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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2021 рік  

у І 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 230 рішень про надання БВПД 

 Здійснено перевірку 65 актів виконаних робіт та за 52 актами забезпечено 

своєчасне проведення оплати праці адвокатів 

 Надано 1538 правових консультацій та інформацій громадянам 

 За запитом забезпечено надання адресної правової допомоги 1 особі, яка за 

станом здоров’я потребує такого формату роботи 

 Задля забезпечення надання первинної правової допомоги в умовах карантинних 

обмежень та унеможливлення роботи дистанційних та мобільних пунктів 

консультування продовжується (за запитами) он-лайн консультування з 

використанням платформи ZOOM.  

 Здійснено запис 24 та трансляцію 36 програм правової тематики на місцевих 

радіостудіях «Новий Двір», «Нео-радіо», «Радіо Сокаль»: 

- «Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування»; 

- «Право користування чужою земельною ділянкою»; 

- «Адмінвідповідальність за не носіння маски»; 

- «Відповідальність за недотримання умов карантину»; 

- «Отримання недоотриманої пенсії в порядку спадкування»; 

- «Технічний паспорт – що це за документ, як і де він виготовляється»; 

- «Стягнення боргу за он-лайн кредитом»; 

- «Що необхідно знати працівнику аби його права при звільненні не були 

порушені»; 

- «Припинення підприємницької діяльності в умовах карантину»; 

- «Як змінити постачальника газу»; 

- «Порядок ведення обліку доходів»; 

- «Діяльність центру у 2020 році»; 

- «Порядок проведення атестації певних категорій працівників»; 

- «Надбавки до соціальних виплат у 2021 році»; 

- «Право фізичної особи на зміну прізвища/імені/по батькові»; 

- «Про усунення перешкод у питанні користуванні земельною ділянкою»; 

- «Спадкування в особистих селянських господарствах»; 

- «Строки пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання»; 

- «Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху»; 

- «Землі лісогосподарського призначення». 

 Здійснено 19 публікації правових інформацій та інформацій про діяльність 

місцевого центру на сайтах та офіційних сторінках партнерів у соціальних 

мережах. 

 Виготовлено та розповсюджено 11 інформаційних матеріалів у відеоформаті та 

форматі інфографіки з наступних тем: 
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- «Перелік підстав для зупинки транспортних засобів поліцією»; 

- «Скорочення чисельності/штату: які гарантії мають працівники?»; 

- «Чому потрібно оформити право власності на землю до 1 січня 2025 року»; 

- «Повірка лічильників води»; 

- «Електронні сервіси для отримання інформації щодо Е-декларування»; 

- «Особливості надомної та дистанційної роботи в умовах карантину»; 

- «Як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець страхові 

внески за нього»; 

- «Що таке дискримінація, які форми вираження вона має»; 

- «Що таке договір дарування»; 

- «З якого віку надається право керування транспортними засобами?»; 

- «Переобладнали автомобіль на ГБО – маєте право на податкову знижку». 

       
 

Протягом І кварталу 2021 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 65 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». 

 

Разом із фахівцем відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою 

Пирською учні 6-8 класів Поторицької загальноосвітньої школи 9 лютого дивились та 

обговорювали фільм українського режисера Романа Бондарчука з колекції Docudays 

«Ромська мрія», що розповідає про життя ромів, які досягли успіху в своєму житті та 

прагнуть бути взірцями й натхненниками у своїх громадах. Фактично, це чотири мрії 

– чотири історії про конкретних людей. Після перегляду учасники заходу ділилися 
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своїми враженнями про фільм, обговорили причини, приклади і наслідки 

використання мови ворожнечі. Що таке дискримінація? Як не допускати 

дискримінації та уникнути її? Чому найчастіше страждають від дискримінації люди в 

силу своїх відмінностей від інших людей? Що таке рівність людей у своїй гідності та 

правах. Відповіді на ці не зовсім дитячі питання підштовхнули учасників дискусії до 

висновку: держава гарантує право на рівність, але його реалізація залежить і від 

активної позиції громадян. 

 
 

Один фільм, три покази, три аудиторії, десятки думок та питань... Так пройшов 

день у фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД 16 лютого в рамках роботи 

клубу Docudays фахівці Центру - Федоряк Марія та Вікторія Скаб’як - провели три 

зустрічі-кінопокази з учнями 7-8 класів Червоноградського навчально-виховного 

комплексу № 10. Фільм з колекції Docudays «Габріель повідомляє з чемпіонату світу» 

розповідає про боротьбу бразильського підлітка Габріеля, який відстоює свої права і 

права мешканців рідного міста. Хлопець не хоче миритись з тим, що під час 

підготовки та проведення Чемпіонату світу з футболу 2014 року через будівництво 

залізниці зносять житлові будинки і місцеві жителі цілими родинами змушені 

переїжджати. Габріель висвітлює ситуацію в своєму блозі, чим привертає увагу 

громадськості до проблем свого району та призупиняє знесення будинків. Під час 

жвавого обговорення діти зауважили, що при порушенні прав людини, не потрібно 

сидіти, склавши руки, а навпаки - боротися з несправедливістю. Підлітки звернули 

увагу, що головні герої організовували своїми силами дозвілля для дітей, аби вони не 

стали на хибний шлях, хлопці не чекали фінансування від держави та не мали 

спонсорів. Чи може одна людина змінити ситуацію? Хто повинен реагувати на 

несправедливість? Чи може одна людина приймати рішення замість іншої? Як 

відстояти свої права? Чи варто іншим говорити про те, що їх права порушують? До 

чого може призвести, якщо просто сидіти, склавши руки? Відповіді на ці та ряд інших 

питань разом з модераторами зустрічей шукали (і таки знайшли) учні. 
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Чи впливає середовище, в якому виховується дитина, на її характер? Чи може 

дитина самостійно захистити себе та свої права? Що робить суспільство, аби 

допомогти дині, підтримати її у складних ситуаціях? Що роблять в Україні, аби 

попередити злочинність серед неповнолітніх? Відповіді на ці та інші питання шукали 

4 березня семикласники Червоноградської загальноосвітньої школи № 4 разом з 

фахівцем Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталією Гудзик після перегляду 

фільму "Содік" в рамках роботи клубу Docudays. Особливе зацікавлення у підлітків 

викликала розповідь правника про "зелену кімнату" - спеціально організовану 

систему заходів, що почала діяти в Україні та має на меті забезпечити законність, 

гуманність та ефективність кожного рішення стосовно дитини, яка потрапила у 

конфлікт із законом чи перебуває у контакті із законом. 

 
 

Чергове засідання клубу Docudays спільно з учнями 8 і 9 класів на базі 

Червоноградської загальноосвітньої школи № 12 провели фахівці Червоноградського 

МЦ з надання БВПД Марія Федоряк, Вікторія Скаб'як та студентка, що проходить 

ознайомчу практику на базі центру, Соломія Кузьмич 9 березня. Фільм з колекції 

Docudays «Габріель повідомляє з чемпіонату світу», у якому йдеться про боротьбу 

бразильського підлітка Габріеля за свої права і права мешканців своєї громади, 

допомагає підліткам не просто зрозуміти власні протесні настрої, якими часто керує 

підлітковий максималізм, а й зрозуміти, що дії і протести можуть і мають бути 

конструктивними. Після перегляду фільму, учні перейшли до обговорення. 

Зауважили, що боротьба за справедливість та наполегливість Габрієля дали свої 

результати. Дійшли висновку, що не можна мовчати, коли права людини порушують. 

Підлітки звернули увагу, що багато їх однолітків з району Габріеля вживають 

наркотики та стають на хибний шлях. Головні герої фільму намагаються знайти 

альтернативу, і без спонсорів, своїми силами, створюють цікаві проекти, в які 

залучають дітей. 
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10 березня учням середніх класів Наталія Гудзик запропонувала переглянути та 

обговорити документальний фільм «Содік» з колекції DOCUDAYS. Про соціальні 

взаємозв’язки, які впливають на умови розвитку та становлення дитини, відображені 

у фільмі події та проблеми, причини їх виникнення, необхідність розвивати навички 

активного захисту сої прав та прав інших людей, те, що робить світова спільнота та 

Україна, аби забезпечити дотримання прав дітей йшлося в обговоренні. Особливо 

активно школярі обговорювали те, які заходи має впроваджувати держава задля 

попередження злочинності серед неповнолітніх, та зацікавлено сприйняли 

інформацію про «зелену кімнату», методику, яку нещодавно почали застосовувати в 

Україні для проведення інтерв’ювання дитини, яка є потерпілою або стала свідком 

злочину, пережила насильство або сама вчинила насильство, в умовах, що 

мінімізують і запобігають повторній травматизації психіки дитини з огляду на її 

індивідуально-психологічні та психофізіологічні особливості. 

 
 

Перегляд та обговорення документального фільму «Хворісукалюди» відбулися 

11 березня у Сокальській центральній районній бібліотеці ім. В. Бобинського за 

модерування начальника відділу Ольги Пирської. Документальний триптих 
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українського режисера Юрія Речинського про безпритульних, які стали 

наркозалежними та намагаються розпочати доросле життя. У пошуках своєї матері 

хлопець повертається до рідного села, де панує деградація, ненависть та садистичний 

гнів. Вагітна дівчина хоче народити, хоча на її нащадка напевне чекає ще важче 

дитинство, але сестри переконують її зробити аборт. Перегляд завершився активним 

обговоренням історії реальних людей, які в певний час піддалися спокусі 

легковажного «знайомства» з наркотичною речовиною. Як впливає наркозалежність 

на поведінку людини? Що може стримувати наркозалежну особу від злочинної 

поведінки? Чи можуть стосунки з близькими впливати на особу щоб позбавити її від 

наркотичної залежності? Чи спроможні головні герої фільму впоратися назавжди із 

наркозалежністю без соціальної підтримки? Чому так важко позбутися 

наркозалежності? Учасники охоче дискутували стосовно піднятої теми. Кожен 

висловлював свою думку, спільно дійшли спільного висновку, що суспільство 

повинне сказати категоричне «ні» добровільному безумству. 

 
 

Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 42 виїзних пунктів 

консультування з правових питань. Серед них: 

 

У чому переваги офіційного працевлаштування, які соціальні гарантії воно 

надає, як знятися з місця реєстрації, за яких умов та на яких підставах здійснюється 

перерахунок пенсій, як оформити спадщину, якщо строки її прийняття уже 

пропущені, як оскаржити адмінпротокол, чи можна відтермінувати заборгованість зі 

сплати аліментів? Відповідь на ці питання отримали підоблікові Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області (м. 

Червоноград) під час зустрічі 4 січня з фахівцями Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Марією Федоряк та Лесею Шаварською в рамках роботи дистанційного пункту 

консультування з правових питань. 
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Яким є порядок зняття з реєстрації місця проживання, як стати на облік в центр 

зайнятості, яким є порядок призначення пенсії, що потрібно, щоб працевлаштуватись 

офіційно, як оформити субсидію? Саме з цими питаннями підоблікові Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області 

звернулися на консультацію та отримали вичерпну відповідь від фахівця відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Христини Назар 4 січня під час роботи 

дистанційного пункту консультування. 

 
 

Виїзний пункт консультування працював 18 січня на базі Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області (м. 

Червоноград). Від фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик та 

Лесі Шаварської підоблікові установи отримали консультації щодо призначення 

тимчасової державної соціальної допомоги, визнання особи такою, що втратила право 

на користування житловим приміщенням, процедури надання БПД та БВПД, 

розірвання трудового договору, розірвання шлюбу. 

 
 

Роботу виїзного пункту консультування 27 січня в приміщенні Сокальської 

центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського для працівників бібліотеки 

забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська.  

Фахівець відповідала на питання про порядок та умови реструктуризації боргу за 

оплату житлово-комунальних послуг, зміни тарифів на оплату комунальних послуг, 

те, чи встановлена державна гарантія ціни на газ, перерахунок пенсії, право на 

отримання безоплатної правової допомоги. 
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З питаннями про здійснення перерахунку пенсії, виплати учаснику бойових дій 

до 5 травня, пільги учасникам АТО, пільги багатодітній сім’ї, зняття з місця 

реєстрації, сплату заборгованості по кредиту, реструктуризацію боргу зі сплати за 

комунальні послуги зверталися до фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Лесі Шаварської та Марії Федоряк підоблікові Сокальського міськрайонного відділу 

Державної установи "Центр пробації" у Львівській області (м. Червоноград) під час 

роботи пункту консультування з правових питань, який працював на базі установи 1 

лютого. На кожне із запитань відвідувачі отримали вичерпні відповіді, рекомендації в 

які установи звернутися задля вирішення своїх проблем. 

 
 

Актуальними для підоблікових Сокальського міськрайонного відділу 

Державної установи "Центр пробації" у Львівській області (м. Сокаль) залишаються 

питання про те, як знятися з місця реєстрації, оформити субсидію, змінити 

постачальника газу, погасити та зняти судимість. Відповіді на ці та інші питання вони 

отримали від фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христини Назар 

1 лютого під час роботи виїзного пункту консультування. 
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Як переукласти декларації з сімейним лікарем, як встановлення факт родинних 

відносин, чи можна зробити реструктиризацію боргу з оплати житлово-комунальних 

послуг та як це зробити, що таке договір дарування і які його умови, як оформити 

заповіт та коли це краще робити, чи матеріальна допомога на оздоровлення є 

обов'язковою і від чого залежить її розмір - неповний перелік запитань, з якими до 

фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик та Андрія Мицака 

звернулися 1 лютого під час роботи пункту консультування з правових питань 

соціальні працівники та підопічні Червоноградського міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Зазвичай самотнім 

людям поважного віку непросто розібратися навіть у найпростіших правових 

питаннях, тому авторитетними носіями потрібної інформації для них є юристи та 

соціальні працівники, які не тільки надали відповіді, а й проговорили можливі 

варіанти вирішення питань у правовий спосіб, порекомендували в які установи слід 

звертатися тощо. 
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Попри не надто сприятливі сюрпризи погоди працюють виїзні пункти 

консультування з правових питань. Роботу одного з них 9 лютого в приміщенні 

Поторицької бібліотеки забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Фахівець проконсультувала відвідувачів щодо порядку та 

умов зміни постачальника газу, здійснення перерахунку пенсії працюючих 

пенсіонерів, оформлення соціальної допомоги на дитину з інвалідністю, зняття з 

місця реєстрації, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, приватизації 

земельної ділянки для ведення особистого господарства та для будівництва та 

обслуговування житлового будинку та господарських споруд. 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 підтвердження суб'єктності права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, відповідно до чинного законодавства. 

 

 
 

Роботу виїзного пункту консультування на базі Стенятинської бібліотеки 11 

лютого забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. Фахівець проконсультувала відвідувачів щодо порядку та умов зміни 

постачальника газу, перерахунку пенсії працюючих пенсіонерів, оформлення 

спадщини, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, приватизації земельної 

ділянки для ведення особистого господарства та для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд. Ольга Пирська розповіла також про те, 

які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової 
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допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати 

для отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Роботу пункту консультування з правових питань на базі Сокальського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» (м. Сокаль) у 

Львівській області 15 лютого забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Підоблікові звернулися з питаннями про порядок 

працевлаштування, порядок зняття судимості, порядок перетину кордону України в 

умовах іспитового строку, зменшення розміру аліментів. 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.  

 
 

Про матеріальну допомогу та соціальні гарантії багатодітним сім'ям, безпечне 

донорство, умови набуття статусу донора, процедуру отримання первинної та 

вторинної правової допомоги йшлося під час роботи пункту консультування з 

правових питань на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» (Червоноград) у Львівській області , роботу якого 15 
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лютого забезпечили фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик 

та Леся Шаварська. 

 
 

Роботу виїзного пункту консультування на базі Горбківської бібліотеки 24 

лютого забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. За отриманням правової допомоги мешканці Горбкова та присілків 

зверталися з питаннями про розірвання шлюбу, перерахунок пенсії, порядок 

безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого сільського 

господарства та для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд (присадибної ділянки), присвоєння кадастрового номера, 

оформлення на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (пай) заповіту, зміну постачальника газу, порядок офіційного 

працевлаштування. Ольга Пирська роз'яснила, які суб’єкти мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок написання звернення і які необхідно 

долучити документи. Наприкінці залишила роздаткові інформаційні матеріали 

Центру, які містять інформацію про основні завдання та місію БПД. 

 
 

Як здійснюється перерахунок пенсії, які документи та куди треба подати в 

новоствореній громаді, як оформити спадщину, якщо заповіт спадкодавцем не був 

укладений, якою є відповідальність за відсутність страхівки на автомобіль, як 

здійснити перереєстрацію автомобіля, як дізнатися кадастровий номер земельної 

ділянки, а у разі його відсутності, що необхідно зробити, як оформити право 

власності на земельну ділянку під будинком. Фахові відповіді на ці питання отримали 

мешканці Белза від спеціаліста відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 
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Христини Назар під час роботи виїзного пункту консультування, що 25 лютого 

працював на базі Белзької міської бібліотеки. 

 

 
 

Роботу виїзного пункту консультування 26 лютого в приміщенні Сокальської 

центральної районної бібліотеки ім. В. Бобинського забезпечила начальник відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Фахівець надала вичерпні 

відповіді на питання про порядок та умови сплати податку на нерухоме майно, 

порядок та умови сплати земельного податку, пільги зі сплати податку на нерухоме 

майно, пільги зі сплати земельного податку, зняття з місця реєстрації, перерахунок 

пенсії. 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. 

 
 

Переваги офіційного працевлаштування, розтермінування/реструктуризація 

заборгованостей з комунальних послуг, пільги для одиноких матерів, виділення 

земельних ділянок під ведення особистого господарства, приватизація земельної 
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ділянки в гаражному кооперативі, стягнення заборгованості по кредиту або його 

реструктуризація - про це йшлося у відповідях фахівців Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Лесі Шаварської та Марії Федоряк на питання підоблікових 1 березня 

під час роботи виїзного пункту консультування з правових питань, що діє на базі 

Сокальського міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у 

Львівській області (м. Червоноград). 

 
 

Яким є порядок зняття з реєстрації місця проживання, як оформити заповіт на 

будинок, яким є порядок заміни паспорта у зв'язку з втратою, що треба знати про 

позбавлення батьківських прав, як змінити постачальника газу, яким є порядок 

погашення та зняття судимості - з цими питаннями підоблікові Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області 

звернулися до фахівця відділу  «Сокальське бюро правової допомоги» Христини 

Назар 1 березня під час роботи виїзного пункту консультування та отримали на них 

вичерпні відповіді і роз'яснення. 

      
 

Роботу виїзних пунктів консультування з правових питань у селах Свитазів та 

Спасів 2 березня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Христина Назар. Звернувшись до фахівця, мешканці зазначених сіл отримали фахові 

консультації про оформлення заповіту на житловий будинок, порядок зміни 

постачальника газу, виготовлення технічної документації на земельну ділянку та 
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присвоєння їй кадастрового номера, встановлення меж земельної ділянки, 

оформлення договору дарування автомобіля, прийняття спадщини у випадку, якщо 

нема заповіту? 

 

 
 

Яким є порядок розірвання шлюбу та як поділити майно подружжя, як стягнути 

аліменти на утримання непрацездатних батьків, які пільги передбачені для матері-

одиначки, якими є норми безоплатної приватизації землі, як здійснити зняття з місця 

реєстрації в судовому порядку, в яких випадках і як здійснюється перерахунок пенсії, 

що таке кадастровий номер та чи обов'язковим він є, як оформити спадщину за 

законом? За відповідями на ці питання прийшли 3 березня мешканці сіл Перетоки та 

Скоморохи до фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христини 

Назар під час роботи виїзних пунктів консультування на базі сільських бібліотек. 

Окрім консультацій отримали й не менш корисну інформацію про право на правову 

допомогу, процедуру отримання вторинної правової допомоги. У самих же 

бібліотеках фахівець поновила матеріали для інформаційних кутків. 

 
 

Виїзний пункт консультування з правових питань, роботу якого забезпечила 

фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик, працював 3 

березня на базі Червоноградського міського територіального центру соціального 

обслуговування. Цього разу особи поважного віку, підопічні терцентру, зверталися до 
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фахівця з питаннями про перерахунок пенсії, призначення субсидії, виплату 

матеріальної допомоги, зняття з місця реєстрації особи, процедуру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, пільги учасникам війни. 

 
 

Порядок зміни постачальника газу, здійснення перерахунку пенсії, реєстрації 

зміни місця проживання, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 

приватизація житлового будинку, приватизація земельної ділянки для ведення 

особистого господарства - неповний перелік запитань, які турбують мешканців 

нашого краю. Саме з ними найчастіше до фахівців Червоноградського МЦ з надання 

БВПД звертаються мешканці сіл під час роботи виїзних пунктів консультування з 

правових питань. Один із таких пунктів, роботу якого забезпечила начальник відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська, працював 4 березня на базі 

Поторицької бібліотеки.  Окрім фахових консультацій мешканці села отримали 

інформацію про основні напрямки діяльності системи безоплатної правової допомоги, 

право на отримання правової допомоги та механізми, як це відбувається. 

  
 

 

Актуальні для учасників бойових дій питання виплат до 5 травня обговорили 4 

березня учасники зустрічі, що відбулася на базі Великомостівської бібліотеки, з 

фахівцем відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світланою Тарасенко. Окрім 

достатньо гострого питання про виконання державою взятих на себе зобов'язань, 

фахівець Червоноградського  МЦ з надання  БВПД консультування відвідувачів 

виїзного пункту консультування щодо питань різного спрямування: як і за яких умов 

оформляється відмова від спадщини, чи можуть зняти людину з місця реєстрації без її 

відома, який вид пенсії краще обрати - за віком чи по втраті годувальника, чи 

зобов'язаний чоловік після розлучення утримувати дружину до досягнення дитиною 

трирічного віку, права на безоплатну вторинну правову допомогу. 
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Реагування на запити громад - один з пріоритетів у діяльності 

Червоноградського МЦ з надання БВПД. 10 березня за запитом мешканців 

Великомостівської громади в приміщенні міської бібліотеки працював дистанційний 

пункт консультування. Неповні виплати до 5 травня, компенсація за невикористані 

дні додаткової відпустки військовослужбовців, порядок надання земельних ділянок 

державної або комунальної власності у користування, індексація пенсій з 1 березня, 

заборгованість по аліментах та чи впливає її наявність на виїзд за кордон; пільги для 

учасників бойових дій щодо вступу у вищі навчальні заклади; отримання одноразової 

грошової допомоги двічі за різні поранення в різний час - з цих та інших питань 

консультувала відвідувачів фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» 

Світлана Тарасенко. 

   
 

Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД забезпечують доступ до 

правової допомоги мешканцям новоствореного Червоноградського району. 10 березня 

робочу зустріч зі старостою Оксаною Михнич (с.Муроване) провела фахівець Центру 

Наталія Гудзик. Учасниці обговорили напрямки подальшої співпраці, зокрема щодо 

організації консультування мешканців Мурованого та довколишніх сіл, проведення 

інформування з правових питань, тематичних правопросвітницьких заходів. 

Скористалися можливістю отримати фахові консультації правника і мешканці села, 

для яких актуальними є питання про зняття з місця реєстрації особи, процедуру 

надання безоплатної правової допомоги, оформлення права на спадщину, погашення 

заборгованості за кредитним договором. 
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Про перебіг освітньої реформи, правомірність зміни типів та назв начальних 

закладів, обмеження права у виборі навчального закладу, ігнорування прикінцевих 

положень Законів України "Про освіту" та "Про повну загальну освіту" йшлося 12 

березня під час онлайн зустрічі (на яку офіційно були запрошені міський голова, 

секретар ради, голови депутатських фракцій та комісій, начальник відділу освіти) з 

народною депутаткою, секретарем комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Наталією Піпою та її командою. 

   
 

 

Порядок розірвання шлюбу, зняття з реєстрації місця проживання, оформлення 

заповіту на квартиру, оформлення ID-картки, оформлення субсидії, порядок 

погашення та зняття судимості. Саме з цими питаннями підоблікові Сокальського 

міськрайонного відділу Державної установи "Центр пробації" у Львівській області 

звернулися до фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христини 

Назар 15 березня під час роботи виїзного пункту консультування. Окрім вичерпних 

відповідей на зазначені питання, підоблікові отримали інформацію про механізми 
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отримання правової допомоги - правових консультацій, послуг адвоката чи фахівця 

центру щодо представництва інтересів. 

   
 

Про оформлення права на спадщину, поділ спільного майна подружжя, дії 

працівника у випадку невиплати заробітної плати йшлося 17 березня під час зустрічі 

фахівця Червоноградського МЦ з надання БВПД Андрія Мицака з підобліковими 

Червоноградської міської філії Львівського обласного центру зайнятості. 

 
 

Роботу виїзного пункту консультування на базі бібліотеки с. Завишень 18 

березня забезпечила начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. За отриманням правової допомоги мешканці Завишні зверталися з 

питаннями про приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд (присадибної ділянки), присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці, встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки, оформлення заповіту у сільській місцевості, зміну постачальника газу, 

оформлення піклування над престарілим членом сім'ї. Ольга Пирська роз'яснила, хто 

є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, який порядок написання 

звернення і які необхідно долучити документи, залишила роздаткові інформаційні 

матеріали Центру, які містять інформацію про основні завдання та місію БПД. 
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Робочу зустріч зі старостою сіл Переспа та Зубків Степаном Кіндратюком 

провела 24 березня начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. Учасники зустрічі обговорили напрямки подальшої співпраці, зокрема щодо 

організації консультування мешканців Переспи та Зубкова, проведення інформування 

з правових питань, тематичних правопросвітницьких заходів. Скористалися 

можливістю отримати консультації під час роботи виїзного пункту консультування, 

роботу якого забезпечила фахівець Центру, мешканці села, для яких актуальними є 

питання про: 

 зміну постачальника газу; 

 призначення та перерахунку пенсії; 

 приватизацію земельної ділянки для ведення особистого господарства та 

будівництва, обслуговування житлового будинку та господарських споруд 

(присадибної ділянки); 

 присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

 встановлення (відновлення) меж земельній ділянці; 

 порядок нарахування страхового стажу, який враховується при виході на 

пенсії. 
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24 березня фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Христина 

Назар провела робочу зустріч зі старостою с. Смиків Віталієм Левицьким. Учасники 

зустрічі обговорили напрямки подальшої співпраці, зокрема, щодо консультування 

мешканців Смикова, Бодячева та Залижні, проведення правопросвітницьких заходів, а 

також інформування з правових питань з урахуванням карантинних обмежень. Також 

фахівець бюро забезпечила роботу виїзного пункту консультування, під час якого 

мешканці села отримали відповіді на питання про: 

 встановлення факту родинних відносин; 

 присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

 те, як успадкувати пай? 

 стягнення аліментів; 

 виплати учасникам бойових дій; 

 приватизаці. земельної ділянки під ведення особистого селянського 

господарства. 

 
 

Як представникам органів місцевого самоврядування виконати вимоги Закону 

України "Про доступ до публічної інформації". Про це йшлося 24 березня під час 

онлайн навчання "Право на інформацію в системі прав людини: міжнародні стандарти 

та національне регулювання. Правові аспекти оприлюднення публічної інформації" 

для представників органів місцевого самоврядування.  

 Що таке публічна інформація? 

 Хто такий розпорядник інформації? 

 Чим відрізняється запит на інформацію від звернення громадян? 

 Якими є вимоги до запитів і звернень та ідентифікація особи? 
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 Запити усно та телефоном, запит електронною поштою, електронна форма на 

сайті розпорядника як форми запиту. 

 Форми відповідей на запит. 

 Терміни та механізми надання відповідей. 

 Пересилання запиту належному розпоряднику. 

 Причини відмови в доступі до інформації. 

 Види інформації з обмеженим доступом. 

Це те, про що спілкувалися представники Червоноградської, Сокальської, 

Белзької міських та Добротвірської селищної рад з Регіональним представником 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Русланом Клапчуком та 

Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини Тетяною Панасенко, дирекором Червоноградського МЦ 

з надання БВПД, аналізуючи кейси та обговорюючи гострі проблемні питання. 

Учасники зустрічі зійшлися на тому, що в багатьох випадках представники органів 

місцевого самоврядування стають заручниками окремих запитувачів інформації, які 

зловживають правом. Але часто і самі представники установ та організацій 

неправомірними діями, наприклад, не скеровуючи запит за належністю, не надаючи 

запитувачу інформацію про переадресацію чи надаючи формальну відписку не по 

суті, стають причинами безконечних потоків запитів. Директор Центру на прохання 

про взаємодію у висвітленні правових питань, яке висловила представниця 

Червоноградської міської ради, наголосила, що фахівці відкриті до співпраці з 

місцевими радами і готові взяти на себе підготовку матеріалів правового характеру, 

наприклад, для окремої рубрики сайту. Наразі чекаємо конкретні конструктивні дії з 

боку міської ради. 
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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. 

Про стан надання медичної допомоги та забезпечення лікуванням і пільговими 

медикаментами учасників АТО, надання соціальних гарантій учасникам АТО/ООС та 

сім'ям загиблих/померлих учасників АТО/ ООС йшлося під час засідання 

Координаційної ради з питань надання допомоги учасникам АТО/ООС, участь у 

якому 4 січня взяла директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія 

Костишин. 

  
 

25 січня ряд робочих зустрічей з депутатами та головами постійних 

депутатських комісій провела директор Червоноградського МЦ з надання БВПД. Під 

час зустрічей обговорювались питання налагодження взаємодії задля підвищення 

рівня правової спроможності громад, що увійшли до складу Червоноградської. 
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1 лютого директор Червоноградського МЦ з надання БВПД провела робочу 

зустріч з заступником міського голови Сокаля Володимиром Огінським. Учасники 

зустрічі обговорили питання взаємодії міської ради, старост з Центром. 

 

Що нового є у порядку призначення та нарахування субсидій, як залежить 

розмір субсидії від майнового стану заявника, як та кого необхідно повідомляти у 

разі, якщо майновий стан заявника змінився, які наслідки тягне за собою несвоєчасне 

повідомлення чи його відсутність, чи продовжує діяти програма монетизації субсидій 

- питання, які 2 лютого стали основою робочої зустрічі фахівців Червоноградського 

МЦ з надання БВПД Наталії Гудзик та Лесі Шаварської з начальником Управління 

праці та соціального захисту Іриною Шмирко. Подібний обмін актуальною 

інформацією дає можливість фахівцям Центру чітко та якісно реагувати на питання 

клієнтів, які звертаються по консультацію з приводу зазначених питань. 

 
 

10. На теренах Червоноградського району продовжується реалізація Програми 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". Як в інформаційних 

потоках відокремити правдиву інформацію від маніпулятивної - знають фахівці 

Червоноградського МЦ з надання БВПД, які першочергово керуються нормами 

законів. Про те, як багато і якої різної інформації про зміни у земельному 

законодавстві є зараз у ЗМІ йшлося 3 лютого під час зустрічі начальника відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської з членами ГО. «Сокальська 

районна асоціація людей з інвалідністю». Учасники заходу разом з фахівцем Центру 

обговорили питання про норми приватизації земельних ділянок, про те, чи мають 

люди з інвалідністю пільги при реалізації свого права на землю тощо. Жваве 

обговорення викликали практичні завдання - ситуативні задачі, розв'язуючи які, 

необхідно було напрацювати певні алгоритми дій. 
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12. В умовах впровадження адміністративно-територіальної реформи відбуваються 

процеси ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування багатьох організацій та 

установ. Це стало однією з тем робочої зустрічі фахівця Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Ольги Пирської з начальником Відділу обслуговування громадян N 19 

ГУ ПФУ у Львівській області Ярославою Олейніковою, що відбулася 4 лютого. Окрім 

зазначеної тематики, фахівці обговорили нововведення до пенсійного законодавства, 

які набули чинності впродовж 2020 року та вступили в дію з січня 2021 року, а також 

спільно розмірковували над тим, яким чином можна вирішити ряд конкретних 

проблемних ситуацій, з якими звернулися до відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» мешканці краю, напрямки співпраці у подальшому. 

 
 

Про право на правову допомогу та діяльність Червоноградського МЦ з надання 

БВПД йшлося 8 лютого під час комунікативної зустрічі фахівців центру Андрія 

Мицака та Наталії Турко з підобліковими Червоноградської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості. Часто, лише опинившись у скрутних ситуаціях, 

пов'язаних з втратою роботи, ми задумуємося про те, чи не порушено було наше 

право при звільненні, при здійсненні виплат тощо. А відповіді можна отримати, 

проконсультувавшись з фахівцями.  За запитом учасників заходу комунікаційна 

зустріч перейшла у формат роботи пункту консультування, під час якого бажаючі 

отримали відповіді на питання про умови звільнення з місця праці у зв’язку з 

реорганізацією підприємства, виплати при звільненні за згодою сторін, за власним 

бажанням, при ліквідації/реорганізації установи, закриття споживчих кредитів, їх 

реструктуризація, соціальні виплати, гарантії для різних категорій населення. 
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Захищати свої права у сфері надання послуг, торгівлі тощо вчилися люди з 

інвалідністю. Разом із начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольгою Пирською спробували себе у ролі правників у настільній грі "Правова 

монополія" 17 лютого члени ГО «Сокальська районна асоціація людей з 

інвалідністю». Універсальність настольної гри "Правова монополія", розробленої 

фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД дозволила учасникам дізнатися 

про функції та повноваження державних органів у сфері захисту прав споживачів. 

Рухаючись ігровим полем гравці відповідали на запитання, пов’язані з захистом прав 

споживачів: які права має споживач, а які обов’язки, куди звертатись в разі їх 

порушення, який термін має споживач для повернення товару тощо, та ілюстрували їх 

прикладами з власного досвіду. 

 
 

Участь у семінарі для підоблікових Червоноградської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості 22 лютого взяли фахівці Червоноградського МЦ з 

надання БВПД. Про заборгованість за кредитним договором та її наслідки, з 

акцентуванням на споживчих кредитах та так званих системах "швидкі гроші" 
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спілкувалася фахівець Центру Наталія Гудзик. Окрім того фахівець роз'яснила 

присутнім їх право на правову допомогу, механізми її надання та процедуру надання 

вторинної правової допомоги - послуги адвокатів чи фахівців центру. По завершенні 

семінару Наталія Гудзик спільно з Наталією Турко провели робочу зустріч зі 

спеціалістами служби зайнятості, під час якої узгодили тематику та графік заходів на 

березень. 

 
 

Проект Закону "Про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) 

Захисників України та ветеранів" №3407 став приводом для зустрічі фахівця відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко з членами громадської 

організації "Ветерани АТО" (м. Соснівка), яка відбулася 1 березня. Окрім того, 

учасники зустрічі обговорили питання про видачу судових рішень, написання заяв 

про видачу виконавчого листа, терміни оскарження судових рішень.  

 
 

До проведення семінару для підоблікових Червоноградської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості 16 березня долучилася фахівець 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Гудзик. Для людей, які в умовах 

пандемії залишилися без роботи актуальними залишаються питання про механізми 

звільнення, виплату заробітної плати, те, як діяти, якщо при звільненні роботодавцем 

не було здійснено виплату коштів відповідно до чинного законодавства. Фахівець 

центру наголосила присутнім, що при виникненні будь-яких правових питань краще 

звернутися на консультацію до юристів, аби не потрапити в глухий кут та роз'яснила 
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право на отримання первинної правової допомоги (консультації та інформації 

правового характеру) та вторинної правової допомоги (складання процесуальних 

документів, представництво інтересів особи в судах тощо). 

 
 

Чи мають люди з інвалідністю якісь обмеження щодо своїх прав? Однозначно 

НІ! Тому про одне з таких прав - право на освіту - йшлося 3 березня під час зустрічі 

Ольги Пирської з зацікавленими членами Сокальської районної асоціації людей з 

інвалідністю. Право на освіту має на меті зробити всіх рівними і допомогти 

припинити дискримінацію в галузі освіти. Як реалізувати своє право на освіту? Що 

таке інклюзивна освіта? В яких навчальних закладах передбачена інклюзивна освіта? 

Чи може бути обмеженим доступ до освіти в залежності від віку? Саме ці питання 

обговорювали учасники зустрічі та аналізували власний досвід та досвід своїх 

знайомих щодо отримання освітніх послуг. 

 
 

Реалізація права на якісне медичне забезпечення людей з інвалідністю, право 

на реабілітацію, право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, право на 

придбання лікарських засобів із знижкою та на безоплатне придбання. Ці непрості 

питання обговорювали люди з інвалідністю разом із начальником відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською 17 березня під час зустрічі, 

яка відбулася на базі Сокальської районної асоціації людей з інвалідністю. Учасники 

зустрічі активно дискутували, шукали правильні відповіді на поставлені питання, 

аналізуючи при цьому власний досвід. 
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Що таке публічна інформація?Як розпізнати фейкову інформацію? Як не 

попасти на «гачок» фейку? Як вберегтися від впливу неправдивої інформації? Як 

перевіряти інформацію у соціальних мережах? Про це спілкувалися бібліотекарі 

Сокальської центральної районної бібліотеки ім. Бобинського 31 березня із 

начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською. 

Активна дискусія виникла під час обговорення питань, що стосуються права на 

інформацію та права на правдиву інформацію, адже саме вони дуже часто є 

ключовими при прийнятті рішень. 

 
 

Сучасні підлітки багато знають про свої права - це уже доконаний факт. Та чи 

завжди вони знають механізми захисту цих прав? Про те, як захистити чи відстояти 

власні права, допомогти це зробити іншим 1 лютого дискутували юні слухачі 

Європейської Школи Лідерства та Бізнесу (м. Червоноград) з фахівцем 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марією Федоряк. Безперечно, карантин вніс 

свої корективи чи не в усі сфери нашого життя. Закономірно, що власне про умови 

адаптивного карантину, відповідальність за їх порушення, нові правила поведінки в 

громадських місцях, зокрема - у навчальних закладах йшлося під час зустрічі. 

Обговорили учасники і можливості участі у проекті "Горна державності", який 
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реалізовується Центром у партнерстві з ГО "Не святі горшки ліплять" та БФ 

"Резонанс". 

 
 

Що таке булінг? Які є види булінгу? Що таке кібербулінг та які його ознаки? 

Як відрізнити конфлікт від булінгу? Яка ж відповідальність настає за вчинення 

булінгу? На ці та інші питання шукали відповіді учні 5 класу Поторицької ЗШ І-ІІІ ст. 

9 лютого разом із начальником відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольгою Пирською. Основною темою зустрічі стало обговорення та напрацювання 

механізмів запобігання булінгу – моральному або фізичному насильству чи агресії в 

будь-якій формі, вчиненій з метою викликати страх, тривогу або підпорядкувати 

людину своїм інтересам та відповідальність, яка передбачена за вчинення булінгу. 

Особливо дітей зацікавив кібербулінг, адже саме він найбільше в силу певних 

чинників поширюється в дитячому середовищі. Як його уникнути і запобігти, вчились 

учні разом із фахівцем. Справжні баталії розгорнулися під час розв'язування 

ситуативних правових задач.  Учасники заходу отримали інформацію про те, куди 

потрібно звертатися в разі виявлення булінгу та яку відповідальність нестимуть 

кривдники. 

 
 

Право на людську гідність, право на мирний протест, право на вираження своєї 

думки - про такі важливі речі у житті кожної людини 11 лютого дискутувала з учнями 

9-10 класів Стенятинської школи начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Учасники зустрічі переглянули фільм-нарис «Зима, що нас 

змінила» - історію про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо 

скільки людей насправді входить до небесної сотні ... Це не тільки ті, кого вбили в 

центрі української столиці в кінці лютого. Це також і всі ті, хто виступив проти 
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режиму в різних куточках країни, а потім пропав без вісті, чи був замордований з 

самого початку Євромайдану. Про них згадуватимуть очевидці подій, друзі та родичі 

загиблих. 

 
 

Разом з учнями 8 класу Ольга Пирська («Сокальське бюро правової допомоги») 

11 лютого говорила про повагу до людей, відданість, волю, вираження своєї думки, 

відповідальність за вчинення проступків. Учні переглянули фільм "Край Землі: Зона 

АТО" - це збірка документальних портретів бійців добровольчих батальйонів 

"Айдар", "Правий сектор", "Донбас", ЗСУ та Нацгвардії, які розкривають події на лінії 

фронту протягом 2014-го року. Героями фільму стали дев'ять простих хлопців, у 

кожного з яких своя історія, що має бути почутою. Це діалог про життя і смерть, про 

надії та мрії, про долю країни, який на фронті ведуть ті, кому завтра йти в бій. Це 

історії про життя добровольців, про мотиви, які привели їх на фронт, про їхнє минуле, 

сьогодення і майбутнє. Працюючи над фільмом, його автор, український режисер 

Крістіан Жерєгі провів на війні більше 5 місяців. На основі цього фільму діти 

висловлювали власні судження патріотизм, право на свободу, про те, як не втратити 

свою державу? 
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Про права дітей, про те, чи є у них обов'язки і чому важливими є правила 

говорила з вихованцями Горбківського навчального закладу ясла-садок 24 лютого 

начальник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Право на 

життя як таке, яке отримує дитина при народженні, 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 - це те про що жваво сперечалися дошкільнята 

між собою і з фахівцем центру. Відповіді на безпосередні дитячі питання на кшталт "а 

чому мене звати Володя, а його - Андрій",  а чому моя мама не піклується про мене, а 

змушує їсти фрукти і кашу" допомогли малим чомучкам зрозуміти, що таке права 

дітей, чи завжди дорослі своєю поведінкою їх порушують, як захистити себе. 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 закінчилась зустріч з 

малюками створенням їх власної картинної галереї, яка нагадуватиме їм про їхні 

права. 

 
 

Гідність. Свобода. Воля. Любов до України. Про такі важливі речі в житті 

кожної людини 24 лютого говорила начальник відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська з учнями 6-9 класів Горбіквської загальноосвітньої школи. 

Учні переглянули фільм "Край Землі: Зона АТО" - збірку документальних портретів 
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бійців добровольчих батальйонів "Айдар", "Правий сектор", "Донбас", ЗСУ та 

Нацгвардії, які розкривають події на лінії фронту у 2014-го році. Героями фільму 

стали дев'ять простих хлопців, у кожного з яких своя історія, що має бути почутою. 

Це діалог про життя і смерть, про надії та мрії, про долю країни, який на фронті 

ведуть ті, кому завтра йти в бій. Це історії про життя добровольців, про мотиви, які 

привели їх на фронт, про їхнє минуле, сьогодення і майбутнє. Працюючи над 

фільмом, його автор, український режисер Крістіан Жерєгі провів на війні більше 5 

місяців, що й допомогло створити фільм. Під час обговорення школярі емоційно 

ділилися враженнями від побаченого і поступово перейшли до обговорення того, що 

чують від дорослих - своїх батьків, родичів, сусідів - учасників подій Майдану чи 

учасників бойових дій. Ключовим висновком підлітків стало переконання, що 

надзвичайно важливо відчувати себе безпечно у своїй країні, зберегти державу, свою 

ідентичність. 

  

 
 

Місце, де не потрібно турбуватися ні про що, відчуваєш позитивні емоції, не 

відчуваєш страху, все рідне і безпечне, працюють екстренні служби, працюють 

загальноприйняті правила, є служби та установи, які тебе захищають - ці та багато 

інших думок викликало в учасників проекту  "Горна державності. Громадянська 

освіта для молоді через історію ремесел", що реалізовується ГО "Не святі горшки 

ліплять" у партнерстві з РБФ "Резонанс" та Червоноградським МЦ з надання БВПД 

словосполучення "безпечне місто", над яким вони мали можливість 

пофілософствувати та подискутувати, виконуючи домашнє завдання - колаж. Не 

зважаючи на достатньо складне завдання, усі учасники достойно його виконали і 

презентували під час чергової онлайн зустрічі 25 лютого. А наступний крок 

старшокласники з Червонограда, Вижниці, Гусятина, Балаклії, Опільського зробили 

уже під час самої зустрічі, коли довелося узагальнити свої напрацювання та відчути 

себе у ролі репортерів, журналістів, ведучих радіопрограм.  
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Художню галерею прав дітей разом з фахівцем Червоноградського МЦ з 

надання БВПД створювали 2 березня вихованці дошкільного навчального закладу № 

17. Права дитини - це те, що визнається за усіма дітьми без розрізнення за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних або інших переконань, 

національного чи соціального походження, майнового стану, народження тощо. Про 

право на життя, ім'я, любов, родину, піклування, освіту, розвиток, дозвілля зовсім по-

дорослому сперечалися дошкільнята і абсолютно серйозно готувалися до розмови з 

дорослими вдома. Аби підсилити свої думки вихованці садочка не лише мандрували 

Країною Прав Дітей, але й створили на пам'ять цілий виставковий зал з малюнків за 

результатами цієї подорожі. 
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ДНЕМ ПРАВ стало 10 березня для учнів Мурованської загальноосвітньої 

школи. Разом з фахівцем Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталією Гудзик 

наймолодші школярі - першокласники - здійснили захоплюючу подорож у Країну 

Прав, переслідуючи піратів, що викрали права дітей та заховали у важку велику 

піратську скриню. Звичайно ж, маленьким школярам вдалося не тільки наздогнати 

зловмисників, а й відвоювати у них свої права. Свої враження та емоції на згадку про 

яскраву пригоду першокласники відобразили у тематичних малюнках.  

 
 

Червоноградська команда учасників та волонтерів проекту "Горна державності. 

Громадянська освіта для молоді через історію ремесел", який реалізується 

громадською організацією "Не святі горшки ліплять" у партнерстві з БФ "Резонанс" 

та Червоноградським МЦ з надання БВПД за підтримки Українського культурного 

фонду, активно включилися у процес, адже час минає швидко і уже наступного тижня 

вони починають онлайн навчання. А протягом кількох днів команда знайомилася, 

разом з координаторами - Марією Федоряк та Лілією Гудим, працювала над 

презентацією, дискутувала з приводу назви, вчилася співпрацювати, приймати 

рішення, досягати домовленостей. Підсумкова зустріч першого для команди 

підготовчого етапу відбулася 11 лютого. 
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Розпочалися онлайн навчання учасників проекту "Горна державності. 

Громадянська освіта для молоді через історію ремесел", партнером якого є 

Червоноградський МЦ з надання БВПД. 16 лютого команди старшокласників з 

Червонограда, Вижниці, Гусятина, Опішні та Балаклії разом зі своїми кураторами 

вперше зустрілися в режимі онлайн під час тренінгового модуля, що проводила 

директор Центру Наталія Костишин.  Презентація команд, презентація координаторів, 

напрацювання спільних правил для роботи в проекті, робота в групах задля пошуку 

спільного - все це допомогло учасникам перезнайомитися між собою, знайти спільні 

теми для обговорення, питання для подальшого пошуку відповідей, ідеї для 

реалізації. Цікавим досвідом для підлітків стало спілкування з незнайомими до цього 

ровесниками з різних областей України, напрацювання навичок написання коротких 

інформаційних повідомлень. 
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Продовжуються онлайн тренінги в рамках проекту "Горна державності. 

Громадянська освіта для молоді через історію ремесел", які з використанням 

платформи ZOOM проводить директор Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Наталія Костишин. 18 лютого учасники – старшокласники з п'яти регіонів України – 

мали можливість спробувати себе в ролі інтерв'юерів та фотографів, досліджуючи 

тему безпеки та дотримання прав дітей в громадах. 

 

 
 

Модель безпечної країни розробили учасники проекту "Горна державності. 

громадянська освіта через історію ремесел", що реалізовується ГО "Не святі горшки 

ліплять" у партнерстві з РБФ "Резонанс" та Червоноградським МЦ з надання БВПД. 

Напрацювання п'яти регіональних груп стали основою для спільної презентації 

згаданої моделі, що відбулася під час онлайн зустрічі 4 березня. Це домашнє завдання 

стало для підлітків основою для міні-дискусій та обговорень кількох ключових тез: 

Країна і держава - це одне і те ж? Хто такі громадяни? Чи відрізняються вони від 

пересічних мешканців? Громадянами чого ми є: країни? держави? всесвіту? Власне у 

дискусіях та активних пошуках відповідей на питання формується розуміння 

взаємозв'язків та механізмів взаємодії у суспільстві, меж повноважень та 

відповідальності тощо. 
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Про систему права та систему законодавства, звичаєве право, його джерела, 

вияви та трансформацію, дискримінацію та запобігання цьому явищу, свободу та 

гідність дискутували 11 березня учасники проекту "Горна державності. Громадянська 

освіта через історію ремесел". Досвід та оточення дали можливість підліткам 

проаналізувати основні виклики, ідентифікувати наявність порушення прав людини, 

запропонувати шляхи поновлення права, механізми його захисту. Справжні дискусії 

розгорнулися під час презентації напрацювань груп щодо аналізу однієї із 

запропонованих ситуацій, побудованій на розумінні таких дефініцій, як - свобода, 

дискримінація, гідність. 

 
 

А ви знаєте, чи ваше місто має магдебурзьке право? Бо учасники проекту 

"Горна державності. Громадянська освіта через історію ремесел", що реалізовується 

за підтримки УКФ ГО "Не святі горшки ліплять", РБФ "Резонанс" та 

Червоноградським МЦ з надання БВПД за технічної підтримки Вижницький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знають. А ще вони знають, 
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які ремесла в різні епохи розвивалися в їхніх регіонах, як і задля чого ремісники 

об'єднувалися в цехи, які повноваження мали цехи. Своїми знаннями ділилися вони 

під час чергової онлайн зустрічі 18 березня. Цікаво було почути від команд п'яти 

областей їх судження з приводу того, чи могло б їх місто отримати магдебурзьке 

право в сучасних умовах. Аргументи "за" і "проти", суперечки, контраргументи... І 

абсолютно логічні та обгрунтовані висновки, паралелі тощо. 

 

 
 

Чи знає молодь проблеми своєї громади? Чи готова говорити про ці проблеми? 

Чи спроможна вирішувати їх самостійно або об'єднавши зусилля з іншими 

представниками громади? Як укласти план дій та налагодити комунікацію? Відповідь 

на ці питання шукали 25 березня під час онлайн навчання учасники проекту "Горна 

державності. Громадянська освіта через історію ремесел", що реалізовується за 

підтримки УКФ і партнером якого виступає Червоноградський МЦ з надання БВПД. 

Не зважаючи на те, що проект об'єднує молодь п'яти областей України, проблеми, про 

які вони говорять, схожі. Як донести своє бачення проблем та шляхів їх вирішення до 

представників місцевого самоврядування - питання не з простих. А ще складнішим 

виявилося його практичне втілення. Адже після симулятивної гри, що переросла у 

справжні словесні баталії, у якій команди взяли на себе роль ініціативних груп, а їх 

координатори та тренери - роль представників міської ради, підлітки заявили, що 

координатори команд ведуть себе, як справжня міська рада ;-) Чому такий висновок? 

Бо коротке ознайомлення з історією, причинами та наслідками протесних рухів в 

Україні та події, очевидцями яких вони є, дають поштовх до аналізу та вибору моделі 

поведінки та інструментів прийняття рішень. 
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1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру:  

- надано 33 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 

- проведено 1 консультацію у режимі ZOOM-конференції 

Он-лайн консультування та тематичні он-лайн заходи для різних цільових груп 

стали доброю практикою у роботі Червоноградського МЦ з надання БВПД з перших 

днів карантину у 2020 році. Продовжується та розвивається ця практика і у 2021. Про 

процедури отримання недоотриманої пенсії, порядок отримання недоотриманої пенсії 

від померлого пенсіонера через Пенсійний фонд України, порядок отримання 

недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера як спадщини йшлося 21 січня під час 

он-лайн консультування фахівців центру.  
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1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

 З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані 

здійснено редагування 9 статей з наступних тем: «Відшкодування шкоди завданої 

смертю потерпілого», «Порядок оскарження постанови про закриття кримінального 

провадження», «Оформлення ДТП: захист прав водіїв в умовах нових правил», 

«Порядок припинення права власності в добровільному порядку», «Порядок 

консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном», «Реєстрація 

місця проживання новонародженої дитини», «Продаж земель сільськогосподарського 

призначення (ринок землі)», «Порядок поховання померлого та надання ритуальних 

послуг», «Порядок визнання іноземних документів про освіту». 

 

2.1. Експертна оцінка/Peer review 

 У І кварталі 2021 року фахівцями відділу організації надання вторинної 

правової допомоги було здійснено моніторинг справ працівників та адвокатів. За 

результатами проведеного моніторингу виокремлено 3 успішні практики адвокатів 

Андрія Бруха, Ігоря Левицького та 2 успішні практики працівників 

Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, які оприлюднено на офіційній сторінці Центру у мережі Facebook тощо. 
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Про умов контрактів, укладання договорів на надання послуг та відшкодування 

витрат, взаємодію між Червоноградським МЦ з надання БВПД та адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, йшлося під час робочої наради, яка 

відбулася 19 січня у місцевому центрі. 

 

 
 

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 
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 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 семінарах, вебінарах, 

організованих Координаційним центром з надання правової допомоги, 

мережею клубів PRAVOKATOR з наступних тем:  

- «Протидія кібербулінгу та досвід інших країн з цього питання»; 

- «Прогалини у законодавстві, яке регулює питання протидії насильству у 

закладах освіти»; 

- «Заклади освіти без насильства – ІІ міжрегіональний науково-

практичний форум»; 

- «Модерована дискусія щодо протидії булінгу та кібербулінгу в школах»; 

- «Особливості застосування медіації в адміністративних спорах»; 

- «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки»; 

- «Право на пенсію: підстави призначення та відмови»; 

- «Судовий захист «пенсійних» прав. Виконання судових рішень»; 

- «Актуальні питання у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців»; 

- «Способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб у трудових 

правовідносинах»; 

- «Стягнення аліментів на непрацездатних батьків»; 

- «Права та обов’язки подружжя по утриманню»; 

- «Відкриття ринку сільськогосподарських земель»; 

- «Алгоритм дій правника у справах про визнання заповітів недійсними»; 

- «Встановлення факту родинних відносин». 

 Фахівцями Центру у звітний період пройдено навчання з використанням 

інтернет платформ PROMETHEUS, Ed-era з тем: 

- «Стандарти належного врядування для організацій громадського 

суспільства». 

 

Про підсумки діяльності центрів безоплатної вторинної правової допомоги 

Львівщини йшлося 24 лютого під час онлайн звіту, організованого та проведеного 

Регіональним центром з надання БВПД у Львівській області. У кожного із п'яти 

місцевих центрів, що працюють на Львівщині, уже є банк власних напрацювань, свої 

практики та досягнення. Про те, як функціонував у 2020 році Червоноградський МЦ з 

надання БВПД розповіла директор центру Наталія Костишин. 4935 клієнтів, 595 осіб, 

які отримали вторинну правову допомогу, онлайн-консультування в режимі ZOOM-

конференції: групові тематичні консультації та індивідуальні консультації за запитом, 

Ініціатива «Знаю! Вмію! Розумію!», ініціатива "Кава з ароматом права" в онлайні, он-

лайн зустрічі з психологом, тематичні тренінги по запобіганню професійному 

вигоранню, виходу з карантину тощо, онлайн навчання для фахівців місцевих 

центрів, обмін досвідом між місцевими центрами в режимі онлайн, успішні практики 

досудового вирішення спорів, успішна практика роботи з підвищення правової 

спроможності цільової групи, успішні практики адвокатів та фахівців центру, 

реалізовані та заплановані партнерські проекти - те, про що йшлося у виступі. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня по 31 березня 2021 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1538 звернень клієнтів, 1316 особам було надано правову консультацію, 221 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1. 
Відділ правопросвітництва на 

надання правової допомоги 
738 616 122 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
288 236 52 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 

правової допомоги»  
512 465 47 

 Разом по МЦ 1538 1316 221 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

230 рішень про надання БВПД, надано 70 доручень адвокатам та 158 наказів 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: цивільне право –  319 

(21%), соціальне забезпечення –  252 (16%), житлове – 169 (11%), земельне – 145 

(9%), сімейне –  144 (9%), трудове – 101 (7%), пенсійне – 100 (7%), адміністративне 

право – 77 (5%), спадкове – 76 (5%), цивільний процес –  63 (4%), кримінальне право 

– 26 (2%), виконання судових рішень – 33 (1%), податкове – 13 (1%), кримінальний 

процес – 9 (1%), інші питання – 8 (1%), адміністративне правопорушення -  3 (0%). 
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Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією 

питань 

 

 
 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 

 
 

 

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 

 

 
 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією 
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України і отримують дохід, що не перевищує два неоподатковуваних мінімуми для 

певної демографічної категорії громадян: УБД/АТО – 166 (72%), малозабезпечені – 36 

(16%), особи з інвалідністю –  18 (8%), діти – 8 (3%), ВПО – 2 (1%). 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

пунктів 

консультув

ання /осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких/навчал

ьних заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість  

тем 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
42/521 - 54 7 66 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
3/55 - 5 0 6 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
24/317 - 17 1 2 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
15/149 - 32 6 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


