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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2022 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 106 рішень про надання БВПД. 

 Надано 1519 правових консультацій та інформацій громадянам. 

 Здійснено запис 7 та трансляцію 27 програм правової тематики на місцевих 

радіостудіях «Нео Радіо» та «Радіо Сокаль»: 

- «Визнання особи, що зловживає азартними іграми, обмежено дієздатною»; 

- «Чи є обмеження в перетині кордону»; 

- «Комендантська година»; 

- «Що робити роботодавцю через воєнний стан»; 

- «Внутрішньо переміщена особа: як набути статусу»; 

- «Державна реєстрація актів цивільного стану»; 

- «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». 

 Виготовлено та розповсюджено 7 інформаційних матеріалів у відеоформаті та 

форматі інфографіки з наступних тем: 

- «Актуальна інформація для водіїв та власників транспортних засобів»; 

- «Норми безоплатної передачі земельних ділянок»; 

- «Державна реєстрація земельної ділянки»; 

- «Які види правових послуг можна отримати»; 

- «Що треба знати про спадкування неприватизованої земельної ділянки»; 

- «Інструменти громадської участі»; 

- «Як знятися з місця реєстрації та зареєструватися за новою адресою». 

 Забезпечено публікацію у соціальних мережах 14  консультацій з актуальних 

питань: 

- Що таке воєнний стан та які права можуть бути обмежені у цей період; 

- Як отримати пенсію та інші грошові виплати під час воєнного стану; 

- Що треба зробити громадянам, які прибули із зони бойових дій; 

- Що треба знати про безпеку пересування автомобілями в умовах воєнного 

часу; 

- Як оплачується дистанційна форма роботи освітян, які перебувають за межами 

України; 

- Що треба знати про соціальні виплати в умовах воєнного стану; 

- Спалювання сухостою прирівнюється до диверсії; 

- За яких умов та як відбувається вилучення авто для воєнних потреб; 

- Хто може отримати грошову допомогу під час воєнного стану та як це зробити; 

- Набуття статусу внутрішньо переміщеної особи та порядок його отримання; 

- Зміни у трудовому законодавстві на період воєнного стану; 

- Підготовка та допуск водіїв до керування транспортними засобами у період 

воєнного стану; 

- Подання заявки про пошкодження житла за допомогою за стосунку Дія; 
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- Що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового 

договору. 

 

 

 

 
 

Протягом І кварталу 2022 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 45 заходів 

для різних цільових груп правопросвітницького, комунікаційного, 

інформаційного та навчального характеру. 

 

Однією з підстав для здійснення перерахунку пенсії є необхідність врахування 

додаткового періоду праці із шкідливими умовами праці. Про це йшлося 11 січня під 

час інформаційно-просвітницької зустрічі фахівця Червоноградського МЦ з надання 

БВПД Марії Федоряк з соціальними працівниками Червоноградського міського 

територіального центру соціального обслуговування.  Ще однією темою зустрічі 

стало питання про призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійні виплати. Зважаючи на непросту   

економічну ситуацію та матеріальні труднощі, з якими щодня стикаються одинокі 

люди поважного віку, така інформація, надана фахівцям, які ними опікуються, стане 

корисною та допоможе підопічним покращити свій стан забезпечення. Скористалися 

присутні можливістю отримати фахову правову допомогу в індивідуальному порядку 

і з інших питань, зокрема, пов'язаних з порушенням режиму тиші після 22.00, 

порядком стягнення аліментів з дітей на утримання непрацездатних батьків, порядком 

встановлення опіки над людиною похилого віку. 
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Корупція в органах місцевого самоврядування, якість доріг у місті, доступність 

медичних послуг належної якості - ТОП-трійка серйозних проблем, що існують у 

Червонограді, які виокремили учасники зустрічі, що 9 лютого відбулася у 

Червоноградська міська центральна бібліотека в рамках партнерського заходу 

Антикорупційна ініціатива ЄС та ГО DOCUDAYS за модерації директора 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Костишин. Учасники зустрічі - 

представники громадських організацій міста,    ЗМІ, працівники Червоноградська 

міська рада , Центру, депутатського корпусу Червоноградська районна рада - мали 

можливість ознайомитися з напрацюваннями Програми "Міста доброчесності" у 

громаді. Серед них, як зазначив Тарас Хавунка,  радник мера з питань доброчесності 

та прозорості, - інформаційна система міста (геопортал), оцінка корупційних ризиків, 

план доброчесності, інші інструменти та ініціативи, впроваджені задля забезпечення 

прозорості  та відкритості органу місцевого самоврядування. Окрім того, було 

виокремлено і моменти, які реалізувати не вдалося - мова йшла про відкриті бюджети 

шкіл. Зазначимо, що цікавими для громадськості міста є і дещо резонансні рейтинги 

Червонограда за результатами аналітики програми "Прозорі міста" Transparency 

International Знайти відповідь на питання: чому рейтинг Червонограда нагадує "ефект 

маятника" допомагала керівниця програми Олена Огороднік. Якщо у 2017 році місто 

входило у ТОП-10 рейтингу прозорості, то у 2020 - посіло 52 позицію, дещо 

покращивши її у порівнянні з 2019. Про підсумки за 2021 рік, за попередньою 

домовленістю, говоритимемо після офіційної презентації результатів Рейтингу. 

Отриману та обговорену інформацію після перегляду короткометражного 

документального фільму режисерки Таїсії Кутузової "Ти, бля, рота закрий!" присутні 

спроектували на модель взаємостосунків у Червонограді. Аналізуючи своє 

сприйняття фільму та пробуючи виокремити асоціації, зазначили: це фільм про наше 

місто... та й не тільки про наше, майже одноголосно впізнали в одному з персонажів 

фільму - червоноградського чиновника. Насправді, обговорення, яке дещо вийшло за 

рамки регламенту часу, дало оцінку різних позицій - прогнозованих програмних 

продуктів та гострих потреб, які є у громади. Два моменти, які є особливо значимими 

для фахівців центру - це розуміння громадою того, що завдяки системі БПД та її 

партнерам є можливість знайти відповіді на свої питання правової тематики, 

отримати інформацію, консультацію, підтримку юристів, та висловлена пропозиція 

відновити започаткований три роки тому формат «Кава з ароматом права». 
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Участь в інформаційному семінарі для учасників бойових дій, що відбувся 17 

лютого на базі Сокальської районної філії Львівського обласного центру зайнятості 

взяла фахівець «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Надалі для 

учасників АТО актуальними залишаються питання про виплати до 5 травня, 

зарахування терміну перебування в зоні АТО/ООС до страхового стажу, пільги на 

оплату комунальних послуг тощо. Окрім наданої інформації, консультування, 

правник розказала учасникам зустрічі про алгоритм звернення до суду для 

відновлення порушеного права на належну соціальну виплату та ознайомила 

співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для можливості отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 
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Євромайдан. Революція гідності. Небувалий спротив, піднесення, 

самоорганізація задля захисту своїх прав, свобод та гідності. Про все це йшлося 17 

лютого у Великомостівській бібліотеці під час перегляду та обговорення фільму 

режисера Сергія Лисенка із колекції Docudays "Самооборона", які модерувала 

керівник «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Чому виникла 

потреба в створенні Самооборони? Що рухало тими, хто увійшов до її складу та які 

завдання ставили перед собою представники Самооборони Майдану? Чи досягли 

загони самооборони цілей? Відповіді  на ці питання шукали учасники зустрічі, які 

зазначили, що ще багато питань залишається, але Революція Гідності відкрила вікно 

можливостей для найважливіших змін в Україні: розвитку громадянського 

суспільства, що потужно заявило про себе на майдані у вигляді численних 

громадських ініціатив та волонтерського руху, а український народ довів свою 

відданість свободі, свою гідність, заплативши найвищу ціну - життям 107 учасників 

акції протесту, Героїв України, які увійшли в історію  Небесною сотнею. 

 
 

Весело, емоційно та з користю про свої права спілкувалися 18 лютого 

вихованці Червоноградського закладу дошкільної освіти № 6 з керівницею 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світланою Тарасенко. Які небезпеки і чому 

чекали на Червону Шапочку? Хто міг їй допомогти? Чи могла дівчинка самостійно 

справитися зі своїми негараздами? Кого та як образив Вовк? Чому він це зробив? Чи 

повинен він відповідати за свій вчинок? Чому Мачуха не любила Попелюшку? Якої 

шкоди вона завдавала своїй падчериці? Чи могла Попелюшка захистити себе? 

Активно обговорювали дошкільнята сюжети уже знайомих для них казок, але уже 

оцінюючи їх під іншим кутом: хто вчинив недобре? як захистити себе? як відстояти 

свої права? Цікаву та корисну інформацію про свої права отримали вони від фахівця - 

про право на життя, на ім'я, на любов та піклування, на здорове харчування, на 

відпочинок тощо. Здивування у малюків викликало повідомлення про те, що кожен із 

них уже має власний документ - Свідоцтво про народження, у якому записана про них 

головна інформація. А на згадку учасники отримали другий документ - Паспорт прав 

дитини. 
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Події Євромайдану мало кого залишили байдужим. Вони стали своєрідною 

межею у протистоянні двох світів - світу цінностей, гідності, прав та свобод і світу 

радянщини, "крєпкохазяйнічєства". Після Майдану - Революція Гідності та Небесна 

Сотня. Далі - анексія Криму, війна на сході... 

Хвилю емоцій - від обурення до захоплення - викликав в учасників виїзного 

засідання кіноклубу DOCUDAYS фільм «Євромайдан.SOS», показ та обговорення 

якого 22 лютого   у Сокальській центральній публічній бібліотеці модерувала 

керівник «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Сюжет 

документального фільму будується на фактичних подіях Майдану, долях людей, 

механізмах їх захисту. Так, зокрема, Олександра Матвійчук – відома в Україні молода 

правозахисниця, керівниця ГО "Центр Громадянських Свобод" розповідає, як  

наступного дня після побиття студентів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 

року активісти відкрили “гарячі” лінії: одну - для постраждалих, другу – для 

волонтерів-адвокатів. І таким чином забезпечили юридичні послуги та захист у судах 

для учасників протесту. Тепер вони ведуть моніторинг військових злочинів на 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей, передають добуті 

документи в Гаазький суд, займаються міжнародною адвокацією та борються за 

звільнення українських політичних в'язнів у росії.   

Фільм про взаємодопомогу, про те, що мотивує людей боротися, що надихає та 

не дає падати духом, щоб там не сталося. Про самовіддану працю тисяч людей, які 

раніше ніколи не займалися громадянською діяльністю, але у скрутний час не 

лишилися байдужими та долучилися до роботи, кожен на своєму місці, і спільно 

створили першу масштабну волонтерську ініціативу України змусив задуматися 

учасників зустрічі і над подіями сьогодення, коли Україна перебуває у стані війни. 
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Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 17 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, робочі зустрічі з представниками громад.  

 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 4 січня забезпечила фахівець «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Громадяни, котрих було умовно засуджено до 

позбавлення волі,  консультувались з питань щодо відповідальності за порушення 

громадського порядку, порушення карантинних норм, умов  погашення судимості, 

порядку отримання довідки про відсутність (наявність) судимості або обмежень, 

передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Ірина Скалецька 

надала інформацію про категорії громадян, які 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. 

  
 

17 січня на базі Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Львівській області працював виїзний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. Громадяни, котрих було умовно засуджено до 

позбавлення волі,  звернувшись до фахівця відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірини Скалецької за відповідями на питання про пільги, які мають особи з 

інвалідністю ІІ та ІІІ груп, відповідальність за порушення громадського порядку та 

спокою, штрафи за порушення карантинних норм, порядок зняття з реєстрації, умови 

призначення соціальної пенсії (допомоги). 
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Про стягнення заборгованості по заробітній платі, оплату праці найманих 

працівників фізичною особою-підприємцем, звільнення та відсторонення від роботи 

через відсутність сертифікату про вакцинацію, соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям консультувалися 26 січня у фахівця Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Андрія Мицака під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Червоноградської міської філії Львівського обласного центру 

зайнятості. 

 
 

Проконсультуватися у юриста сектору «Сокальське бюро правової допомоги»3 

лютого мали можливість мешканці Поториці. Серед актуальних питань, з яких 

консультувала керівник сектору Ольга Пирська, питання про те, які необхідно подати 

документи для здійснення доплати до пенсії дитині війни, які необхідні документи 

для оформлення права на спадщину, яким є порядок розірвання шлюбу, як оскаржити 

акти, складені представниками Львівгазу, куди звертатись, щоб зняти з місця 

реєстрації колишнього члена сім'ї, який не проживає у будинку більше року тощо. 

Фахівець роз'яснила, хто може звернутися до Центру по безоплатну вторинну правову 

допомогу та які документи необхідно подати, аби отримати вторинну правову 

допомогу. 
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Мобільність та швидка реакція на запити громад - те, чим вирізняється робота 

фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД, те, що спрямоване на досягнення 

результату. Завжди очікуваними у Великомостівській громаді є приїзди Світлани 

Тарасенко, керівниці сектору «Соснівське бюро правової допомоги». Цього разу 

мешканці громади, звернувшись до фахівця 3 лютого під час роботи виїзного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги, отримали відповіді на актуальні для них 

питання про пенсійне забезпечення шахтарів, зняття з місця реєстрації без згоди 

особи, стягнення аліментів за минулий період, як діяти, якщо колектори погрожують 

позичальнику фізичною розправою, як отримати повну виплату коштів до 5 травня 

учасникам бойових дій, хто має право на відпустку без збереження заробітної плати 

до досягнення дитиною шестирічного віку та як її оформити, яким є Порядок 

державної реєстрації зняття з обліку автомобіля тощо. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 7 лютого забезпечила керівник сектору «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Серед актуальних для громадян, умовно засуджених до 

позбавлення волі,  питання про пільги, які мають учасники бойових дій, штрафи за 

порушення карантинних норм, порядок погашення судимості, порядок перетину 

кордону України в умовах іспитового строку. Окрім того, підоблікові пробації 

отримали інформацію про право на безоплатну правову допомогу, порядок отримання 
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вторинної правової допомоги, перелік документів, необхідних для підтвердження 

суб'єктності права на БВПД. 

 
 

10 лютого мешканці Рудок, Борятина звернулися по правову допомогу до Марії 

Федоряк та Андрія Мицака, фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД під час 

роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працював на 

базі Борятинської бібліотеки з питаннями про погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, порядок звільнення у зв'язку зі скороченням, порядок здійснення 

перерахунку пенсії, те, якою є відповідальність за несвоєчасну реєстрацію місця 

проживання, те, що тягне за собою порушення правил карантину, відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху - перевищення швидкості та паркування у 

недозволеному місці, те, як здійснити відтермінування (розстрочку) оплати боргу за 

комунальні послуги, чи можна і як отримати субсидію, якщо особа офіційно не 

працевлаштована), яким є порядок оформлення договору дарування, як здійснюється 

оплата праці за наднормово виконану роботу, як оскаржити заповіт в судовому 

порядку - тематика питань, відповіді на які отримали мешканці. 

  
 

17 лютого виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 

у Великих Мостах. Зі своїми питаннями про те, чи можна виселити людину, яка 

постійно вчиняє насильство, як отримати спадщину, яка знаходиться за кордоном, чи 

можна стягнути аліменти з батька, який позбавлений батьківських прав, як присвоїти 

кадастровий номер земельній ділянці, яким є порядок подачі позовної заяви через 

електронний суд, чи можна самостійно вирахувати суму субсидії, якою є 

відповідальність за порушення обмежувального припису мешканці звернулися до 

фахівця «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко. 
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Життєздатність будь-якого проекту вимірюється його довгостроковими 

результатами, змінами, які він породив, налагодженою співпрацею партнерів. 

Хорошим прикладом є партнерський проект «Територія права», який кілька років 

тому за підтримки МФ «Відродження» реалізовували у Червонограді ГО 

«Молодіжний ініціативний центр», Червоноградський МЦ з надання БВПД та 

Червоноградська міська централізована бібліотечна система. Одним із напрямків 

співпраці були і залишаються інформаційні та правопросвітницькі заходи. 

Напередодні Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у Соснівській бібліотеці відбулось 

виїзне засідання клубу DOCUDAYS, роботу якого координує керівник «Соснівське 

бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко.  

Емоційним на інформативним стало після перегляду фільму режисера Сергія 

Лисенка «Самооборона» його обговорення 18 лютого. Революція Гідності 2013–2014 

років стала переломним моментом у новітній історії нашої держави. Її події змінили 

всіх – переконані учасники перегляду, серед яких десятикласники Червоноградської 

загальноосвітньої школи № 7. Чи стали громадські активісти головною рушійною 

силою нашого суспільства в боротьбі з режимом? Чи варто було такою ціною – 107 

загиблих на Майданів, сотні поранених – відстоювати свої права, права своїх рідних 

та близьких? Чи став Євромайдан проектом повного оновлення державної системи? 

Як склалася доля активістів по завершенню подій на Майдані? Довкола цих питань 

дискутували учасники зустрічі, шукаючи відповідь на головне – чи варто торгувати 

гідністю, совістю, державою? 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 21 лютого забезпечила фахівець «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Громадяни, котрих було умовно засуджено до 

позбавлення волі, задавали питання про штрафи за порушення карантинних норм, 

порядок погашення судимості, випробувальний термін при прийнятті на роботу, 

порядок та підстави зміни прізвища дитини. Фахівець 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. 

 
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Опільсько 23 лютого забезпечила фахівець  «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними для мешканців є питання про 

порядок проведення перевірок побутових лічильників газу, оскарження актів про 

виявлені представниками газових компаній порушення, перелік документів та 

алгоритм дій задля встановлення та тримання доплати до пенсії особі зі статусом 

"дитина війни", порядок оформлення права на спадщину, алгоритм дій при 

незаконному відключенні електроенергії, порядок присвоєння кадастрового номера. 

Окрім  фахових консультацій юриста, усі отримали і вичерпну інформацію про право 

на безоплатну вторинну правову допомогу, як визначається суб'єктність права, якими 

документами підтверджується тощо 
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Понад 10 000 осіб, які постраждали від військової агресії росії, зупинилися у 

громадах Червоноградського району. Частина - у місцях компактного проживання, 

частина - у приватному секторі. З 15 березня фахівці Червоноградського МЦ з 

надання БВПД спільно з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, забезпечують роботу виїзних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги у місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Зважаючи 

на швидку зміну норм законодавства та наявність запитів, такі консультації уже 

здійснюються у Червонограді, Сокалі, Соснівці. Серед актуальних питань питання 

про збереження місця роботи та заробітної плати, соціальних гарантій, виплати пенсій 

та інших соціальних виплат за місцем фактичного перебування, набуття статусу 

внутрішньо переміщеної особи, зняття арешту з банківських рахунків, встановлення 

опікунства, перетин кордону та набуття статусу біженця, оплату комунальних послуг 

та нарахування субсидій за житло, якого уже не існує, стягнення аліментів тощо. 

Виїзні пункти доступу до безоплатної правової допомоги працюватимуть і 

надалі за графіком, попередньо узгодженими з керівниками організацій/установ, які 

приймають ВПО. Інформація про роботу консультаційних пунктів надаватиметься 

безпосередньо представниками установи/організації, де вони працюватимуть. 

 
 

Спільними зусиллями директор, фахівці Червоноградського МЦ з надання 

БВПД та адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, забезпечують 

роботу виїзних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у місцях 

компактного проживання людей, що постраждали від військової агресії росії та 

перебувають у громадах Червоноградського району. Один з них працював 22 березня. 
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Серед актуальних питань питання про  порядок  перетину кордону для чоловіків 18-

60 років під час воєнного стану, отримання державної допомоги вимушеним 

переселенцям,  встановлення опіки під час воєнного стану,  надання нотаріальних 

послуг під час воєнного стану тощо. 

 
 

Про оплату комунальних послуг, збереження пільг та соціальних виплат, 

встановлення опікунства, збереження робочого місця та нарахування ЄСВ, 

працевлаштування за новим місцем проживання при відсутності трудової книжки, 

встановлення інвалідності йшлося 29 березня під час зустрічі  фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД в рамках роботи виїзного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги в одному з місць компактного проживання людей, що 

постраждали внаслідок воєнної агресії росії. 

 
 

 

Протягом січня - березня фахівцями Червоноградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги надано 12 консультацій з 

земельних питань в рамках реалізації Програми прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство.  

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. 

Надійними партнерами Червоноградського МЦ з надання БВПД є адвокати. 

Тому й першою офіційною зустріччю у 2022 році 4 січня стала зустріч фахівців 
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Центру з адвокатами. Підбила підсумки минулого року директор місцевого центру 

Наталія Костишин. А рік таки видався урожайним:  

 до офісів Червоноградського МЦ з надання БВПД у Червонограді, Сокалі та 

Соснівці, під час роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги, он-лайн звернулися 3497 осіб, які отримали 7784 консультації з 

правових питань; 

 центром прийнято понад 1100 звернень про надання вторинної правової 

допомоги; 

 у 361 справі представляти інтереси клієнтів доручено адвокатам, у 734 - 

фахівцям центру; 

 4 справи з практики адвокатів вирішено у досудовому порядку - мировою 

угодою; 

 4 справи передано на медіацію; 

 3 справи pro-bono 

Про власні успішні практики, яскраві приклади захисту та представництва 

інтересів клієнтів, особливості клієнтів поспілкувалися учасники зустрічі. Подальшу 

співпрацю з Центром, готовність долучатися до просвітницьких та інформаційних 

ініціатив задекларували  адвокати, підписуючи контракти, на підставі яких 

співпрацюватимуть з Центром у 2022 році. Окремою темою для дискусії став Закон 

"Про медіацію": чи має він перспективи і які? наскільки виправдається в окремих 

галузях права - зокрема в сімейному; де і як пройти навчання тощо. Приємно 

зазначити, що цьогоріч уже не вперше Грамотами та Подяками Львівської обласної 

ради, Червоноградська районна державна адміністрація Червоноградська районна 

рада Червоноградська міська рада за вагомий внесок в царині захисту прав людини 

нагороджені Ігор Левицький, Оксана Левицька, Артем Пащук, Андрій Брух, Роман 

Семенюк, Сергій Романів, Юрій Огорілко, Олег Гуменюк. 

 
 

Участь у засіданні Координаційної ради з питань надання допомоги учасникам 

АТО/ООС та їхнім сім’ям Червоноградська міська рада, що відбулася 25 січня, взяла 

директор Центру Наталія Костишин. Ключовим питанням засідання стало 

обговорення  проекту Міської програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) 

та постраждалих учасників Революції Гідності на 2022 рік, за результатами якого, 

пропозиції щодо збільшення розміру соціальних виплат, які здійснюються з місцевого 

бюджету, винесено на розгляд бюджетної комісії та на чергову сесію міської ради. 
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Окрім питань про соціальні виплати, актуальними для учасників бойових дій є 

питання про медичну допомогу, отримання ліків, здійснення зубопротезування, 

проходження реабілітації тощо. Наталія Костишин наголосила на окремих пунктах 

Програми, виконавцем яких не може бути Червоноградський МЦ з надання БВПД з 

об'єктивних та незалежних від нас причин. Зокрема, більше року тому припинила 

свою діяльність Психологічна приймальня, яка працювала на базі Центру в рамках 

меморандуму про співпрацю з Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 

Червоноград Про ситуацію, яка склалася, та відсутність зворотнього зв'язку з 

установою було повідомлено міського голову Андрій Залівський, заступника міського 

голови, кількох депутатів. На жаль - безрезультатно.  

Не оминула увагою директор Центру потреби в закупівлі однієї із соціальних 

послуг - послуги медіаторів. Вивчити це питання доручено Червоноградському 

міському центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. "Загалом 

Програма має споживацький характер. На жаль, вона не містить розвиткової 

складової. Наприклад, не передбачає заходів для ветеранів з розвитку їх компетенцій, 

перекваліфікації тощо. Не врахована у ній діяльність новоствореної комунальної 

установи Будинок воїна", - зазначила Н. Костишин. 

 
 

Меморандум про співпрацю підписано директором Центру Наталією Костишин 

та міським головою Червонограда Андрієм Залівським. Червоноградська громада 

стала четвертою громадою із чотирьох, які перебувають у юрисдикції 

Червоноградського МЦ з надання БВПД та офіційно задекларувала готовність до 

співпраці 

Серед важливих напрямків співпраці, задокументованих 2 лютого: 

 поширення інформації про право особи на безоплатну правову допомогу; 

 перенаправлення осіб, суб'єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади; 

 організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

поінформованості громадян щодо захисту своїх прав; 

 розробка та поширення актуальної правової інформації; 

 сприяння розвиткові медіації, як інструменту досудового вирішення спорів 

тощо 
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Через дієве партнерство з органами місцевого самоврядування та виконавчої 

влади до вирішення правових потреб громад. Спільна дорожня карта 

Червоноградського МЦ з надання БВПД реалізовується уже не перший рік. У 

скарбничці напрацювань постійнодіючі виїзні пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги, роз'яснення реформ, що впроваджуються, їх перебігу, 

забезпечення доступу до правосуддя людям, які потребують захисту чи 

представництва інтересів, активна правопросвітницька діяльність у навчальних 

закладах, через бібліотечну мережу, у старостинських округах. Приємно працювати у 

тих громадах, де йдуть назустріч, розуміють наявність потреб мешканців, працюють 

над їх вирішенням. Минулого року до Великомостівської громади долучилися 

населені пункти, представники яких теж не стоять осторонь. Про результати співпраці 

та плани на 2022 рік йшлося 3 лютого під час зустрічі керівника сектору «Соснівське 

бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко з працівниками міської ради 

Великомостівська територіальна громада  

Принагідно фахівець подякувала за дієву співпрацю та підтримку ініціатив Центру 

Ірині Петрук (провідному спеціалісту апарату виконкому), Роману Мармашу 

(заступнику міського голови), Петру Голоду, Наталії Білань, Ірині Яремко (старостам 

сіл Боянець, Реклинець, Купичволя) 
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Меморандум про співпрацю між Червоноградським місцевим центром та 

громадською організацією Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС 

Кам'янеччини 15 лютого підписали директор Центру Наталія Костишин та голова 

організації Роксана Терлецька. Метою документа є дієва співпраця та консолідація 

зусиль сторін задля надання правової допомоги, інформації учасникам бойових дій, 

членам їх сімей, розробка та реалізація спільних проектів, ініціатив, спрямованих на 

забезпечення доступу членів громадської організації до правосуддя, підвищення рівня 

їх правової обізнаності. 

 
 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру:  
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- надано 77 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 

здійснено редагування 4 статей з наступних тем: «Порядок отримання дозволу на 

імміграцію», «Відшкодування державою вартості об'єктів із зберігання та переробки 

зерна», «Сертифікація педагогічних працівників», «Порядок визнання в Україні 

іноземних документів про освіту». 

 

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 громад.  

Зокрема: 

- проаналізовано тематику звернень клієнтів до Червоноградського МЦ з надання 

БВПД; відділів «Сокальське бюро правової допомоги»; «Соснівське бюро правової 

допомоги», протягом березня – «Червоноградське бюро правової допомоги»; 

- проаналізовано тематику телефонних та он-лайн звернень до фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД; 

- 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 роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги; 

 Забезпечено  надання послуг особам, постраждалим від військової агресії росії, 

що прибули на територію, що перебуває під юрисдикцією Червоноградського 

МЦ з надання БВПД;  

 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у 3 засіданнях 

Керівної ради та у 4 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: 

- «Перевірка Держпраці: поради, практика»; 

- «Особливості праці неповнолітніх»; 

- «Колективний договір: практичні поради»; 

- «Трудові відносини в умовах воєнного стану»; 

- «Тимчасовий захист як форма міжнародного захисту для громадян 

України»; 

- «Дистанційний курс з питань пенсійного права»; 

- «Дистаційний курс основні питання у сфері земельних відносин». 

Взаємодія між місцевими центрами 

Війна внесла свої корективи у долю кожного українця, у роботу кожної 

організації, установи, підприємства. Не обійшла вона стороною і систему безоплатної 
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правової допомоги. Другий тиждень працює у Червоноградському МЦ з надання 

БВПД директор Чернігівського МЦ з надання БВПД Володимир Бобруйко, що 

тимчасово разом зі сім'єю переїхав до нашого міста. Ознайомлення з роботою 

Сокальського, Соснівського та Червоноградського бюро правової допомоги, участь у 

роботі виїзних пунктів доступу до правової допомоги, інформаційні та 

правопросвітницькі заходи в місцях компактного проживання осіб, що постраждали 

від військової агресії росії - все це є підтвердженням, що центри безоплатної правової 

допомоги забезпечують надання послуг за будь-яких умов. 
 

    
 

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня по 31 березня 2022 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1621 звернень клієнтів, 1519 особам було надано правову консультацію, 106 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. 
Сектор Червоноградське бюро 
правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги 

619 549 74 
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2. 

Сектор «Соснівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги 

482 466 16 

3. 
Сектор «Сокальське бюро правової 
допомоги»  відділу безоплатної 

правової допомоги 

520 504 16 

 Разом по МЦ 1621 1519 106 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

106 рішень про надання БВПД, надано 66 доручень адвокатам та 43 накази штатним 

працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмовим зверненням відмов у наданні БВПД не було. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань:  Адміністративне 

право - 360 (22,21%), Кримінальне право – 195 (12,03%), Податкове право – 154 

(9,50%), Виконання судових рішень – 146 (9,01%), Адміністративне правопорушення 

– 134 (8,27%), Кримінальний процес – 133 (8,20%), Інші питання - 130 (8,02%), 

Трудове право – 127 (7,83%), Земельне право – 63 (3,89%), Спадкове право – 59 

(3,64%), Соціальне забезпечення – 38 (2,34%), Цивільне право – 24 (1,48%), Житлове 

право – 21 (1,30%), Пенсійне право – 16 (0,99%), Цивільний процес – 14 (0,86%), 

Сімейне право – 7 (0,43%). 

 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією 

питань 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 
 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яким надано БВПД, 

 за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД 

 
 

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 – 92 (67,15%), Малозабезпечені –

16 (11,68%), Особи з інвалідністю –  13 (9,49%), Діти – 13 (9,49%), Жертви 

домашнього насильства 2 (1,46%), ВПО – 1 (0,73%), Власники земельних ділянок – 0 

(0%), Засуджені – 0 (0%). 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

пунктів 

консультув

ання, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких/навчаль

них заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість  

тем 

інформаційни

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
17 - 45 2 14 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
3 - 3 0 0 

3. 
Сокальське бюро 
правової допомоги 

7 - 8 0 5 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
7 - 34 2 9 
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