. Навчаючись активному громадянству, пригадуючи історичні
події, досліджуючи історії своїх громад, спілкуючись з очевидцями подій кількох
десятиліть, підлітки з п'яти областей України не тільки виокремили ряд проблем,
актуальних для їх громад, а й розробили план, як вирішити ці проблеми, якою є їх
роль у цьому. Безперечно, майстри є достатньо впізнаваними людьми у своїх
громадах. Саме до них звертатимуться наші учасники не лише, щоб взяти участь у
майстер-класах, а й щоб заручитися підтримкою у реалізації своїх планів дій.
Попереду дослідження, майстер-класи, презентації в громадах та зустріч і
розвіртуалення в Червонограді під час фестивалю «Горна державності»

Як ми розуміємо гарантоване конституційне право на безпечне для життя і
здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди?
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така
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інформація ніким не може бути засекречена. Що означає термін «довкілля»? Яке
довкілля є безпечним для життя і здоров'я людини? Ці непрості питання після
перегляду відеоролику обговорювали люди з інвалідністю разом із фахівцем відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською 5 травня на базі
Сокальської районної асоціації людей з інвалідністю. Учасники зустрічі активно
брали участь в дискусії, шукаючи відповіді на питання.

Хто, де, які правові послуги можуть отримувати у Червонограді мешканці та
гості міста йшлося 12 травня під час вуличного інформування, яке провели фахівці
Червоноградського МЦ з надання БВПД. Перехожі отримали інформацію про те, що
таке первинна та вторинна правова допомога, що право на правову інформацію та
консультацію мають усі без винятку, які категорії громадян мають право на вторинну
правову допомогу за рахунок держави, як отримати доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції тощо. А також про формати отримання окремих видів послуг
телефоном, поштою, електронною поштою, під час он-лайн консультувань, під час
роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, за допомогою
мобільного за стосунку.

Приміряючи фартух і сівши за гончарне коло, учасники проекту "Горна
державності. Громадянська освіта через історію ремесел", що реалізовується ГО "Не
святі горшки ліплять", РБФ "Резонанс" та Червоноградським МЦ з надання БВПД у
партнерстві з Червоноградською міською та районними радами за підтримки
Українського культурного фонду, поринули в світ історії, прав людини та ремесла. 8
травня участь у першій частині майстер-класу від місцевого майстра Сергія Івашківа
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взяла червоноградська команда. Шквал емоцій, отриманих від роботи з глиною та
гостинності родини Івашків, доповнили змістовні діалоги про історію нашого краю,
розвиток ремесел та їх вплив на історію тодішнього Кристинополя та довколишніх
населених пунктів, розвиток гончарства у Червонограді, особливості гончарства у
регіоні, його традиції, історію протесних рухів 90-х та 2000-х років тощо. Учасники
майстер-класу зазначають, що вживаючись у роль ремісника, зокрема гончара, їм
легше зрозуміти складність і ціну роботи, визначити проблеми, які можуть виникати
у майстрів, проаналізувати, чому час від часу виникали протести чи, навіть,
повстання, як формувалася громадянська позиція, чому виникав спротив.

Картинну галерею прав дітей разом з фахівцями Червоноградського МЦ з
надання БВПД Вікторією Скаб'як та Наталією Турко створювали 18 травня вихованці
Волсвинського навчального закладу "Ясла-садок "Сонечко". Фахівці Центру не тільки
розповіли малюкам про їхні основні права: на життя, на ім'я, на громадянство, на
навчання, на захист, на сім'ю, на інформацію та інші, а й цікаві повчальні історії,
пов'язані з правами дітей, відповіли на десяток запитань "чому" від маленьких
дослідників. А свої враження та знання дошкільнята відобразили в малюнках, які
нагадуватимуть їм про їх права.

18 травня своїми напрацюваннями у Міжнародний день музеїв, що проходив
під гаслом «Майбутнє музеїв: відновлення та переосмислення» у Палац Потоцьких,
Червоноград поділилася червоноградська команда учасників проекту "Горна
державності. Громадянська освіта через історію ремесел", що реалізовується за
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підтримки Українського Культурного Фонду. По завершенню он-лайн навчань, які
проводилися Червоноградським МЦ з надання БВПД, команди підлітків з п'яти
областей України працюють над локальними дослідженнями про розвиток культури у
своїх регіонах, її вплив на формування громадянського суспільства, зародження та
історію протесних рухів, долученість громад до суспільних процесів, зокрема тих, що
стосуються захисту прав людини, впливів громад на прийняття рішень, формування
місцевих політик. Про перебіг та особливості проекту, його проміжні результати
відвідувачам музею розповіли директор Центру Наталія Костишин та місцеві майстри
- гончарі Сергій та Назар Івашківи.

Про права дітей, про те, чи є у них обов'язки і чому важливими є правила 21
травня говорила з вихованцями Низівського навчального закладу "ясла-садок"
фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Право на
життя як таке, яке отримує дитина при народженні, 🇺🇦право на ім’я та громадянство,
адже кожна дитина, з моменту її народження, має право на ім’я, набуття громадянства
та на догляд з боку своїх батьків, право на здоров’я та медичне обслуговування, право
на освіту, право на доступ до необхідної інформації, відпочинок, ігри та дозвілля і не
тільки - все це обговорювали дошкільнята. Діти також дізналися і про правила, серед
яких: поважати близьких та друзів, не принижувати гідності іншої людини,
поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої дитини. Під час
спілкування малята швидко і правильно визначили, якими основними правами вони
володіють з моменту народження та розповіли, яким чином кожне із прав має
дотримуватися. А згодом дітки залюбки свої знання перенесли у малюнки.
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Гамірно проводжали весну юні чомучки - п'ятикласники Червоноградської
спеціалізованої школи № 8, які 31 травня завітали до Червоноградського МЦ з
надання БВПД. Фахівці Центру Марія Федоряк, Леся Шаварська та Вікторія Скаб’як
не тільки провели пізнавальну екскурсію, розповідаючи про всі напрямки діяльності
центру, про юридичні професії та їх особливості, а й разом з гостями опрацювали
кейси - різні життєві ситуації, у які може потрапити будь хто, та у яких необхідною
буде допомога адвоката. Останній весняний день вдався. Адже: дізналися багато
корисного і цікавого, дізналися якими є юридичні професії, приміряли на себе роль
адвоката, консультанта, судді, подискутували про свої права, знайшли правильні
відповіді на правові питання... і навіть побули директором.
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До відзначення 1 червня Міжнародного дня захисту дітей долучилися фахівці
відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька. Що
таке права дитини, чому важливо не тільки знати їх, а й вміти захищати, що треба
знати про відповідальність, куди і до кого звернутися, якщо ваші права порушують?
Відповіді та роз'яснення на ці та інші питання разом з фахівцями Центру шукали юні
сокальчани. Стала у нагоді Карта прав дитини, за допомогою якої школярі
візуалізували можливі маршрути з адресами організацій та установ, у яких можуть
отримати допомогу. А наймолодші учасники із задоволенням попрацювали над тим,
аби втілити розуміння своїх прав у малюнки.
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Команди учасників проекту "Горна державності. Громадянська освіта через
історію ремесел" з п'яти регіонів України розпочали локальні презентації своїх
досліджень. Червоноградська команда разом з майстром-гончарем Сергієм Івашківим
1 червня в Музей історії релігії (Палац Потоцьких) представили результати свого
дослідження та поділилися враженнями від участі у проекті. Як свідчать
старшокласники та координатори команд, проект дав можливість їм зрозуміти
взаємозв'язки між подіями, їх передумовами та наслідками, заглибитися в історію
Червонограда та околиць, зокрема, в історію культури та ремесел. Чи не найбільше
здивували підлітків історичні події, пов'язані з розвитком протесних рухів,
формуванням ініціативних груп, правозахисних акцій тощо.

Усі на Землі мають рівні права та свободи. В особливому документі - Конвенції
про права дитини - закріплені особливі права - права дітей. Дитина від самого
народження вже перебуває у правових стосунках зі світом, в якому їй пощастило
з’явитися, з суспільством, у якому живе. Дитинство – найважливіший і неповторний
період у становленні особистості. З дитячих років ми потрапляємо в різні ситуації,
коли необхідно знати свої права та обов'язки. Буває так, що не знаємо, як захистити
свої права, що для цього слід зробити, до кого звернутись по допомогу. Про
важливість дотримання прав дитини, знань про те, як їх захистити, до кого звертатися
по допомогу спілкувалася з молодшими школярами у Міжнародний день захисту
дітей у Поторицькій бібліотеці Ольга Пирська, фахівець відділу «Сокальське бюро
правової допомоги»:
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1 червня у Двірцях школярі дискутували про свої права та про права дорослих.
Цікава інформативна зустріч учнів 5 та 6 класів з фахівцем відділу «Соснівське бюро
правової допомоги» Світланою Тарасенко відбулася у бібліотеці. Що треба знати про
свої права? Як захистити себе? До кого звернутися по допомогу? Що таке
відповідальність? Чи завжди фрази: "я маю право!", "ви порушуєте мої права" є
обгрунтованими? Після обговорення цих та інших питань школярам легко піддалися
питання правової вікторини, хоча і вони подекуди викликали палкі дискусії.
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Свою картинну галерею про права дітей 2 червня після перегляду та
обговорення відеороликів про права дітей спільно з фахівцем Червоноградського МЦ
з надання БВПД Наталією Гудзик створили вихованці Червоноградського
дошкільного навчального закладу № 1. Малюки запам'ятали найважливіше: права
мають визнаватися за усіма дітьми без жодних винятків і без розрізнення чи
дискримінації за будь-якими ознаками; дитині має належати від народження право на
ім’я і громадянство, дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості
потребує любові та розуміння, дитина має право на здобуття освіти, головне право
кожного - право на життя.
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Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися для
кращого майбутнього. Прості істини, які, здається, знають уже всі. Однак, і про них
варто час від часу нагадувати. Про важливість дотримання прав дитини в рамках
відзначення Міжнародного дня захисту прав дітей у Савчинській бібліотеці разом з
учнями 1-3 класів спілкувалися 3 червня фахівці відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька. Емоційна розмова про права дітей та
необхідність їх захисту завершилася пізнавальною подорожжю - школярі самостійно
попрацювали над картою прав дитини, доповнивши її важливими адресами та
номерами телефонів.

Навіть у карантинні часи туристичні маршрути можуть бути цікавими та
корисними! У цьому 4 та 7 червня переконалися шестикласники Сокальського ліцею
№ 3. Без слів, але емоційно відобразити, наприклад, крадіжку скутера чи побиття. І
зробити це так, щоб здогадалася твоя команда, але не здогадалися супротивники.
Знайти зайве слово у простому переліку "перерва, правило, обов'язок, право"
Визначити, як називається "грошове стягнення, що накладається судом, розмір якого
визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням
майнового стану винного" Визначити, яке право Гаррі Потера порушував його опікун,
перехоплюючи листи зі школи чарівників. Знати, як поводитися, коли незнайомець чи
незнайомка кличуть до автомобіля/ допомогти донести до квартири важку
сумку/подивитися на пухнастих кошенят у сусідньому дворі. І чітко запам'ятати:
•
All children are equal in their rights
•
All children have the right to free communication
•
All children have the right to life та ще багато цікавого і корисного дізналися і
зробили шестикласники разом з фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД
Марією Федоряк, Ольгою Пирською та Вікторією Скаб'як, галасливо пересуваючись
Сокалем від однієї станції квесту до іншої, відшукуючи "піратські" мітки та швидко
орієнтуючись завдяки командному духові, вмінню приймати рішення та
орієнтуватися на лідерів.
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Право - це не складно і не страшно. переконалися у цьому молодші школярі 7
червня під час зустрічі з фахівцем Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталією
Гудзик. Що таке безпечний інтернет? Чи може інтернет нести загрозу дітям? Що таке
віруси, вірусні програми, підозрілі сайти? Чому дорослі так часто говорять про
інтернет-шахрайство? Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Про все це разом з
правником активно дискутували школярі, пропонуючи свої правила та рекомендації,
які уклали у Правила розумних користувачів інтернету, які не потраплять у
залежність від комп'ютерних ігор та знають, як себе убезпечити від шахраїв.
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Що таке інтернет? Чи можна повідомляти іншим свої паролі? Чим загрожують
віруси в інтернеті та що таке вірусні програми? Хто такий Інтернет шахрай та як не
стати його жертвою? Як поводитися в інтернеті, аби не завдати собі шкоди? На ці та
ряд інших запитань отримали відповіді учні 2-3 класів Карівської школи від фахівця
відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко. але не тільки
відповіді на запитання отримали молодші школярі, а й разом з юристом склали для
себе правила безпечної поведінки в інтернеті, дотримуючись яких, не потраплять у
халепу.

З повноваженнями органів державної влади, міліції та прокуратури –
ознайомилися. У ролі правників себе спробували. Юридичні задачі – вирішили. Вихід
зі складної правової ситуації – знайшли. Сто "Як?", "Чому?", "А якщо?", "А
покарають, якщо...", "А куди звернутися, якщо..." - фахівцям задали шестикласники
Сокальського ліцею № 3, які завітали 10 червня у «Сокальське бюро правової
допомоги». Настольна гра "Правова монополія" розширила коло своїх пошановувачів.
Найбільше дітей зацікавила діяльність бюро правової допомоги, яка знову ж таки
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викликала з десяток питань під час екскурсії офісом та спілкування з Ольгою
Пирською та Іриною Скалецькою.

Про право на життя, на освіту, на медичну допомогу, на ім’я, на громадянство,
на дозвілля, на відпочинок спілкувалися з юними мешканцями Борятина 11 червня
фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Федоряк Марія та Вікторія Скаб’як.
До галасливої компанії дошкільнят швидко приєдналися і молодші школярі. Чи
можуть діти мати якісь зобов'язання? Чи вміють зробити свою поведінку безпечною
для себе та для оточуючих? Як поводитися у незрозумілих чи небезпечних ситуаціях?
Відповіді на ці та інші питання шукали чомучки, переглянувши мультфільм про
Їжачка та його однокласників у лісовій школі, вирощуючи барвисту Квітку Прав
Дитини, дискутуючи з приводу відеоролика "Права дитини".
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16 червня ще один крок зробили учасники зустрічі, напрацьовуючи разом з
Ольгою Пирською, фахівцем відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
алгоритми дій, необхідних при вирішенні того чи іншого правового питання. Активно
обговорюючи життєві ситуації та розв'язуючи правові задачі, члени асоціації не
тільки напрацьовували досвід, а й відразу візуалізовували його на асфальті
кольоровою крейдою. Сподіваємось, ці малюнки та схеми ще послужать учасникам
деякий час своєрідними пам'ятками.

16 червня учнівське самоврядування десятої школи вело запеклі інтелектуальні
бої за кожну соту частину призового балу, проходячи разом із фахівцями
Червоноградського МЦ з надання БВПД Марією Федоряк та Вікторією Скаб'як
правовий квест. Після вікторини та загадок, ситуативних завдань та аналізу ситуацій,
малюнків та логічних ланцюжків підлітки і після завершення квесту не розходилися наводили приклади реальних історій з життя своїх знайомих та спільно обговорювали
варіанти вирішення цих проблем.
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Про право на безоплатну правову допомогу, діяльність відділу «Соснівське
бюро правової допомоги» йшлося 17 червня під час інформаційної акції, яка
відбулась у Соснівці. Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги на базі відділення соціальної допомоги вдома (м. Соснівка) у цей же день
17 забезпечила фахівець Світлана Тарасенко. Актуальними для самотніх людей
похилого віку залишаються питання про здійснення перерахунку пенсії, поновлення
документів на оформлення субсидії, зняття з місця реєстрації.
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Точно не нудно було 18 червня у Поздимирській бібліотеці, куди завітала до
юних читачів наш фахівець Марія Федоряк. І навіть більше: було корисно і цікаво.
Подорож країною прав дитини, дискусія навколо того, чи порушуються права дітей,
правова вікторина для чомучок, успішно розв'язані правові задачі, пройдений
лабіринт "інформація правдива-неправдива", "правовий крокодил" та багато іншого, у
чому учасники заходу почерпнули не лише теоретичні знання про свої права, а й
вчилися, як їх захистити, як не допустити їх порушення, куди і до кого звертатися,
коли потребують правової допомоги.
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18 червня у Червонограді відбулася інформаційна акція у форматі вуличного
інформування вуличне інформування. Від фахівців Червоноградського МЦ з надання
БВПД мешканці міста отримали інформацію про діяльність Центру, види послуг,
право на безоплатну правову допомогу тощо.

Що таке право та чим відрізняється від правила? А обов'язок - це обов'язково?
Суддя, адвокат, прокурор - а що є відмінність? І ще добрий десяток питань від юних
чомучок з Боянця почула фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»
Світлана Тарасенко 23 червня у сільській бібліотеці. Поліція та кіберполіція, булінг та
кібербулінг - відтепер для дітлахів це не просто малозрозумілі слова, а й корисна
інформація, така важлива і необхідна у наш час. Але не лише теоретичними знаннями
тепер можуть похвалитися учасники заходу, а й тим, що знають куди, до кого і в яких
випадках звертатися по допомогу.
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Інформаційно-просвітницький захід на базі Сокальської районної філії
Львівського обласного центру зайнятості 24 червня провела фахівець відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Присутні на зустрічі учасники
бойових дій отримали актуальну інформацію про пільги для військовослужбовців,
передбачені чинним законодавством. Надалі для учасників АТО актуальними
залишаються питання виплати до 5 травня. Емоційну реакцію викликало обговорення
щодо виплачених сум до 5 травня 2021 року. Правник зазначила, що відповідно до ч.5
ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в
редакції згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»» №367-ХІV від 25.12.1998 р., розмір
такої допомоги становить п’ять мінімальних пенсій за віком. Також розказала про
алгоритм дій, для звернення до суду для відновлення порушеного права на належну
соціальну виплату.
25 років Конституції. 30 років Незалежності. 30 років відродження гончарства у
Червонограді. День молоді. День міста. Усе це зав'язалося 26-27 червня у міцне
плетиво подій та заходів в рамках фестивалю «Горна державності». Після піврічного
навчання, дослідження у громадах, розроблених планів дій команди старшокласників
з п'яти міст України (Червонограда, Вижниці, Тернополя, Балаклії, Опішні) зібралися
у Червонограді. Фестиваль ремесел та громадянської освіти об'єднав молодь, майстрів
66

народних ремесел, правників, педагогів, мешканців Червонограда та довколишніх
громад. Важко переоцінити яскраву та емоційну мистецьку складову, яка захопила
усіх. Та не менш насиченою та емоційною була майстерня активних громадян, що
діяла на кількох локаціях. Презентація досліджень команд. Відзначилися
червоноградці. Вони згадали не лише про перші шахтарські страйки, а й про страйк
педагогів, акції протесту молоді з приводу так званого колізею. Дискусія про те, як
розвиток ремесел, формування ремісничих цехів сприяли становленню державності
та громадянства. Дебати про роль молоді у прийнятті рішень та її вплив на громаду.
Правові квести та вікторини. Суспільна павутина взаємозв'язків, створена учасниками
та гостями фестивалю. Зустріч з експертами та аналіз розроблених командами планів
дій. Робота в тематичнх групах. Майстер-клас реалізації адвокаційних кампаній, як
елементу участі громадян в управлінні правовою державою.
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Кілька тематичних локацій на території Музею історії релігії, знаного серед
мешканців як Палац Потоцьких, працювали 26-27 червня в рамках фестивалю
ремесел та громадянської освіти «Горна державності».
Інформаційна акція про право на правову допомогу у форматі вуличного
інформування
вдалася завдяки партнерам, які, знаючи про діяльність
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Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, долучилися до її проведення.
Інформаційно-консультаційна акція "Що треба знати про ринок землі"
викликала ряд питань та буде продовжуватись у форматі консультувань під час
роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.
Презентаційні матеріали територіальних громад Добротвора, Лопатина, Сокаля
стали джерелом аналізу з-поміж інших й правових питань, актуальних для їх
мешканців, дали можливість зрозуміти, чим живуть громади, що для них є
актуальним в розрізі правових питань.
Фотовиставка партнерів Червоноградська районна рада, підготовлена в рамках
проекту "Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових маршрутів
Bug Unites Us за фінансової підтримки Європейського Союзу відгукнулася серед
команд-учасниць нашого проекту "Горна державності. Громадянська освіта для
молоді через історію ремесел" за підтримки УКФ, адже тісно переплітається з
адвокасі-кампанією команди "Нова Хвиля" (м. Балаклія, Харківщина).

1.2 БПД-онлайн
У зазначений період фахівцями Центру:
- надано 46 он-лайн консультації з правових питань, запити на які надходили
різними каналами комунікації: хелп-деск, chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua, сторінку
місцевого центру у соціальній мережі Facebook тощо
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1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid»
З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані
створено 3 нові статті на теми: «Сертифікація педагогічних працівників»,
«Відшкодування державою вартості племінних тварин (корів, телець, свиней тощо)»,
«Відшкодування державою вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна»;
здійснено редагування 3 статей з наступних тем: «Порядок реєстрації місця
проживання/перебування», «Зняття з реєстрації за місцем проживання», «Ухилення
від військового обліку або спеціальних зборів»; надано пропозицію управлінню
правового аналізу та експертизи щодо видалення 1 консультації у зв’язку із
дублюванням (консультація на тему «Реєстрація органами місцевого самоврядування
місця проживання та зняття з реєстрації фізичних осіб»).
2.1. Експертна оцінка/Peer review
У ІІ кварталі 2021 року фахівцями відділу організації надання вторинної
правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. За
результатами проведеного моніторингу виокремлено 2 успішні практики адвокатів
Андрія Бруха, Юрія Огорілка та 2 успішні практики працівників Червоноградського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які
оприлюднено на офіційній сторінці Центру у мережі Facebook тощо.
3.5. Вивчення правових потреб громадян
За звітний період з метою забезпечення якісної правової допомоги за запитами
громад фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД здійснено моніторинг
потреб новостворених громад Сокальщини та оновлено карту правових потреб.
Зокрема:
- проаналізовано тематику звернень клієнтів до Червоноградського МЦ з надання
БВПД; відділів «Сокальське бюро правової допомоги»; «Соснівське бюро правової
допомоги»;
- проаналізовано тематику звернень до фахівців Червоноградського МЦ з надання
БВПД, отриманих під час групових заходів з використанням платформи ZOOM;
- проаналізовано тематику звернень під час роботи виїзних пунктів консультування,
результати
зворотнього
зв’язку,
отриманого
після
проведення
правопросвітницьких та комунікативних заходів.
Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, інноваційною, ефективною
4.1. Вдосконалене управління системою БПД
 Забезпечено укладання щомісячних планів роботи Червоноградського МЦ з
надання БВПД, графіків проведення групових он-лайн консультацій
 Забезпечено надання послуг у відповідно до внесених змін до форматів роботи
Центру у зв’язку з особливостями роботи у період карантину
 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у 3 засіданнях
Керівної ради та у 6 нарадах керівників, що проводилися Регіональним та
Координаційним центрами
 Протягом звітного періоду фахівці Центру взяли участь у 37 семінарах, вебінарах,
організованих Координаційним центром з надання правової допомоги, мережею
клубів PRAVOKATOR та партнерськими організаціями.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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За період з 01 квітня по 30 червня 2021 року Червоноградським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано
2124 звернень клієнтів, 1895 особам було надано правову консультацію, 229 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих
та опрацьованих звернень клієнтів
№
з/п

1.
2.
3.

Найменування відділу МЦ

Відділ правопросвітництва на
надання правової допомоги
Відділ «Соснівське бюро
правової допомоги»
Відділ «Сокальське бюро
правової допомоги»
Разом по МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

819

710

109

479

412

67

826

773

53

2124

1895

229

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято
214 рішень про надання БВПД, надано 78 доручень адвокатам та 143 накази штатним
працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних
документів). По письмовим зверненням у наданні БВПД відмов не було.
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: земельне – 423 (20%),
соціальне забезпечення – 304 (14%), цивільне право – 279 (13%), , житлове – 239
(11%), , сімейне – 152 (7%), адміністративне право – 135 (6%), пенсійне право –
130(6%), цивільний процес – 120(6%), спадкове – 114 (5%), трудове – 102 (5%),
виконання судових рішень – 65 (1%), податкове – 27 (1%), кримінальне право – 17
(2%), , кримінальний процес – 10 (0%), інші питання – 4 (0%), адміністративне
правопорушення - 3 (0%).
Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією
питань
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю

Жінки
63%
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яким надано БВПД,
за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД
Жертви
ВПО
домашнього
1%
насильства
0%

Малозабезпе
чені
15%
Особи з
інвалідністю
7%
Діти
5%

УБД/АТО
72%

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше
позитивних рішень було прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією
України і отримують дохід, що не перевищує два неоподатковуваних мінімуми для
певної демографічної категорії громадян: УБД/АТО – 153 (72%), малозабезпечені – 32
72

(15%), особи з інвалідністю –
домашнього насильства 1 (0%).

16 (7%), діти – 10 (5%), ВПО – 2 (1%), жертви

Таблиця
2.
Інформація
місцевого центру в розрізі бюро

щодо

окремих

показників

діяльності

Кількість
ОМС та
установ провайдер
ів БПД,
яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопросвітниць
ких/навчал
ьних заходів

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронних
сервісів МЮ

Кількість
тем
інформаційн
их
матеріалів,
розміщених
у ЗМІ

№
з/п

Найменування МЦ
та Бюро

Кількість
пунктів
консультув
ання /осіб,
що
отримали
правову
допомогу

1.

Разом по МЦ, в
тому числі:

62/1051

-

79

5

51

13/193

-

9

0

0

34/605

-

28

1

3

15/253

-

42

4

48

2.
3.
4.

Соснівське бюро
правової допомоги
Сокальське бюро
правової допомоги
Червоноградський
МЦ
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