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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про виконання Червоноградським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
річного плану діяльності на 2021 рік
у ІІІ 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 268 рішень про надання БВПД
 Здійснено перевірку 73 актів виконаних робіт та забезпечено своєчасне
проведення оплати праці адвокатів
 Надано 1738 правових консультацій та інформацій громадянам.
 За запитом надання адресної правової допомоги не було.
 Здійснено запис 13 та трансляцію 14 програм правової тематики на місцевих
радіостудіях «Новий Двір», «Нео-радіо», «Радіо Сокаль»:
- «Відшкодування шкоди завданої падінням дерева»;
- «Порядок повернення сплаченого до пенсійного фонду збору на купівлю
квартири»;
- «Спадкування особистих селянських господарств»;
- «Пільговий викуп фермерами земельних ділянок»;
- «Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку
спадкування»;
- «Спільна сумісна власність на земельну ділянку»;
- «Зміни постачальника газу»;
- «Робота у вихідний день і компенсація за неї»;
- «Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху»;
- «Податкова знижка на навчання»;
- «Порядок переведення житлового фонду в нежитловий фонд (нежитлове
приміщення)»;
- «Кадастровий номер земельної ділянки»;
- «Домашнє насильство».
 Здійснено 6 публікації правових інформацій та інформацій про діяльність
місцевого центру на сайтах та офіційних сторінках партнерів у соціальних
мережах.
 Виготовлено та розповсюджено 3 інформаційні матеріали у відеоформаті та
форматі інфографіки з наступних тем:
- «Огляд транспортного засобу під час зупинки поліцейським»;
- «Відшкодування збитків за пошкоджений внаслідок невідповідності стану
автомобільної дороги вимогам безпеки руху автомобіль»
Протягом ІІІ кварталу 2021 року фахівцями Червоноградського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 27 заходів
для
різних
цільових
груп
правопросвітницького,
комунікаційного,
інформаційного та навчального характеру.
1 липня спілкувалися з фахівцем відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ольгою Пирською члени Сокальської районної асоціації людей з інвалідністю.
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Конституція - Основний закон українців. Учасникам зустрічі фахівець розповіла про
маловідомі факти про Конституцію України, про процес її прийняття. Згадували зміст
Основного закону нашої держави, положення, гарантії та права, які передбачені ним.
Активно розгадували загадки про Конституцію, шукали відповіді на питання:
 Якою є форма державного устрою України?
 Хто є єдиним джерело+м влади в Україні?
 Яка мова є державною мовою в Україні? тощо.

Якщо б ми робили рейтинг фільмів з колекції DOCUDAYS, то, безперечно,
одним із лідерів за кількістю переглядів та емоційністю обговорень став би фільм
"Габріель повідомляє з чемпіонату світу". Нема потреби зупинятися на сюжеті цього
документального фільму, а от його обговорення після перегляду, що відбулося в
рамках виїзного засідання кіноклубу 1 липня, відрізняється від попередніх. Про це
наголосили модератори - Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Підлітки не просто
обговорили позицію головного героя фільму та те, як йому вдалося досягнути певних
змін, а й напрацювали чималий перелік проблем і питань, до вирішення яких вони
готові долучатися. Це, наприклад: зробити велодоріжки, облаштувати дитячі
майданчики, вжити заходів для очищення та облагородження території біля річки Буг.
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Що таке інтернет? Чи можна повідомляти іншим свої паролі? Чи можна
використовувати інтернет для шкільного та дошкільного навчання? Чи можна
захиститися від вплив шкідливої інформації в Інтернеті? На ці та багато інших питань
шукали разом з фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД Світланою
Тарасенко та Наталією Гудзик та отримали відповіді маленькі мешканці села Бендюга
2 липня у приміщенні народного дому.

З підопічними Червоноградського територіального центру надання соціальних
послуг 6 липня зустрілася фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія
Гудзик. Актуальними для людей поважного віку є питання про: сплату податку на
квартиру, оформлення договору дарування, перерахунок пенсії, плату за послуги з
електропостачання, виділення матеріальної допомоги.
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І знову історія Габріеля... Цього разу - перегляд та емоційне обговорення
фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Марії Федоряк та Вікторії Скаб'як
разом з юними читачами Острівської бібліотеки.
 Чи може одна людина вплинути на події? Може!
 Чи варто відстоювати свої права, навіть, якщо інші не готові це робити? Варто!
 Чи легко знайти однодумців? Нелегко, але можливо.
До таких зовсім дорослих висновків 12 липня дійшли юні острівчани,
обговорюючи фільм, який не залишив їх байдужими - "Габріель повідомляє з
чемпіонату світу". Історія підлітка, який на увесь світ повідомляє своїми репортажами
про порушення владою прав мешканців його містечка виокремила ряд запитань, які є
актуальними для будь-якого покоління та в будь-якому населеному пункті: Чи можна
допускати порушення власних прав? Чому держава допускає порушення прав дітей та
як цьому протистояти? Як захистити власні права та запобігти їх порушенню у
майбутньому?

Виїзне засідання клубу Docudays відбулося 14 липня на базі Великомостівської
бібліотеки. Цього разу учасникам зустрічі фахівець відділу «Cоснівське бюро
правової допомоги» Світлани Тарасенко запропонувала переглянути та обговорити
фільм режисера Сергія Лисенка "Мова". "Якщо на сході буде більше книжок і їх
будуть читати, то, можливо, нам більше не доведеться купувати бронежилети..." Сама
ці слова говорила героїня фільму Анастасія Розлуцька. Саме з цим виразом
погодились бібліотекарі Великомостівської ОТГ по завершенню перегляду. Чому
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українці, коли їдуть на заробітки, то дуже швидко вивчають мову країни, у якій
перебувають? Як можна жити в Україні і не розмовляти українською мовою, чи,
навіть, не розуміти деяких слів? Завершилася зустріч емоційними висловлюваннями
на підтримку Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної», який нарешті визнаний Конституційним судом та уже 16 липня набере
чинності у повному обсязі.

Виїзне засідання кіноклубу Docudays UA, який працює на базі відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» відбулося 16 липня у Сокальській публічній
бібліотеці для дітей. Разом з юними сокальчанами фахівець Центру Ольга Пирська
дискутувала про права дітей після перегляду фільму «Габріель повідомляє з
чемпіонату світу». Про фільм режисера Ельс ван Дриля, що розповідає про
бразильського хлопчика Габріеля, який знімає репортаж про негативні наслідки від
проведення чемпіонату світу з футболу, що пройшов у його країні ми вже
розповідали неодноразово. Щоразу після його перегляду з різними глядачами
зав'язується емоційна дискусія та виникають все нові та нові питання. Цього разу
шукали спільно відповіді: чому у фільмі діти босими грають у футбол? як це втратити
свою домівку? чому порушують права дітей? чому діти вживають наркотики та
порушують закон?

21 липня перегляд та обговорення фільму "Девід і Я" модерувала фахівець
відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Фільм про
боротьбу, протистояння системі правосуддя, яка не збирається виправдовувати
помилково засуджених, дає можливість вчитися цінувати батьків та їх поради,
цінність власного життя, часу тощо.
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Показ та обговорення фільму із колекції Docudays UA «Вигорання» 22 липня
для працівників та відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела
фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. З проблемою
професійного вигорання стикаються всі, хто працює в соціальній сфері. Вигорання –
це реакція людини на хронічну втому. Вона починає негативно ставитись до роботи
та предмету своєї професійної діяльності, у неї знижується самооцінка. Після
перегляду учасники зустрічі активно обговорювали події, викладені у фільмі,
проводили паралелі, шукали відповіді на питання:






Як знайти внутрішній ресурс?
Як від варіанту «я нічого не вмію» прийти до «я все зможу»?
Як навчитись комунікувати в колективі?
Чи можна запобігти вигоранню на роботі?
Як попіклуватися про себе і уникнути професійного вигорання або ж впоратися
з його наслідками?

28 липня фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана
Тарасенко модерувала обговорення переглянутої документальної стрічки режисера
Міхала Шесняка "Точка відліку". Головна героїня фільму - Анета, яка у 19 років сіла
до в'язниці за вбивство, а через дев'ять років доглядає за людьми похилого віку. Що і
коли для неї стало чи стане точкою відліку? Чи можуть ув'язненні змінити свої
життєві погляди після спілкування з "чужими людьми" та що людина може вчинити в
стані афекту? Як вийти з цього стану чи запобігти йому? Ці та ряд інших питань
обговорили учасники он-лайн зустрічі.

7

Показ та обговорення фільму із колекції Docudays UA «Карла і Нордал» 5
серпня на базі партнерської громадської організації Сокальська Районна Асоціація
Людей з інвалідністю провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ольга Пирська. Після перегляду учасники активно обговорювали та
задавалися питаннями: чи легко з цим жити? Чи легко бути не просто сестрою для
свого брата, а й людиною, на яку Нордал може покластися у майбутньому, відчувати
себе і старшою, і молодшою одночасно?

6 серпня одна із зустрічей у форматі роботи виїзного засідання клубу Docudays
UA відбулася у бібліотеці-філії № 9 Червоноградська міська централізована
бібліотечна система. Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як, які модерували перегляд та
обговорення документального фільму «Боротьба Джамали», вкотре переконалися, що
фільм не залишає байдужою жодну аудиторію (не залежно від віку, статусу, настрою
тощо). Фільм, який розповідає про перемогу співачки Джамали з піснею «1944» на
«Євробаченні - 2016», насправді піднімає багато важливих тем, пов'язаних з правами
людей. Діти активно обговорювали депортацію кримсько-татарського народу у 1944
році, хоча окремі з них почули про це вперше. Юних глядачів вразила історія родини
співачки Джамали. Вони зовсім по-дорослому висловлювали свої думки про окупацію
Криму Росією у 2014 році, звернули увагу, що права кримсько-татарського народу на
сьогодні порушуються. Діти дійшли до висновку, що не можна бути байдужими коли
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чиїсь права порушують, необхідно навчитися їх захищати і допомагати це робити
іншим.

10 серпня фахівці Центру Марія Федоряк та Вікторія Скаб’як організували
перегляд та обговорення фільму з колекції Docudays UA «Лізо, ходи додому». Історія
про дівчинку Лізу, яка часто втікає до лісу, бо їй незатишно вдома, адже мати з
друзями зловживає алкоголем. Дівчинка воліє проводити час в лісі, аніж вдома.
Аудиторія була зворушена історією Лізи. Зауважили, що, на жаль, таких сімей, де
діти опиняються у важких життєвих ситуаціях, є багато. Проблеми, які озвучилися та
обговорювалися учасниками перегляду, стали предметом тренінгу з питань
запобігання сімейному насильству. Його учасники: усвідомили поняття домашнього
насильства та його видів, ознайомились з «Дорожньою картою» для осіб, які
постраждали від домашнього насильства, гендерної дискримінації та торгівлі людьми,
вирішували практичні ситуативні завдання, навчаючись розпізнавати види
насильства, наслідки, які очікують жертву, напрацювали алгоритм дій для потерпілих,
свідків вчинення насильства, представників організацій та установ.
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До свята книги та інтелекту, яке уже втретє організовують наші партнери
Червоноградська міська централізована бібліотечна система долучилися 22 серпня
фахівці Центру.
 широка інформаційна кампанія про право на правову допомогу та діяльність
Червоноградського МЦ з надання БВПД
 яскраві розмальовки про права дітей для наймолодших

Про етапи становлення державності, Декларацію про державний суверенітет,
Акт проголошення незалежності України, дисидентські рухи та їх лідерів, розуміння
прав людини та необхідності їх захисту, механізми та інструмент захисту прав та
багато іншого йшлося 27 серпня під час перегляду та обговорення документального
фільму "Таємниці української незалежності", що відбулися у Великомостівській
бібліотеці. Достатньо гостро учасники зустрічі обговорювали зі Світланою Тарасенко,
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фахівцем відділу «Соснівське бюро правової допомоги» зміни, які відбулися в Україні
за 30 років Незалежності (зокрема щодо доступу до правосуддя), та які можна
оцінювати неоднозначно.

Продовжується реалізація проекту «Забезпечення права на здоров’я в
в’язницях: від адвокації до сервісів», у якому бере участь Світлана Тарасенко,
модератор одного з Кіноклубів Docudays UA, заступник начальника відділу
«Соснівське бюро правової допомоги». 30 серпня фахівець Червоноградського МЦ з
надання БВПД модерувала обговорення переглянутої документальної стрічки
режисера Міхала Шесняка "Точка відліку". Головна героїня фільму - Анета, яка у 19
років сіла до в'язниці за вбивство, а через дев'ять років доглядає за людьми похилого
віку. Що і коли для неї стало чи стане точкою відліку? Чи можуть ув'язненні змінити
свої життєві погляди після спілкування з "чужими людьми" та що людина може
вчинити в стані афекту? Як вийти з цього стану чи запобігти йому? Ці та ряд інших
питань обговорили учасники он-лайн зустрічі.

Чергову зустріч з підопічними відділення соціальної допомоги вдома (м.
Соснівка) 31 серпня провела фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»
Світлана Тарасенко. Розповідаючи людям поважного віку про їх право на безоплатну
правову допомогу, правниця допомогла їм ідентифікувати питання правового
характеру, які у них виникли і які потребують фахового роз'яснення. Уже під час
індивідуального спілкування кожен, хто звернувся, отримав правові консультації.
Актуальними для самотніх людей похилого віку залишаються питання про:
здійснення перерахунку пенсії, поновлення документів на оформлення субсидії,
забезпечення централізованим теплопостачанням в опалювальний сезон тощо.
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Розуміння механізмів захисту своїх прав починається зі знання про те, як
формується держава, як працюють організації та установи, які їх сфери
відповідальності, як формуються державні інституції та громадянське суспільство і
якими є взаємовпливи. Без базових речей непросто буде зрозуміти той, чи інший
закон. Показ та обговорення фільму із колекції Docudays UA «Мова» 31 серпня для
працівників та відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела
фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.

Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення виконання рішень суду у 2021 році за програмою "Забезпечення
виконання рішень суду" йшлося 5 вересня під час інформаційно-просвітницької
зустрічі фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко з
учасниками бойових дій. Питання є актуальним для тих, хто боронив і боронить
рубежі нашої держави на сході, але став заручником неузгодженості дій чиновників
та документів.
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Підсумкова презентація проєкту "Горна державності. Громадянська освіта для
молоді", співвиконавцем якого є Червоноградський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбулася 7 вересня.

Інформаційно-просвітницьку тематичну зустріч "Державна соціальна допомога
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" 7 вересня провів з
соціальними працівниками фахівець Центру Андрій Мицак. Про можливості та
алгоритм отримання соціальної допомоги, види соціальних виплат, інші види
підтримки людей похилого віку та людей з інвалідністю йшлося під час зустрічі.

У «Сокальське бюро правової допомоги» 15 вересня завітали гості. Щоб більше
дізнатися про безоплатну правову допомогу, своє право на неї, до "Сокальського
бюро правової допомоги" завітали члени Сокальської районної асоціації людей з
інвалідністю. Фахівці бюро - Ольга Пирська та Ірина Скалецька - провели екскурсію
та розповіли про алгоритми надання правових послуг. Яка ж основна робота юристів?
Чи важко бути юристом? Як вирішувати проблеми з якими люди звертаються? Такі не
зовсім прості питання задавали гості бюро. Тому фахівці запропонували своїм гостям
спробувати себе у ролі юристів. Учасники відповідали на ситуативні юридичні задачі
та спробували надати юридичну консультацію. На завершення люди з інвалідністю
подарували картину, зроблену своїми руками.
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Що таке демократія? Чи існує вона в Україні?А що таке демократична школа і
як відбувається голосування у класі коли обирають старосту? Ці та інші питання 15
вересня жваво обговорювали учні 9 класу Великомостівської опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з фахівцем відділу «Соснівське бюро
правової допомоги» Світланою Тарасенко, переглянувши фільм із колекції Docudays
UA "Голосуйте за мене, будь ласка".

Про права дітей, про те, чи є у них обов'язки і чому важливими є правила
говорила з вихованцями Опільського навчально-виховного комплексу "ЗШ І ступенядитячий садок" 15 вересня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ірина Скалецька. У ігровій формі з використанням слайд-презентації "У світі прав
дітей" маленькі вихованці ознайомилися із фундаментальними положеннями
Конвенції ООН. Зокрема про право на любов та піклування, сім`ю, відпочинок,
освіту, медичну допомогу, захист. А згодом хлопчики та дівчатка залюбки
розмальовували картинки з назвами прав дітей.
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"Насильству немає виправдання!". З приводу цієї дефініції 17 вересня
дискутували під час зустрічі з фахівцем відділу «Соснівське бюро правової
допомоги» одинадцятикласники Соснівської загальноосвітньої школи №7. Що таке
домашнє насильство? Якими є типи насильства в сім'ї? Які види та прояви
домашнього насильства? Куди звертатись аби захистити себе від проявів насильства
чи допомогти це зробити іншим? Що треба знати про повноваження державних
структур, установ та організацій які надають допомогу постраждалим від домашнього
насильства? Чи можна розірвати коло насильства і як це зробити? Що треба знати про
спеціальні заходи з попередження домашнього насильства? Відповіді на ці питання
шукали підлітки в активній дискусії, яка часом перетворювалася у запальні словесні
баталії.
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Про права, відповідальність, вибір, гідність, протистояння несправедливості
дискутували шестикласники Червоноградської загальноосвітньої школи № 5 з
фахівцем центру Вікторією Скаб'як після перегляду фільму з колекції DOCUDAYS
"Габріель повідомляє з чемпіонату світу", що відбувся 22 вересня на базі
Червоноградської бібліотеки-філії №4. Історія підлітка Габріеля, який бореться за свої
права та досягає успіху, змусила учнів задуматися і над власними вчинками та тим,
що відбувається довкола, допомогла дійти думки про те, що варто протистояти будьякій несправедливості, відстоювати власні права на допомагати робити це іншим.

Показ та обговорення фільму «Рутенія. Повернення Коду Нації»» 28 вересня
для працівників та відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела
фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Хто ми? Як
зароджувалась наша мова? Який графічний одяг має носити українська мова?
Кирилиця чи латиниця? Чому і зараз мовне питання залишається актуальним та
доволі гострим? Такими непростими питання задавалися учасники після перегляду
фільму, ділилися своїми враження та активно висловлювали свої думки щодо
впровадження Закону України "Про забезпечення функціонування української мови
як державної", повноважень та функцій офісу мовного омбудсмена. Наприкінці
обговорення дійшли висновку, що мова – як зброя, яку застосовують у заволодінні
націями.
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Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових
послуг фахівцями Центру організовано роботу 29 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:
Чи можна подарувати свою частку у будинку? Чи існують пільгові умови
виходу на пенсію для військовослужбовців? Як стягнути аліменти з боржника, який
офіційно не працює та що робити, якщо існує велика заборгованість? Як отримати
інформацію про вільні земельні ділянки? Який порядок реєстрації ФОП для інтернет
магазину? Як поновити строки прийняття спадщини? Якими є норми забезпечення
населення твердим паливом? На ці та інші питання 2 липня під час роботи виїзного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги отримали відповіді мешканці села
Бендюга від фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Світлани Тарасенко та
Наталії Гудзик.
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Продовжує свою роботу виїзний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» у Львівській області 5 липня роботу виїзного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги на базі Сокальського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» у Львівській області забезпечила начальник
відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для
підоблікових є питання про:
 порядок перетину кордону в умовах іспитового строку,
 порядок оформлення субсидії на відшкодування витрат з оплати
житлово-комунальних послуг,
 зменшення розміру аліментів,
 порядок офіційного працевлаштування.
Фахівець Центру поінформувала відвідувачів 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 фахівців центру.

Про перерахунок пенсії, порядок вступу у спадщину та спадкування за законом,
зміну місця реєстрації, зняття з місця реєстрації, оформлення субсидії на
опалювальний період 2021-2022 р.р. йшлося 6 липня під час роботи виїзного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги у Забужжі та інформаційно-просвітницької
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акції, проведення яких забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової
допомоги» Ольга Пирська.

Відповіді на питання про: поновлення строків прийняття спадщини,
оформлення допомоги малозабезпеченим сім'ям, доотримання безоплатно земельної
ділянки для ведення особистого господарства, санітарно-захисні зони та санітарні
розриви між житловим будинком та будівлями для утримання худоби та птиці,
соціальні гарантії учасникам бойових дій 13 липня під час роботи пункту доступу до
безоплатної правової допомоги отримали інформацію та консультації фахівця відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» отримали мешканці Боянця.

14 липня на базі Великомостівської бібліотеки працював пункт доступу до
безоплатної правової допомоги, роботу якого забезпечила фахівець відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Актуальними для
мешканців Великомостівської ТГ залишаються питання про: встановлення факту
родинних відносин, відмінності між договором дарування та договором купівлі19

продажу, грошову індексацію для військовослужбовців, нарахування пенсії на
пільгових умовах, бездіяльність органів виконавчої влади.

Сумніваєтесь у достовірності правової інформації чи потребуєте фахової
консультації - зверніться до фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД,
зокрема, і під час роботи пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у
найближчому до вас населеному пункті. Такою можливістю 14 липня скористалися
мешканці села Скоморохи, у якому прийом здійснювала начальник відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Бажаючі отримали
інформацію та консультації про: здійснення перерахунку пенсії, приватизацію
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, підстави та
механізм позбавлення батьківських прав, оформлення субсидії, порядок вступу у
спадщину, спадкування за законом, укладення договору дарування на неповнолітню
дитину.

Продовжується співпраця з Червоноградська міська централізована бібліотечна
система щодо діяльності пунктів доступу до безоплатної правової допомоги,
започаткована в рамках проекту «Територія права». 13 липня роботу одного з них на
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базі бібліотечної філії №1 забезпечила фахівець Червоноградського МЦ з надання
БВПД Наталія Гудзик. Читачі бібліотеки, які звернулися до правника на
консультацію, отримали відповіді на свої запитання про: оформлення договору
дарування, спадкування майна після смерті чоловіка, зняття з місця реєстрації особи,
здійснення перерахунку пенсії, зняття з місця реєстрації, оформлення договору
купівлі-продажу нерухомого майна.

Мешканці Поториці уже знають: щоб отримати фахові консультації правників,
не обов'язково їхати в Сокаль, Червоноград чи ще кудись. Щомісяця до них
приїжджають фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД. 15 липня за
правовими консультаціями та інформацією під час роботи пункту доступу до
безоплатної правової допомоги мешканці села зверталися до фахівця відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської. Серед найактуальніших
питань: чи буде перерахунок пенсії, чи можна оформити заповіт у селі, куди
звертатись і які необхідні документи для оформлення субсидії на опалювальний
період, як змінити реєстрацію місця проживання тощо.

Роботу пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі Сокальського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській
області 19 липня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ольга Пирська. Громадяни, котрих було умовно засуджено до позбавлення волі,
задавали питання про: порядок, умови проходження іспитового строку,
відповідальність за порушення іспитового строку, те, які статті та категорії
підпадають під амністію, погашення судимості, порядок оформлення субсидії на
відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, звільнення від сплати
заборгованості по аліментах, розірвання трудового договору в односторонньому
порядку. Ті, хто вперше звернувся на консультацію до юриста, отримали інформацію
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про те, які категорії громадян мають право на безоплатну вторинну правову допомогу
за рахунок державного бюджету та ознайомила співрозмовників з переліком
документів, котрі слід надати для отримання безоплатних послуг адвоката або
представника центру БВПД.

Один із форматів співпраці з громадами є робота виїзних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги. Роботу одного з них 21 липня у селі Опільське
організувала та забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ірина Скалецька. Актуальними питаннями для жителів села є питання про: порядок
вступу у спадщину, порядок зміни реєстрації місця проживання, порядок оформлення
субсидії та зразки необхідних документів, пільги мають медичні працівники, що
проживають у сільській місцевості, порядок забезпечення санаторно-курортним
лікуванням учасників бойових дій.
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Роботу виїзного пункту для жителів села Гути 29 липня забезпечила фахівець
відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Звернувшись до
правника, мешканці села отримали відповіді на актуальні для них питання про:
порядок складання заповіту, порядок та умови для оформлення субсидії, алгоритм
прийняття спадщини, порядок державної реєстрації права власності за договорами
купівлі-продажу, порядок здійснення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам.
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.

Роботу виїзного пункту консультування доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» у Львівській області 2 серпня забезпечила фахівець відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Громадяни, котрих було
умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання про відповідальність за
порушення іспитового строку, громадського порядку, розпиття спиртних напоїв у
громадських місцях, про порядок вступу у спадщину, перетин кордону України в
умовах іспитового строку, реєстрацію у центрі зайнятості тощо. 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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Мешканці Забужжя мали можливість скористатися допомогою правника 6
серпня під час роботи виїзного пункту консультування забужани отримали фахові
консультації від начальника відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги
Пирської та корисну достовірну інформацію правового характеру під час
інформаційної акції у форматі вуличного інформування. Жителів села цікавлять
питання про: перерахунок пенсії, порядок відмови від спадщини чи її частини,
реєстрацію місця проживання, пільги по сплаті земельного податку тощо.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 10 серпня працював
у Перетоках. Звернувшись до фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ірини Скалецької, мешканці села отримали вичерпні відповіді на актуальні для них
питання про:





порядок призначення та здійснення перерахунку пенсії;
умови для отримання житлової субсидії;
податок на нерухомість і те, хто і за що має платити;
різницю між договором довічного утримання, заповітом та договором
дарування.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 12 серпня працював
у Боб`ятині. Від фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірини
Скалецької мешканці села отримали відповіді на свої питання про: умови
призначення пенсії у зв`язку з втратою годувальника та категорії осіб, які мають на
неї право, умови призначення та порядок надання субсидії, порядок приватизації
земельної ділянки під приватизованим будинком, отримання допомоги
малозабезпеченим сім`ям та корисну інформацію про: право на безоплатну правову
допомогу, види правової допомоги, куди звернутися, щоб отримати фахову допомогу
з правових питань, алгоритм надання вторинної правової допомоги тощо.
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області 16 серпня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» допомоги Ірина Скалецька. Громадяни, котрих було умовно
засуджено до позбавлення волі, задавали питання про: відповідальність за порушення
іспитового строку, відповідальність за порушення громадського порядку, порядок
зміни реєстрації місця проживання, реєстрацію у службі зайнятості та отримання
виплати по безробіттю.

Роботу виїзного пункту консультування в приміщенні бібліотеки Стенятина 18
серпня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина
Скалецька. Фахівець роз'яснила стенятинцям: як та за яких умов здійснюється
перерахунок пенсії, як оформити спадщину, у які строки це робиться, яким є порядок
призначення субсидій, як оформляється заповіт, від чого залежить сума податку на
нерухомість, як вона нараховується та яким є порядок сплати. Ірина Скалецька
розповіла також про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги та ознайомила з переліком документів, котрі слід
надати для отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 22 серпня у Парку
культури і відпочинку міста Червоноград. Невиплата заробітної плати, оформлення
спадщини, якщо пропущені строки, відтермінування виплати споживчого кредиту,
виїзд з дитиною за кордон за відсутності дозволу одного з батьків, стягнення
аліментів на користь дитини та збільшення їх розміру, пільговий проїзд у
громадському транспорті, нарахування тарифів за комунальні послуги, облаштування
місць для паркування - неповний перелік питань, з якими червоноградці та гості міста
звернулися до фахівців центру.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 26 серпня
на базі бібліотеки м. Великі Мости. Фахівець відділу «Соснівське бюро правової
допомоги» Світлана Тарасенко надала вичерпні відповіді на питання мешканців
Великомостівської громади. Актуальними і надалі залишаються питання про: пільги
для багатодітних сімей, призначення субсидії на опалювальний період, стягнення
аліментів тощо. Окрім того, питання щодо: зняття обтяження з квартири, призначення
пенсії по втраті годувальника, зарахування страхового стажу за час перебування в
зоні АТО.
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 31 серпня працював
у Сільці. Мешканці села, що звернулися по правову допомогу до фахівця відділу
«Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко, отримали вичерпні
відповіді на питання про: зняття з місця реєстрації, приватизацію земельної ділянки
для ведення особистого господарства, приватизацію земельної ділянки для
городництва в межах населеного пункту, соціальні гарантії учасникам АТО,
компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки тощо. По завершенню
консультування під час робочої зустрічі з старостою села Марією Саїв обговорили
алгоритм надання вторинної правової допомоги суб'єктам права на БВПД, тематику
звернень мешканців Сільця та довколишніх сіл, подальшу співпрацю.

Питання про здійснення перерахунку пенсії, оформлення спадщини, реєстрацію місця п
виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, роботу якого на базі
Забузької бібліотеки 2 вересня забезпечила керівник відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» Ольга Пирська.
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5 вересня на базі ГО "Ветерани АТО" (м. Соснівка) працював виїзний пункт
доступу до безоплатної правової допомоги. Звернувшись до правника, ветерани
отримали відповіді на питання про: порядок звільнення від сплати земельного
податку, податку на нерухомість, повернення помилково чи надміру сплачених сум
грошового зобов'язання, грошову компенсацію за виконання службових обов'язків у
вихідні неробочі та святкові дні тощо.

Роботу виїзного пункту консультування доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» у Львівській області 6 вересня забезпечила фахівець відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» допомоги Ольга Пирська. Громадяни, котрих
було умовно засуджено до позбавлення волі, задавали питання про: відповідальність
за порушення іспитового строку, відповідальність за вживання спиртних напоїв у
громадських місцях, погашення судимості, розірвання шлюбу. 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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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі
бібліотеки села Поториця 13 вересня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для жителів села питаннями є
питання про: здійснення перерахунку пенсії, терміни сплати земельного податку та
податку на нерухоме майно, оформлення субсидії на опалювальний період, зняття з
реєстрації місця проживання колишнього члена сім'ї без його згоди, строки та умови
заміни газових лічильників тощо. 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.

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Великомостівської бібліотеки 15 вересня забезпечила фахівець відділу «Соснівське
бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Порядок зняття з реєстрації,
відкликання відмови від прийняття спадщини, куди звернутися, щоб отримати статус
реабілітованого, та яким є порядок надання особі такого статусу, якою є процедура
сертифікації педагогічних працівників, як здійснити монетизацію субсидій - ці
питання цікавлять мешканців Великомостівської громади.
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15 вересня мешканці Опільсько та довколишніх сіл скористалися можливістю
отримати консультації та правову інформацію від правників відділу «Сокальське
бюро правової допомоги». За результатами виїзду, як зазначила Ірина Скалецька,
зрозуміло, що для мешканців актуальними залишаються питання про: оформлення
спадщини, порядок оформлення субсидії на опалювальний сезон, зміну реєстрації
місця проживання, право на пільги зі сплати податку на нерухоме майно тощо. Усі
відвідувачі отримали інформацію і про те, які категорії громадян мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги та якою є послідовність дій
задля його реалізації.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 15 вересня
у Добрячині. Зняття з місця реєстрації, розподіл земельної ділянки, складення
заповіту, укладення шлюбу онлайн, порядок оформлення субсидії та ряд інших
питань, відповіді на які мешканці села отримали від фахівців Червоноградського МЦ
з надання БВПД Ольги Пирської та Вікторії Скаб'як. Під час інформаційної акції у
форматі вуличного інформування правники розповідали про: послуги, які можна
отримати, роз‘яснили, хто належить до вразливих категорій населення та має право на
безоплатну вторинну правову допомогу.

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 16 вересня
у Межиріччі. Актуальними для мешканців залишаються питання про: зняття з місця
реєстрації в досудовому порядку, стягнення аліментів та розірвання шлюбу,
звернення до суду в порядку позовного провадження, монетизацію субсидії,
податкову знижку на навчання, зміну постачальника газу. Відповіді на них мешканці
села отримали від фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани
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Тарасенко. А під час вуличного інформування дізналися про послуги, які можна
отримати у бюро, актуальну правову інформацію, алгоритм отримання первинної та
вторинної правової допомоги.

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області 20 вересня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» Ірина Скалецька. Громадяни, котрих було умовно засуджено до
позбавлення волі, задавали питання про: відповідальність за порушення іспитового
строку, перетин кордону України в умовах іспитового строку, відповідальність за
порушення громадського порядку, погашення судимості. Ірина Скалецька розповіла
також про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги та ознайомила з переліком документів, котрі слід надати для
отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД.

Протягом липня - вересня фахівцями Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 10 виїздів у
населені пункти Червоноградського району для консультування мешканців з
питань земельного законодавства в рамках Програми прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство.
8 липня виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги з земельних
питань, що діє в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в
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сільське господарство. Фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга
Пирська та Ірина Скалецька надали інформацію та консультації мешканцям
зазначених сіл. Йшлося про: приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських споруд, для ведення особистого
господарства, приватизацію земельної ділянки під житловим будинком, присвоєння
кадастрового номера, встановлення (відновлення) меж, припинення дії договору у
зв'язку з закінченням його дії, продаж земельного паю, передачу земельної ділянки у
спадок тощо.

Програма прискорення приватних інвестицій в сільське господарство працює у
селах Червоноградського району 27 липня в рамках реалізації цієї Програми фахівець
відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко забезпечила
роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для мешканців
Сільця, яких хвилюють питання: що робити зі старим актом державного зразка? як
присвоїти кадастровий номер земельній ділянці та куди слід звернутись? як дізнатися
про наявність земельних ділянок? яким є порядок приватизації земельної ділянки для
ведення особистого сільського господарства.
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Програма "Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство" - це не
лише надання правової інформації чи консультацій. Це ще й активна роз'яснювальна
робота для різних цільових груп. Один із таких навчальних семінарів для старост
Сокальської міської ради 28 липня провела фахівець відділу «Сокальське бюро
правової допомоги» Ольга Пирська. Правник нагадала учасникам, що відповідно до
статті 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)» у власників паїв є час до 1 січня 2025 року, щоб
оформити право власності на земельні ділянки.

Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"
продовжується на теренах Червоноградського району 4 серпня мешканці Шпиколосів
та Фусова скористалися можливістю проконсультуватися у юристів та отримати
корисну достовірну правову інформацію під час роботи виїзного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги.
 як приватизувати земельну ділянку для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого
сільського господарства;
 як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком;
 чи є обов'язковим присвоєння кадастрового номера та як це зробити;
 як встановити/відновити земельні межі
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 якими є умови та порядок сплати орендної плати та чи можна їх змінити;
 чи можна продати земельний пай;
 як передати земельну ділянку у спадок
Відповіді на ці та інші питання, а також інформацію про право на безоплатну
правову допомогу мешканці Шпиколос та Фусова отримали від фахівців відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської та Ірини Скалецької.

13 серпня в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в
сільське господарство працювали виїзні пункти доступу до безоплатної правової
допомоги, роботу яких забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД
Марія Федоряк та Вікторія Скаб'як. Актуальними для мешканців сіл (Рудки - Борятин
– Добрячин) залишаються питання, пов'язані з земельною реформою: як оформити
документи на успадковану земельну ділянку, як розраховується податок на землю, як
отримати кадастровий номер, як змінити цільове призначення землі, як встановити
межі земельних ділянок, чи можна достроково розірвати договір оренди землі та як це
зробити, якими є норми отримання земельних ділянок безплатно.
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Сплата податку за користування земельною ділянкою, присвоєння
кадастрового номера, зміна цільового призначення, спадкування земельної ділянки. З
цими та іншими питаннями зверталися 20 серпня до фахівця Червоноградського МЦ з
надання БВПД Андрія Мицака мешканці Поздимира та Великого під час роботи
виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в рамках Програми
"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". Окрім консультацій,
правник надав відвідувачам актуальну інформацію про право на безоплатну правову
допомогу, алгоритм надання центром вторинної правової допомоги, перелік суб'єктів
права на БВПД.
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В рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське
господарство працював виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги,
роботу якого забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги»
Світлана Тарасенко, 8 вересня працював у Боянці.





сплата податку на землю та нарахування пільг;
спадкування земельної ділянки;
отримання кадастрового номера;
норми отримання земельних ділянок безоплатно.

Окрім того, поновлення строку прийняття спадщини, порядок створення та
реєстрації ФОП, в які терміни має здійснюватися виплата до 5 травня учасникам АТО
- ці та ряд інших питань є актуальними для мешканців Боянця.

Як приватизувати земельні ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого господарства,
як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком, якою є послідовність
присвоєння кадастрового номера, як встановити чи відновити межі, хто має пільги по
сплаті земельного податку, чи можна продати земельний пай? З цими та іншими
питаннями зверталися мешканці Варяжа та Бояничів 9 вересня до фахівців відділу
«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської та Ірини Скалецької під час
роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працював в
рамках Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство.
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Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого сільського
господарства, те, як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком, те, як
отримати кадастровий номер, встановлення (відновлення) меж, пільги зі сплати
земельного податку консультувалися 21 вересня у фахівців Червоноградського МЦ з
надання БВПД Ольги Пирської та Вікторії Скаб'як мешканці Борятина та Рудок під
час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працював
на базі бібліотек в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в
сільське господарство.

23 вересня завдяки роботі виїзного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги, яку забезпечили фахівці відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ольга Пирська та Ірина Скалецька мешканці Свитазева та Ількович отримали
відповіді на свої запитання про: приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого
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сільського господарства, приватизацію земельної ділянки під житловим будинком,
присвоєння кадастрового номера, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.
А формат вуличного інформування, організованого фахівцями, надав можливість
отримати актуальну інформацію про впровадження земельної реформи, діяльність
системи безоплатної правової допомоги та право кожного на правову допомогу.

Взаємодія з партнерами – органами місцевого самоврядування, виконавчої
влади, громадськими організаціями, іншими організаціями та установами
спрямована на підсилення зусиль задля підвищення правової спроможності
громад та окремих цільових груп.
16 липня директор Центру Наталія Костишин та директор БФ "Легіон світла"
Роман Гоменюк задекларували свою готовність до співпраці та реалізації
партнерських організацій та ініціатив, підписавши Меморандум про співпрацю.
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20 липня участь у нараді взяли директор Червоноградського МЦ з надання
БВПД Наталія Костишин та начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги»
Ольга Пирська.

Участь зацікавлених сторін відбулася 3 серпня у Червоноградській центральній
міській бібліотеці з ініціативи Червоноградського МЦ з надання БВПД. Цього разу за
круглим столом зібралися представники системи безоплатної правової допомоги,
суду, сектору ювенальної превенції Червоноградського районного відділу поліції,
Червоноградської районної ради та Червоноградської районної державної
адміністрації аби ознайомитися з механізмами та результатами впровадження
відновного правосуддя в Україні, зокрема в Червоноградській, Белзькій,
Великомостівській та Сокальській громадах.
 Про хід реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину, зокрема на Львівщині, розповіла
учасникам зустрічі заступник директора Регіональний центр з надання
БВПД у Львівській області Віра Іськович, зазначивши, що працює
програма уже і в Червонограді. Паралельно із заходом у
Червоноградському місцевому центрі відбулася зустріч адвокатамедіатора зі сторонами, які зголосилися до участі у Програмі.
 Досвідом впровадження медіативних практик та досудового вирішення
конфліктів поділилися директори Червоноградського та Львівського
місцевих центрів - Наталія Костишин та Уляна Стефак.
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 Про необхідність впровадження Програми та широке застосування
медіації в практиці зазначила суддя-спікер Сокальського районного суду
Лідія Фарина. На її думку, це зменшить навантаженість на суди,
сприятиме якості надання послуг.
Про бачення внеску інших організацій та установ, присутніх на заході, у
впровадження відновного правосуддя, просвітницьку діяльність, необхідність
залученості громад йшлося під час обговорення. Так, для прикладу, корисною для
учасників стала інформація про те, що медіація є у переліку соціальних послуг, які
можна замовляти через центр соціальних служб тощо.

Саме співпраця і консолідація зусиль, спрямованих на сприяння наданню
правової допомоги, поширенню правової інформації є метою Меморандуму про
співпрацю між Червоноградським МЦ з надання БВПД та Громадська рада м.
Червоноград, укладеного 12 серпня. Підписання документу про наміри, стало
результатом переговорних процедур, проведених сторонами, та досягнутих
домовленостей про взаємодію у:
 наданні та поширенні інформації правової тематики;
 наданні консультацій та роз'яснень з правових питань;
 наданні допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги
суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 організації та проведенні інформаційних та навчальних заходів правової
тематики для членів Громадської ради, членів громадських організацій,
представлених у Громадській раді, представників інших цільових груп (за
запитом);
 організації спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав;
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 взаємопопуляризації діяльності Сторін щодо захисту прав та основоположних
свобод людей;
 поширенні інформації та пропагування спільних ідей, завдань, проектів,
ініціатив.

1.2 БПД-онлайн
У зазначений період фахівцями Центру:
- надано 27 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.
1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid»
З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані
створено одну нову статтю на тему: «Порядок проведення загальних зборів ОСББ»,
здійснено редагування 7 статей з наступних тем: «Встановлення та зміна цільового
призначення земельних ділянок», «Усунення перешкод у користуванні житловим
приміщенням», «Продаж земель сільськогосподарського призначення (ринок землі)»,
«Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню»,
«Невитребувані паї», «Порядок проведення загальних зборів ОСББ», «Оскарження
дій та контроль за діяльністю приватних виконавців».
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
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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 3 нарадах керівників, що проводилися Регіональним та
Координаційним центрами
 Протягом звітного періоду фахівці Центру взяли участь у семінарах, вебінарах,
організованих Координаційним центром з надання правової допомоги,
мережею клубів PRAVOKATOR з наступних тем:
- «Цифрові документи та послуги в Дії»;
- «Приватизація квартири (житлового приміщення) в гуртожитку»;
- «Порядок отримання житла учасниками АТО»;
- «Способи участі батьків у вихованні дитини»;
- «Пенсія по інвалідності та втраті годувальника»;
- «Договір оренди: актуальні особливості вирішення спорів»;
-«Користування гуртожитками: надання жилої площі, виселення,
приватизація»;
- «Електронна трудова книжка: як це працює?»;
- «Е-лікарняний в Україні: як працюватиме в Україні?»;
- «Реєстрація бізнесу он-лайн»;
- «Втрата права користування житловим приміщенням»;
- «Трудові відносини: порядок нарахування та здійснення виплат»;
- «Надання дозволу на виїзд дитини за кордон: проблемні питання»;
- «Звільнення: порядок та судова практика»;
- «Квартирний облік, установлення черговості на одержання жилої площі та її
розподіл»;
- «Електронні докази»;
- «Тренінгу з розвитку навичок користування платформою WikiLegalAid для
фахівців системи БПД Львівщини»;
- «Навчальні відпустки»;
- «Визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю».
Участь у Стратегічній сесії щодо уніфікації процедур організації надання
допомоги в забезпеченні доступу до медіації в системі надання безоплатної правової
допомоги 16-17 липня взяла фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД. У
скарбничці досвіду заступника начальника відділу «Соснівське бюро правової
допомоги» Світлани Тарасенко три скерування клієнтів на медіацію, тобто надані
клієнтам три додаткові можливості вирішити спірні питання у досудовому порядку.
Участь у стратегічній сесії дала можливість не просто обмінятися досвідом з
колегами, отримати цінні поради та рекомендації, а й попрацювати над перспективою
впровадження медіації в роботу системи безоплатної правової допомоги, з
урахуванням набутого досвіду проаналізувати існуючі механізми визначення
медіабельності справ та перенаправлення.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 липня по 30 вересня 2021 року Червоноградським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано
1999 звернень клієнтів, 1738 особам було надано правову консультацію, 260 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих
та опрацьованих звернень клієнтів
Кількість наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

№
з/п

Найменування відділу МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

1.

Відділ правопросвітництва на
надання безоплатної правової
допомоги

791

670

120

411

341

70

797

727

70

1999

1738

260

2.
3.

Відділ «Соснівське бюро
правової допомоги»
Відділ
«Сокальське бюро
правової допомоги»
Разом по МЦ
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В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято
268 рішень про надання БВПД, надано 83 доручень адвокатам та 186 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: Адміністративне
право – 274 (14%), Соціальне забезпечення – 270 (14%), Земельне – 254 (13%),
Житлове – 248 (12%), Цивільне право – 176 (9%), Сімейне – 144 (7%), Спадкове – 119
(6%), Трудове – 110 (6%), Виконання судових рішень – 107 (6%), Пенсійне – 91 (5%),
Цивільний процес – 65 (3%), Податкове – 57 (3%), Кримінальне право – 33 (1%),
Адміністративне правопорушення – 28 (1%), Кримінальний процес – 12 (0%), Інші
питання – 11 (0%).
Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією
питань
Кримінальне право
1%

Податкове
3%

Цивільний процес
3%

Виконання судових
Кримінальний
рішень
процес
6%
Адміністративне
0%
правопорушення
1%

Цивільне право
9%

Житлове
12%

Адміністративне
право
14%

Пенсійне
5%
Соціальне
забезпечення
14%

Спадкове
6%

Земельне
13%

Інші питання
0%

Сімейне
7%
Трудове
6%

Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю
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Чоловіки
34%
Жінки
66%

Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком
До 18 років
3%

Понад 60 років
35%

18-35 років
30%

35-60 років
32%

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
домашнього
насильства
1%

Малозабезпечені
16%
Особи з
інвалідністю
6%
Діти
7%

УБД/АТО
70%
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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 – 186 (70%), Малозабезпечені –
43 (16%), Діти – 18 (7%), Особи з інвалідністю – 17 (6%), Жертви домашнього
насильства 3 (1%).
Таблиця
2.
Інформація
місцевого центру в розрізі бюро

1.
2.
3.
4.

окремих

показників

діяльності

Найменування МЦ
та Бюро

Кількість
пунктів
консультув
ання /осіб,
що
отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайдері
в БПД,
яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопросвітниць
ких/навчаль
них заходів

Кількість
клієнтів, яким
надано доступ
до
електронних
сервісів МЮ

Кількість
тем
інформаційни
х матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

Разом по МЦ, в
тому числі:

29/623

-

27

1

20

7/107

-

9

0

3

18/448

-

8

0

5

4/68

-

10

1

12

№
з/
п

щодо

Соснівське
бюро
правової допомоги
Сокальське
бюро
правової допомоги
Червоноградський
МЦ
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