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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2022 рік  

у ІІ кварталі 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

 Прийнято 77 рішень про надання БВПД. 

 Надано 1717 правових консультацій та інформацій громадянам. 

 Здійснено запис 2 програм правової тематики на місцевій радіостудії «Радіо 

Сокаль»: 

- Програма збору свідчень про воєнні злочини росії; 

- Історія Володимира Бобруйка, Директора Чернігівського МЦ з НБВПД. 

 Забезпечено публікацію у соціальних мережах 32 консультацій з актуальних 

питань: 

- До уваги внутрішньо переміщених осіб, що прибули у Червоноградський район 

- Що треба знати про виплати пенсій та грошових допомог на час дії воєнного 

стану 

- Про вилучення майна в умовах воєнного стану 

- Хто може отримати грошову допомогу у сумі 6500 під час воєнного стану та як 

це зробити 

- До уваги осіб, які прибули з місць проведення бойових дій та оселилися у 

громадах Червоноградського району 

- У застосунку Дія можна подати заявку про пошкоджене під час 

повномасштабного вторгнення росії в Україну житло 

- Що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового 

договору 

- Спалювання сухої рослинності відтепер каратиметься як диверсія 

- 25 березня Кабінет Міністрів України спростив процедуру підготовки та 

допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного 

стану 

- НАГАДУЄМО! Кінцевий термін подання заяви на отримання допомоги на 

проживання - 30 квітня 2022 року 

- НАГАДУЄМО! Кінцевий термін подання заяви на отримання допомоги на 

проживання - 30 квітня 2022 року 

- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Наказом від 25.04.2022 №75 затвердило Перелік територіальних громад, що 

розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають 

в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року  

- 03 травня 2022 року набрав чинності абзац 1 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2022 р. №481 

- До уваги власників та орендарів земельних ділянок 

- Нагадуємо: з травня набуває чинності літня редакція Правил дорожнього руху 

- До уваги платників податків 

- Стати на облік за спрощеною процедурою безробітні можуть через портал ДІЯ 

- Відновлено роботу сервісу єМалятко в Дії 
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- Уряд обмежив перелік осіб з числа внутрішньо переміщених, які мають право 

на допомогу на житло 

- Надано перелік суб'єктів господарювання державного сектору економіки, 

працівникам яких необхідно повернутися до роботи в Україні 

- Ще раз про вилучення транспортних засобів під час мобілізації 

- Допомога по безробіттю: хто має право її отримати 

- Портал «Дія» запустив нову послугу для підприємців — Єдекларація. 

- Про нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям роз'яснює 

Олексій Рєзніков 

- Міністерством юстиції України 24 травня оновлено Перелік нотаріусів, якими в 

умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Про це 

повідомляє Нотаріальна палата України. 

- Першого червня розпочала свою роботу гаряча лінія МВС України для 

звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих 

українських захисників. 

- Які документи потрібні для того, щоб повернутися в Україну? 

- Відтепер можливість відшкодувати збитки, завдані війною, є і у аграріїв 

- Якщо ви повертаєтесь з-за кордону в Україну зі своїм чотирилапим 

улюбленцем, подбайте, аби його повернення не спричинило несподіванок. 

- Інформують наші партнери "Право на захист" 

- Що робити студентам, які навчаються за кордоном, якщо їм відмовили у 

перетині кордону через відсутність відстрочки від призову по мобілізації та 

довідки про перетин кордону, відмову територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки у наданні відстрочки та довідки. 

- Що треба знати про пенсію у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу 

безвісти за особливих обставин. 

 

Протягом ІІ кварталу 2022 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 55 заходів 

для різних цільових груп правопросвітницького, комунікаційного, 

інформаційного та навчального характеру. 

 

Які права гарантує держава людям з особливими потребами? Чи обмежуються 

вони у період воєнного стану? Як захистити свої права? Що таке комендантська 

година? Які обмеження вона встановлює? Яка відповідальність передбачена за 

порушення комендантської години? Що таке «правовий режим воєнного стану»? 

Відповіді на ці та ряд інших питань 5 квітня отримали члени громадської організації 

Сокальська Районна Асоціація Людей з інвалідністю під час зустрічі з керівником 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольгою Пирською. 
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Про діяльність системи безоплатної правової допомоги, надання первинної та 

вторинної правової допомоги, необхідність та важливість надання свідчень особами, 

що постраждали від військової агресії росії йшлося 8 квітня під час зустрічі 

директорів Червоноградського та Чернігівського МЦ з надання БВПД Наталії 

Костишин та Володимира Бобруйка з вимушено переселеними особами, які 

проживають в одному з місць компактного проживання у Червонограді. Окрім того, 

усі бажаючі мали можливість проконсультуватися у фахівців під час роботи виїзного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Серед актуальних питань - 

позбавлення батьківських прав, збільшення розміру аліментів, відшкодування за 

втрачене житло, відновлення втрачених документів, оформлення та виплата 

соціальних виплат, припинення трудових відносин тощо 

  
 

Про діяльність системи безоплатної правової допомоги, надання первинної та 

вторинної правової допомоги, необхідність та важливість надання свідчень особами, 

що постраждали від військової агресії росії йшлося 13 квітня під час зустрічі 

керівника «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської  з вимушено 

переселеними особами, які проживають в одному з місць компактного проживання у 

с. Поториця. Окрім того, усі бажаючі мали можливість проконсультуватися у фахівця 

під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Серед 

актуальних питань - питання про умови, порядок та які необхідні документи для 

перетину кордону України, оформлення статусу ВПО, звернення для оформлення 

соціальної щомісячної допомоги для ВПО, оформлення та виплату соціальних виплат, 

припинення трудових відносин тощо. 

 
 

Про оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, виплату пенсій та 

інших соціальних виплат в умовах воєнного стану, відшкодування за комунальні 

послуги особам, які винаймають житло, здійснення нарахування субсидій та ряд 

інших актуальних тем спілкувалися 15 квітня директори Червоноградського та 

Чернігівського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин та Володимир Бобруйко 15 

квітня під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 
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Белзькій громаді. Окрім зазначених, актуальними для людей, які вимушено покинули 

свої домівки через військову агресію росії, є питання про поновлення втрачених 

документів, позбавлення батьківських прав громадянина росії та усиновлення дітей, 

продовження навчання дітей у закладах профтехосвіти, соціальні виплати від 

міжнародних організацій, здійснення відшкодування за майно, втрачене в результаті 

військових дій тощо. У кожному із місць компактного проживання вимушених 

переселенців представники системи БПД наголошували на кількох важливих 

моментах - необхідності оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи та 

важливості надання свідчень про військові злочини росії. 

  
 

У Червоноградський район продовжують прибувати люди, які постраждали від 

воєнної агресії росії. Відповідно - збільшується кількість місць їх компактного 

проживання. Про важливість набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, 

здійснення виплат пенсії, збереження робочих місць, відновлення втрачених 

документів, оформлення соціальних виплат, продовження навчання дітей, отримання 

медичної допомоги, виїзд дітей за кордон, відшкодування оплати за комунальні 

послуги йшлося 19 квітня під час зустрічі фахівців Червоноградського та 

Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Наталії Костишин, Наталії Турко та 

Володимира Бобруйка з вимушено переселеними особами, які щойно прибули у 

Червоноград, в одному із новооблаштованих місць компактного проживання. Окрім 

індивідуальних консультацій, учасники зустрічі отримали інформацію про те, як і де 

отримати правову допомогу, можливість надати свідчення про воєнні злочини росії, 

очевидцями яких вони стали тощо. 

 
 

Ірпінь, Краматорськ, Лисичанськ, Харків, Миколаїв, Херсон... Белз, Карів, Угнів, 

Домашів... Відтепер ці населені пункти тісно переплітаються і пишуть спільну 

історію. Червонградський район продовжує приймати у себе людей, що втікаючи від 

руского міра під обстрілами та бомбардуваннями, знаходять у ньому прихисток. За 

кожним - своя історія...Разом з секретарем Белзької міської ради Наталією Кучварою 

фахівці системи безоплатної правової допомоги Наталія Костишин, Світлана 

Тарасенко та Володимир Бобруйко 20 квітня провели ряд зустрічей у Белзькій 

територіальній громаді у місцях компактного проживання людей, що вирвалися з 

зони воєнних дій.  Про важливість оформлення статусу внутрішньо переміщеної 
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особи, виплати пенсій та соціальної допомоги, продовження строків спадкових справ, 

особливості укладення договорів куплі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану 

та небезпеку стати жертвою шахраїв, медичну допомогу та забезпечення ліками за 

кошти держави, виплати субсидій та оплату комунальних платежів, необхідність та 

строки проходження комісії задля підтвердження інвалідності йшлося під час 

зустрічей. Окрім того, учасники отримали інформацію про можливість стати 

учасниками програм по фіксуванню злочинів росії на території України. Щоразу, 

зустрічаючись з вимушеними переселенцями, відзначаємо для себе і нетипові 

питання, які їх турбують. Цього разу розбирали ситуацію про переоформлення 

нерухомості, власником якої за документами є син (громадянин росії), а по факту - 

мати (громадянка України) 

  
 

Про правила перетину кордону в умовах воєнного стану, порядок проведення 

мобілізаційної підготовки та мобілізації йшлося 27 квітня під час он-лайн зустрічі 

директорів Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД з 

учасниками Юридичної клініки "ADIUTORIUM" при Чернігівській політехніці. Не 

лише корисну правову інформацію про умови, категорії осіб, перелік необхідних 

документів для перетину кордону, особливості проведення мобілізації, мобілізаційну 

підготовку отримали учасники зустрічі, а й мали можливість проаналізувати 

практичні кейси, напрацьовані фахівцями Центрів уже за період воєнного стану. 

 
 

Про правовий статус внутрішньо переміщеної особи, її права та соціальні 

гарантії, відшкодування за втрачене житло, нарахування та виплату пенсій, 

отримання медичної допомоги/ліків, стягнення заборгованості з виплати заробітної 

плати на підприємствах вугільної промисловості Донецької та Луганської області, 

оплату комунальних послуг та нарахування субсидій,  важливість участі у програмах 

збору свідчень постраждалих від воєнних злочинів росії йшлося під час зустрічі 

директорів Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД 

Наталії Костишин та Володимира Бобруйка з людьми, що постраждали від військової 

агресії росії та знайшли прихисток у Червоноградській громаді. 
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Про порядок та способи захисту порушених прав осіб, постраждалих внаслідок 

збройної агресії, зокрема отримання безоплатної правової допомоги, порядок 

визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії, порядок 

подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією росії, документування воєнних злочинів, правила перетину кордону в умовах 

воєнного стану, сплату комунальних послуг в період воєнного стану йшлося 4 травня 

під час навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Про 

захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної 

агресії» в Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації. Участь у 

першому занятті, що проводилося директорами Червоноградського та Чернігівського 

місцевих центрів з надання БВПД Наталія Костишин та Володимир Бобруйко взяли 

державні службовці апарату та структурних підрозділів Чернігівської обласної 

державної адміністрації, райдержадміністрацій, працівників апаратів виконкомів рад 

територіальних громад та виконавчих апаратів районних рад. 

 
 

Про набуття статусу біженця, відшкодування за втрачене житло, фіксування 

показів свідків воєнних злочинів росії йшлося 5 травня під час інформаційно-

просвітницької зустрічі з людьми, що залишилися без дому внаслідок війни з росією 

та проживають в одному з прихистків Червонограда, директорів Червоноградського 

та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Наталії Костишин та Володимира 

Бобруйка. З питаннями про відновлення втрачених документів, отримання соціальних 

виплат, отримання медичних послуг за фактичним місцем проживання, оплату 

комунальних послуг та нарахування субсидій, виїзду за кордон на постійне місце 

проживання, погашення банківського кредиту, збереження місця роботи в умовах 
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воєнного стану звернулися вимушені переселенці під час роботи виїзного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

  
 

Чергову зустріч з державними службовцями апарату та структурних підрозділів 

Чернігівської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, працівників 

апаратів виконкомів рад територіальних громад та виконавчих апаратів районних рад 

в рамках навчання, організованого Чернігівським регіональним центром підвищення 

кваліфікації «Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб» 6 травня провели 

директори Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД 

Йшлося про порядок отримання допомоги на проживання ВПО, забезпечення прав 

ВПО на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України, спеціальний статус, облік ВПО, забезпечення реплізації прав 

зареєстрованих ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, 

соціальні послуги, освіту, забезпечення виборчих прав ВПО, забезпечення прав на 

медичну допомогу, отримання гуманітарної і благодійної допомоги, отримання 

інформації, безпечні умови життя і здоров'я. 

 
 

Інформаційно-просвітницький захід на базі Сокальської районної філії 

Львівського обласного центру зайнятості 13 травня  провела керівник сектору  

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Йшлося про спектр правових 

послуг, які надає система БПД внутрішньо-переміщеним особам, а також про 

механізми та процедуру надання правової допомоги. Уже традиційно захід 

завершився індивідуальними консультаціями з питань, які турбують наших 

співгромадян, що опинилися у скрутній ситуації: збереження пільг та соціальних 

виплат, перетин кордону в умовах дії воєнного стану, встановлення статусу ВПО та 

оформлення відповідної допомоги, оформлення допомоги від ООН та ЮНІСЕФ 

території. 
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Про пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб, способи поновлення прав 

осіб, потерпілих внаслідок війни йшлося 13 травня під час он-лайн лекції директорів 

Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Наталії 

Костишин та Володимира Бобруйка для студентів юридичного факультету 

Чернігівського кооперативного фахового коледжу на тему. Учасники зустрічі під час 

навчання з використанням практичних кейсів розглянули питання про порядок 

оформлення статусу ВПО, отримання допомоги на проживання, взяття на облік 

внутрішньо-переміщених осіб, забезпечення реалізації прав зареєстрованих ВПО на 

зайнятість,  отримання пенсій та соціальну допомогу, забезпечення прав на медичну 

допомогу, отримання гуманітарної і благодійної допомоги, отримання інформації, 

безпечні умови життя і здоров'я, порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Окремий блок навчання організатори присвятили питанням про порядок 

визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії, порядок 

подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією росії, документування воєнних злочинів, правила перетину кордону в умовах 

воєнного стану. 

  
 

Більше ста червоноградців та гостей міста взяли участь у перегляді та 

обговоренні фільму режисера Сергія Дмитренка "Вільна людина. Проща", який 

модерувала директор Червоноградського місцевого центру з надання БВПД Наталія 

Костишин. У п'ятницю 13 травня зал ресторану "Arlett" наповнився відвідувачами, 

яким не какаяразніца. Повнометражний документальний фільм про історію 

десантника ЗСУ, ветерана АТО блогера, мандрівника та автора книги "Сліди на 

дорозі" Валерія Маркуса охоплює події 2014-2020 років. Та й сьогодні не втратив 
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актуальності, як не втратили актуальності триєдині дефініції "права людини - гідність 

- свобода". Гострі теми нашого суспільства - реалії війни, наявність/відсутність дієвої 

реабілітації учасників бойових дій, мовне питання, вплив культурного середовища на 

людину та її формування/переформування у ньому, "інший" серед усіх, пошук правди 

та плата за неї, благодійність, цінності, ставлення до грошей та матеріальних благ, 

один проти системи, соціалізація воїнів та їх взаємодія у мирний час з оточенням, 

загострене відчуття справедливості та ряд інших знайшли відгук у глядачів під час 

обговорення, що подекуди переростала у дискусію. Учасники зустрічі мали 

можливість поспілкуватись з режисером  Сергієм Дмитренком, адже процес роботи 

над документальним фільмом непростий. Що не увійшло у фільм? Чи легко було 

працювати з Валерієм Маркусом, знаючи, про його загострене відчуття 

справедливості? Чи допомагала/заважала у роботі режисера справжність, яка за 

словами Яніни Соколової, робить людиною? Як виникла ідея та як з'явився герой 

фільму?  Спілкуючись з глядачами, режисер говорив і про особисті історії - евакуацію 

родини з Волновахи, свою лагідну українізацію, важливість тем, піднятих у фільмі, 

творчі плани та можливості для їх реалізації тощо.Одне із бажань героя фільму, 

озвучене ним: "В мене є бажання, щоб люди за кордоном розуміли що таке росія" уже 

здійснилось. Та залишилося ряд питань, відповіді на які, відштовхуючись від слів 

Валерія Маркуса, кожен шукатиме самостійно, як і свою прощу, як і свої сліди на 

дорозі. Адже не можна не замислитись про те, що "все, що ми робимо, ми робимо 

заради себе, заради своєї вигоди. Питання тільки у цінностях. У кожного вони різні", 

"Війна - це просто слово. Це симбіоз усього лайна, яке є в людині", "Ми самі винні у 

тому, що сталося", переформулювавши в одне питання: "Як нам з цим жити?" 
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Участь у Тижні науки-2022 за запрошенням Національного університету 

«Чернігівська політехніка» взяли 18 травня директори Червоноградського та 

Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Наталія Костишин та Володимир 

Бобруйко. Викладачами кафедри публічного та приватного права  було організовано 

науково-практичний семінар «Актуальні проблеми правового регулювання 

соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану», до якого 

долучилися представники інших кафедр, студенти університету. Учасники 

обговорили важливі питання про  пільги, гарантії внутрішньо переміщених осіб,  

особливості перетину кордону в умовах воєнного стану, порядок проведення 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, деякі особливості трудових відносин в 

умовах воєнного стану, на прикладі практичних кейсів проаналізували алгоритми дій 

у тих чи інших випадках. 

 
 

Участь у відеоконференції зі студентами, учнями та викладачами 

Чернігівського кооперативного фахового коледжу Чернігівської облспоживспілки 19 

травня взяли Володимир Бобруйко та  Наталія Костишин - директори Чернігівського 

та Червоноградського місцевих центрів з надання БВПД Ольга Кирилюк - головний 

фацівець РЦ з надання БВПД у Чернігівській області. Про набуття статусу 

внутрішньо переміщеної особи,  права та обов'язки ВПО, порядок і способи захисту 

порушених прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії росії говорили 

учасники зустрічі. Окрім аналізу чинного законодавства в умовах воєнного стану, 

спікери поділилися напрацьованими практичними кейсами з питань, що стосуються 

грошових виплат, забезпечення права на медичну допомогу, правил перетину 

кордону, трудових відносин працівників та роботодавців, реалізації Програми 

відновного правосуддя для неповнолітніх, порядку проведення мобілізації в Україні. 
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Про права, гарантії і способи поновлення порушених прав внутрішньо 

переміщених осіб 20 травня зі студентами юридичного факультету Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

спілкувалися директори Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з 

гадання БВПД Наталія Костишин і Володимир Бобруйко та головний фахівець 

Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області Ольга Кирилюк. Серед 

питань, що на прикладах напрацьованих кейсів розглядалися під час зустрічі, питання 

про порядок оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, отримання 

допомоги на проживання ВПО, облік ВПО, забезпечення реалізації прав 

зареєстрованих ВПО на зайнятість, отримання пенсій та соціальної допомоги, 

забезпечення права на медичну допомогу, отримання гуманітарної і благодійної 

допомоги, отримання інформації, безпечні умови життя і здоров'я, порядок отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Не оминули увагою спікери і питання 

реалізації Проекту відновного правосуддя для неповнолітніх, порядку визначення 

шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії росії, порядку подання 

інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією росії, документування воєнних злочинів, правила перетину кордону в умовах 

воєнного стану, зміст статті 40 Кримінального кодексу України. 

 
 

Про права, гарантії та способи поновлення прав внутрішньо переміщених осіб 

27 травня зі студентами юридичного факультету відокремленого структурного 

підрозділу "Фаховий коледж економіки і технологій" Національного університету 

"Чернігівська політехніка" спілкувалися директори Чернігівського та 

Червоноградського місцевих центрів з надання БВПД Володимир Бобруйко та 

Наталія Костишин, фахівець Чернігівського регіонального центру Ольга Кирилюк, 

юрист ГО "MART". Порядок оформлення статусу ВПО та їх облік, отримання 

допомоги на проживання ВПО, забезпечення реалізації права зареєстрованих ВПО на 

зайнятість,  отримання пенсій та соціальних виплат, забезпечення права на медичні 

послуги, отримання гуманітарної і благодійної допомоги, отримання інформації, 

безпечні умови життя і здоров'я, порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Ці та ряд інших питань залишатимуться актуальними ще тривалий час. 

Викликала інтерес в учасників зустрічі інформація про зміст статті 40 Кримінального 

кодексу України, нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних 

адміністрацій російської федерації, які є нікчемними, та не створюють жодних 

правових наслідків, порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії, порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та 
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знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією росії,  документування воєнних злочинів, правила 

перетину кордону в умовах воєнного стану, Програму відновного правосуддя для 

неповнолітніх. 

  
 

Війна внесла корективи у життя не тільки дорослих, а й багатьох дітей. Від 24 

лютого багато хто з них подорослішав, залишив позаду безтурботність, багато хто 

потрапив у нові реалії, в яких, часом, бракує знань та досвіду. Який досвід принесла 

війна з росією дітям? Про це йшлося напередодні Міжнародного дня захисту дітей під 

час зустрічі керівника «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської зі 

слухачами Червоноград - Європейська Школа Лідерства та Бізнесу у Сокалі. 

"Навчаючись - відпочивати" - саме цей формат, що поєднав у собі право на освіту, 

розвиток, відпочинок доповнився і розумінням права на свободу слова і власного 

висловлювання, що таке воєнний стан, як він вводиться і на який термін; як 

правильно реалізовувати свої права у період дії воєнного стану; які права можуть 

бути обмежені; що таке комендантська година, яка відповідальність за її порушення. 

Ці та ряд інших питань викликали активне обговорення та, подекуди, дискусію. Адже 

права - це те, що регулює наші відносини з іншими, що захищає нас і кожному 

необхідно знати як захистити чи убезпечити себе. 

  
 

Інформаційно-просвітницька зустріч з людьми, які постраждали від росії 

відбулася у Великих Мостах. Вичерпну інформацію про відшкодування за втрачене 

житло, фіксування показів свідків воєнних злочинів росії, призупинення трудового 

договору та про допомогу ВПО від Всесвітньої продовольчої програми ООН  

розповіли учасникам зустрічі керівниця сектору «Соснівське бюро правової 

допомоги» Світлана Тарасенко та директор Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Володимир Бобруйко. Та не лише корисну інформацію надали фахівці системи, а й в 

місцях компактного проживання вимушених переселенців, які знайшли прихисток у 

Великих Мостах, забезпечили роботу виїзного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. Серед актуальних питань питання про: збереження робочого 

місця, набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, відновлення втрачених 
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документів, отримання компенсації за втрачене майно, соціальні виплати для 

внутрішньо переміщених осіб, встановлення опіки над дітьми, позбавлення 

батьківських прав, визначення місця проживання неповнолітніх дітей, порядок 

надання свідчень про воєнні злочини росії, порядок перетину кордону, порядок 

мобілізації, порядок вступу до вищих навчальних закладів, порядок отримання 

відпустки без збереження заробітної плати. 

  
 

Про великі права маленьких людей 1 червня з вихованцями 

Великомостівського центру дитячої та юнацької творчості спілкувалися Світлана 

Тарасенко, фахівець Червоноградського, та Володимир Бобруйко, директор 

Чернігівського місцевих центрів з надання  БВПД. Про невід'ємне право, яке 

надається з народження - право на життя, говорили учасники зустрічі, про те, що саме 

з нього вибудовується система інших прав - на ім'я, освіту, відпочинок, розвиток, 

медичне забезпечення, любов та турботу тощо. Не обійшлося, як і завжди під час 

таких зустрічей, і без дискусії про те, ⚡чи мають діти обов'язки чи порушуть батьки їх 

права, як себе захистити та убезпечити. 

  
 

Юних гостей, серед яких, не виключено, і майбутні правники, приймав 1 

червня Червоноградський місцевий центр з надання БВПД. Юридичні професії та їх 

особливості, організації та установи, які надають правові послуги, історія та мережа 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, види послуг, які 

надаються фахівцями центру та адвокатами, алгоритм отримання первинної правової 

допомоги - про це йшлося під час спілкування з восьмикласниками Червоноградської 

загальноосвітньої школи 2 директора Центру Наталії Костишин. Досвідом 

проходження практики на базі Червоноградського МЦ поділилася студентка 

Львівської політехніки Анастасія Панасюк, яка зазначила, що саме в центрі навчилася 

свої теоретичні знання застосовувати на практиці, консультуючи клієнтів, готуючи 
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позовні заяви, інформаційні повідомлення правової тематики. Дискутуючи про права 

дітей, не можна оминути тих подій, які розгорнулися в Україні. Невід'ємне природне 

право на життя, на жаль, під загрозою. Чи може хтось зазіхати на чуже життя? Чи є 

права головні та другорядні? Чи може професійна етика/обов'язок стати підставою 

для порушення прав інших людей? Чи варта перемога у конкурсі чийогось життя? 

Відповіді на ці та ряд інших питань шукали підлітки, обговорюючи переглянутий 

короткометражний документальний фільм "Сота доля секунди" та моделюючи його 

події на власний досвід, етичні принципи. На завершення зустрічі, отримуючи 

відповіді на свої питання, восьмикласники отримали і ряд практичних порад щодо 

інформаційної гігієни, добору та аналізу достовірної інформації, небезпеки оціночних 

суджень тощо. 

  
 

У Міжнародний День захисту дітей 1 червня розповідали про найголовніші 

права неповнолітніх та як ефективно їх захищати студентам 1-го курсу юридичного 

факультету відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж економіки і 

технологій" НУ "Чернігівська політехніка" директор Чернігівського Володимир 

Бобруйко та головний юрист «Сокальське бюро правової допомоги» 

Червоноградського місцевих центрів з надання БВПД Ірина Скалецька. Під час 

відеоконференції учасникам роз`яснили способи захисту прав дітей, акцентувавши 

увагу на можливість захисту своїх прав через систему органів  безоплатної правової 

допомоги, адже всі діти є суб`єктами надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Спікери навели приклади найпоширеніших справ захисту прав дітей, 

тематик звернень, з якими звертаються діти разом із законними представниками, на 

прикладі різноманітних життєвих ситуацій учасники спільно шукали варіанти їх 

вирішення. 

  
 

Чи знаєте ви про свої права так, як знають свої юні забужани? Тепер, після 

зустрічі 1 червня у бібліотеці с. Забужжя з юними жителями села, керівниця сектору  

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська шукає відповідь на це 
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запитання. Про невід'ємне право, яке надається з народження - право на життя, 

говорили учасники зустрічі. Адже, саме з нього починаються й інші права - на освіту, 

любов і піклування, відпочинок, свободу пересування, медичне обслуговування, 

вільне висловлювання, свободу віросповідання тощо. Свої корективи і у дитячу 

дійсність внесла війна. Та чи може воєнний стан бути підставою чи виправданням для 

порушення чиїхось прав? Чому під час воєнного стану права обмежують? Як 

захищати свої права? Такі дорослі запитання задавали маленькі чомучки. Після 

обговорення діти візуалізували свої розуміння права та інструментів його захисту, 

створивши галерею малюнків. 

  
 

Привітання - Загадка - Казка - Малюнок - Пантоміма - Щасливий випадок - 

Інтелектуальний штурм – Аналітик. Набір слів? Ні. Назва станцій маршруту, за яким 

подорожували 1 червня діти з Маріуполя, Краматорська, Києва, Чернігова, Харкова, 

Глевахи, Рубіжного, Магдалинівки, Покровська, Лисичанська, Дружківки, що 

знайшли тимчасовий прихисток від війни у лікувально-оздоровчому комплексі 

"Ровесник", разом з фахівцями Червоноградського місцевого центру з наданя БВПД 

Наталією Костишин і Марією Козловською, студенткою Львівської Політехники, яка 

проходить практику на базі Центру Анастасією Панасюк та представницею БО "100% 

життя" м.Львів Мар'яною Марчук. З веселих перегонів розпочався для учасників 

правовий квест. А далі - цікаві завдання, непрості питання, емоційні виступи двох 

команд, вікторини, конкурси та нагородження двох команд - ⚡"220вольт" та 

⚡"Карітас". Що вдалося? Знайти відповіді на питання: з якого віку наступає 

відповідальність? яким є найголовніше право кожного? чим займаються правники? 

хто повинен захищати права дітей? куди звертатися, якщо порушені ваші права? до 

якого віку людина вважається дитиною? що декларує Конвенція ООН? яке право має 

дитина з народження? які права є невід'ємними? Знайти, проаналізувати випадки 

порушення прав у відомих казках та допомогти казковим героям їх 

поновити/відстояти. Дізнатися багато корисного про право на медичну допомогу, 

всебічний розвиток, про здоровий спосіб життя. Створити логотип команди та 

презентувати його іншим учасникам. Отримати Паспорти прав дитини. Провести час 

весело та з користю. 
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Про правовий статус внутрішньо переміщеної особи, порядок відновлення 

втрачених документів, виплати грошової допомоги від Червоного Хреста, допомогу 

ВПО від Всесвітньої продовольчої програми ООН, дії, які слід вчинити, якщо викрали 

банківську картку йшлося 2 червня під час зустрічі Світлани Тарасенко, керівниці 

сектору «Соснівське бюро правової допомоги»  Червоноградського МЦ та 

Володимира Бобруйка, директора  Чернігівського місцевого центру з надання БВПД з 

людьми, які знайшли прихисток у Червоноградській громаді, під час роботи виїзного 

пункту надання безоплатної правової допомоги в одному з місць компактного 

проживання ВПО у Соснівці. 

  
 

Про права та обов’язки маленьких громадян 3 червня у бібліотеці с. Поториця з 

учнями 1-4 класів Поторицької СЗШ І-ІІІ ст. спілкувалася керівниця «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Після перегляду фільму про колючого 

їжачка діти активно обговорювали, які ж права є в них від народження, а які 

набуваються, як поводитись із оточуючими, чим відрізняються права і правила. А ще 

активно дискутували про бідаку Їжачка, який не міг знайти друзів через свою 

інакшість. Адже права - це те, що регулює наші відносини з іншими, що захищає нас і 
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кожному необхідно знати як захистити чи убезпечити себе. Важливого висновку 

дійшли школярі: ніхто не має страждати через свою інакшість. 

  
 

До проведення міжрегіонального правопросвітницького заходу з нагоди 

прийняття Закону України "Про безоплатну правову допомогу" долучилася керівник 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Разом із директором та 

заступником директора Чернігівського регіонального, директором Чернігівського 

місцевого центрів з надання БВПД Іриною Протченко, Олесею Пирковською та 

Володимиром Бобруйком фахівець Червоноградського Центру 8 червня  взяла участь 

в он-лайн зустрічі з учасниками юридичної клініки «Adiutorium» Національного 

університету «Чернігівська політехніка». Про історію та перспективи розвитку 

системи безоплатної правової допомоги в Україні, відновне правосуддя, проект 

"Волонтер БПД", актуальні питання у сфері адміністративного, цивільного та 

земельного права, зокрема щодо перетину кордону, відновлення втрачених 

документів, встановлення факту смерті,  особливостей вчинення правочинів  із 

землею  йшлося під час зустрічі. 

  
 

Інформаційно-просвітницьку зустріч з фахівцями та підобліковими 

Червоноградської міської філії Львівського обласного центру зайнятості 9 червня 

провела фахівець Червоноградське бюро правової допомоги Марія Козловська. Війна 

внесла свої корективи в трудові відносини та соціальний захист  найманих 

працівників та роботодавців. Особливо гостро  наразі стоять питання про затримку 

розрахунку при звільненні найманого працівника, звільнення в умовах воєнного 

стану, соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб. 
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Інформаційно-просвітницький захід про права та соціальний захист внутрішньо 

переміщених осіб на базі Сокальської районної філії Львівського обласного центру 

зайнятості 10 червня провела керівник сектору  «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Йшлося, зокрема, і про право на безоплатну правову 

допомогу, механізми надання первинної (у форматі консультацій та інформації 

правового характеру) та вторинної (представництво інтересів клієнта, складення 

процесуальних документів, захист у суді) правової допомоги. Скористалися учасники 

зустрічі набутими знаннями відразу, проконсультувавшись у фахівця з тих питань, які 

для них є першочерговими:  збереження пільг та соціальних виплат,  звільнення з 

роботи, оформлення простою, збереження заробітної плати та робочого місця в 

умовах воєнного стану, зміни в оформленні допомог від ООН та ЮНІСЕФ, терміни та 

умови вступу у спадщину в умовах воєнного стану. 

 
 

Не є таємницею, що одним із джерел інформації для одиноких людей та людей 

старшого віку є соціальні працівники. Про підстави для визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням, сплату за газ новому 

постачальнику, зокрема про дії у випадку попередньої переплати, спадкування під час 

дії воєнного стану, виправлення помилки в правовстановлюючих документах йшлося 

24 червня під час зустрічі фахівця Червоноградське бюро правової допомоги Марії 

Козловської з соціальними працівниками Червоноградського міського 

територіального центру соціального обслуговування. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOwilwd9Iv5RlXBzH7IYI0fv4i6wu_i3pX9QQSOOayuwqIav4Wuo2ZQZilIg0i1aWIdAHyqehqifrZJJuCGt-ac7bCbw9_VRBJp22Uoo_zBIrK1pa0y5IhjBdbVlvMJBCLa8-7xXDthCtimb70PV8VrqOGraAU6Mhw-I5xE5ckRROH8Xa-CAbBuqYEi1H5SKSqG6QZdOvY8xuGoYo0Er0T&__tn__=*NK-R
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Про пільги та гарантії для внутрішньо переміщених осіб 24 червня з 

керуючими справами апаратів виконкомів рад територіальних громад за підтримки 

Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації спілкувалися фахівці 

системи безоплатної правової допомоги Чернігівщини та Львівщини. Спільні заходи 

Червоноградського та Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД стали від 

початку війни традиційними. Керівник сектору «Соснівське бюро правової допомоги» 

Світлана Тарасенко, яка брала участь в он-лайн зустрічі, виокремила актуальні 

питання серед яких питання про порядок отримання ВПО безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання допомоги на проживання ВПО, забезпечення прав ВПО 

на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України, спеціальний статус, облік ВПО, забезпечення реалізації прав зареєстрованих 

ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальні послуги, 

освіту, забезпечення виборчих прав ВПО, забезпечення прав на медичну допомогу, 

отримання гуманітарної і благодійної допомоги, отримання інформації, безпечні 

умови життя і здоров'я. 

  
 

2+2= 5 чи 4? Конституція - закони чи правила? Обов'язки чи правила 

поведінки? Говорити чи мовчати? Конфлікт чи відстоювання власної думки? 

Відповіді на ці та ряд інших питань разом з директорами Червоноградського та 

Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Наталією Костишин та 

Володимиром Бобруйком шукали учасники зустрічі «Правовий Блокбастер», що 

відбулася 28 червня у Червоноградська публічна бібліотека. У День Конституції при 

обговоренні короткометражного фільму "2+2=5" між підлітками (учнями кількох 

навчальних закладів міста) зав'язалась справжня дискусія про права та інструменти їх 

захисту, вплив натовпу на людину, конфлікт між поколіннями, тоталітаризм та 

фашизм, маніпулювання, приниження честі та гідності, вплив однієї людини на 

натовп тощо.  
Для багатьох ключовим питанням стало питання про те, на чийому боці він 

себе бачить: на боці вчителя, на боці учня, який відстоює свою правоту, на боці 

"розстрільної трійки" старшокласників чи на боці натовпу. Нелегко виявилося і 

змоделювати власну поведінку у подібній ситуації. Як зазначили учасники, просто й 

легко спостерігати за діями інших, аналізувати чиїсь вчинки, але значно важче 

здійснювати самоаналіз, оцінювати свою поведінку, навіть, часом, - відстоювати свою 
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правоту. Про систему правової допомоги в Україні, послуги, які вона надає, зокрема, і 

неповнолітнім, розповів учасникам Володимир Бобруйко. Конструктивна дискусія 

завершилася кількома важливими висновками: Конституція - не просто книжечка чи 

збірка текстів. Ці тексти необхідно читати, досліджувати та аналізувати. Свої права 

необхідно знати. Але не менш важливо - вміти їх захистити. Людина, впевнена у 

своїй правоті, здатна вплинути на натовп. Навіть, якщо один із натовпу задумається - 

це теж буде перемога. На завершення заходу усі учасники отримали корисні 

інформаційні матеріали, а найактивніші - пам'ятні сувеніри. 

  

  
 

Участь в онлайн-зустрічі з учасниками юридичної клініки «Adiutorium» з 

нагоди Дня Конституції взяла фахівець Червоноградського місцевого центру з 

надання БВПД Ірина Скалецька. Як і директори Регіонального центру з надання 

БВПД у Чернігівській області та Чернігівського МЦ Ірина Протченко і Володимир 

Бобруйко, представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в 

Чернігівській області, основну увагу фахівчиня «Сокальське бюро правової 

допомоги» закцентувала на окремих статтях Розділу ІІ Конституції України, який 

закріплює основні права, свободи та обов’язки громадян. Кілька дискусійних 

моментів зустрічі закономірно базувалися на гарантіях реалізації конституційних 

прав та свобод громадян. 
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Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 36 виїзних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, з них 1 в рамках Програми прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство. 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.  

 

Пункти доступу до безоплатної правової допомоги в місцях компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб продовжують свою роботу у громадах 

Червоноградщини. Фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Ольга Пирська 

1 квітня зустрілась із вимушено переселеними людьми та детально розповіла про 

спектр правових послуг, які надає система БПД, а також про механізми та процедури 

надання правової допомоги. Питання щодо збереження пільг та соціальних виплат, 

перетину кордону в умовах дії воєнного стану, встановлення статусу внутрішньо 

переміщеної особи та оформлення відповідної допомоги, реєстрації народження 

дитини на території України, яка народилась на тимчасово окупованій території серед 

важливих питань людей, які по завершенню зустрічі звернулися до правника за 

консультацією. 

 
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 4 квітня забезпечила фахівець Сокальського бюро правової 

допомоги Ірина Скалецька. Громадяни, котрих було умовно засуджено до 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhCmxIECAEHDOhgWmNwo19MgnPM_UgqVqO1eO2Bpw2pGj_0vRFbR7qncQdZJk1AmaWgL3T5KcHNR6NeVzfaQrLRe96HZmsJAKwHQ5QOvFjtSbJjd_YR1T-EBtuGzmGjOWAI9gA1xwg3C-DpiCb6-m7JUDgGWmxlMYlT0ihihUm029j8E_hER2AIDLBJKZ1IV5vVQjIejHl2HId4rbNrsR8&__tn__=*NK-R
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позбавлення волі, звернулися з питаннями про відповідальність за спалювання сухої 

рослинності та її залишків, порядок погашення судимості, те, хто має право 

перевіряти документи під час комендантської години, та яка відповідальність за її 

порушення, законність використання електронних документів. 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 можливості отримання безоплатних послуг адвоката або представника 

центру БВПД. 

  
 

Пункти доступу до безоплатної правової допомоги в місцях компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб, що постраждали від військової агресії 

росії, продовжують свою роботу у громадах, що перебувають під юрисдикцією 

Червоноградського МЦ з надання БВПД. Фахівці «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька 5 квітня зустрілась із вимушено 

переселеними людьми та  надали вичерпні та всебічні роз’яснення з  низки правових 

питань, які турбують наших співгромадян, що постраждали від росії-агресора. Про 

збереження пільг та соціальних виплат, перетин кордону в умовах дії воєнного стану, 

встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи та оформлення відповідної 

допомоги йшлося під час зустрічі. 

 
 

Червоноградщина продовжує приймати у своїх громадах осіб, які постраждали 

від військової агресії росії та вимушені були покинути свої домівки. відповідно - 

збільшується кількість місць компактного проживання вимушених переселенців. З 

перших днів війни у таких місцях працюють виїзні пункти доступу до безоплатної 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYbNDFGNyo4OjlZxIGA0z3oixHp5fBTBW18FsSSrNkh3Re5GbYGvmaX5rQBaq3S0tCsW1WS_mTSrtfmyVQdDC0uhVHu9H_ZYPVhOSSdU72wm34RqN5OvB4gMJfWEIpLS5Dn9M6T1t25HCvqNhS0URrdamXi_QR_vA4s0Gz6jnyfEVurq5_TtJMPzTfWLWX7J12GUm_O7Z2gr24X9CMJ3Bk&__tn__=*NK-R
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правової допомоги. Один із таких пунктів 11 квітня працював у Великих Мостах. Про 

збереження робочого місця, набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, 

відновлення втрачених документів, отримання компенсації за втрачене майно, 

соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб, встановлення опіки над дітьми, 

позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання неповнолітніх дітей з 

вимушеними переселенцями спілкувалися директори Червоноградського та 

Чернігівського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин та Володимир Бобруйко, 

керівниця «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Про важливість 

набуття статусу внутрішньо переселеної особи та свідчень про воєнні злочини росії 

говорила з учасниками зустрічі Наталія Костишин. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області  18 квітня забезпечила фахівець «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Серед актуальних для громадян, котрих було умовно 

засуджено до позбавлення волі, є питання про відповідальність за порушення 

комендантської години, порядок погашення судимості, категорії осіб, які можуть бути 

звільнені від мобілізації, порядок відновлення втрачених документів. 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 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 
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Львівській області  2 травня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними для громадян, умовно засуджених 

до позбавлення волі, є питання про відповідальність за порушення іспитового строку, 

порядок погашення судимості, алгоритм отримання витягу про відсутність судимості, 

порядок відновлення втрачених документів, перетин кордону в умовах іспитового 

строку та під час дії воєнного стану. Фахівець  розповіла також про те, які категорії 

громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 

ознайомила співрозмовників з переліком документів, необхідних для  отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 

 
 

Про правовий статус внутрішньо переміщеної особи, порядок звернення за 

вторинною правовою допомогою, порядок виплати грошової допомоги від Червоного 

Хреста, зміни щодо виплат внутрішньо переміщеним особам на житло, умови 

переведення працівника ішлося 6 травня під час зустрічі фахівця «Соснівське бюро 

правової допомоги» Світлани Тарасенко з людьми, які знайшли прихисток у 

Червоноградський громаді, під час роботи виїзного пункту надання безоплатної 

правової допомоги в одному з місць компактного проживання ВПО у Соснівці. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Поториця 12 травня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для жителів села 

є питання про те, які необхідно подати документи для здійснення доплати до пенсії, 

які необхідні документи для оформлення права на спадщину, яким є порядок 

реєстрації шлюбу в період дії воєнного стану, які необхідні документи для 

оформлення компенсації за надання житла ВПО, як перетнути кордон чоловікам в 

період дії воєнного стану, куди звертатись, щоб зняти з місця реєстрації колишнього 

члена сім'ї, що не проживає у будинку більше року. Також фахівець розповіла про те, 

які категорії громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової 
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допомоги та ознайомила співрозмовників з алгоритмом надання такої послуги та 

переліком документів, котрі слід надати для її отримання. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу  до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області  16 травня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Громадяни, умовно засуджені до позбавлення 

волі, отримали відповіді на питання про відповідальність за порушення іспитового 

строку, перетин кордону в умовах воєнного стану, мобілізацію засуджених. Фахівець  

розповіла також про те, які категорії громадян мають право на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з алгоритмом дій та 

переліком документів, необхідних для її отримання. 

  
 

Пункти доступу до безоплатної правової допомоги в місцях компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб продовжують свою роботу у громадах 

Червоноградщини. Керівник «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська 

17 травня зустрілась із вимушено переселеними людьми, які проживають  на 

території Тартаківського старостинського округу та детально розповіла про спектр 

правових послуг, які надає система БПД, а також про механізми та процедуру 

надання правової допомоги. Учасники зустрічі отримали і вичерпні та всебічні 

роз’яснення низки правових питань, які турбують наших співгромадян, що опинилися 

у скрутній ситуації, серед найактуальніших - збереження пільг та соціальних виплат,  

перетин кордону в умовах дії воєнного стану,  оформлення допомоги від ООН та 
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ЮНІСЕФ, оплата за спожиті комунальні послуги, порядок звільнення з роботи за 

прогули. 

  
 

Продовжують свою роботу виїзні пункти доступу до безоплатної правової 

допомоги. Роботу одного з них на базі закладу компактного проживання внутрішньо 

переміщених осіб, які постраждали від воєнної агресії росії, 17 травня забезпечили 

директор Чернігівського та заступник начальника відділу Червоноградського 

місцевих центрів з надання БВПД Владимир Бобруйко  та Андрій Мицак. Під час 

зустрічі з ВПО та індивідуальних консультацій йшлося про правовий статус 

внутрішньо переміщеної особи, її права та соціальні гарантії, порядок перетину 

кордону, відшкодування за втрачене житло, нарахування та виплату пенсій, 

отримання медичної допомоги/ліків, стягнення заборгованості з виплати заробітної 

плати, порядок та підстави призупинення дії трудового договору, оплату 

комунальних послуг та нарахування субсидій, порядок встановлення батьківства, 

порядок стягнення аліментів, програми збору свідчень постраждалих від воєнних 

злочинів росії,  порядок оформлення права власності на спадщину, порядок 

оформлення купівлі-продажу будинку за довіреністю. А доки дорослі 

консультувалися з правових питань, директор Центру Наталія Костишин долучилася 

до проведення правопросвітницького заходу для дітей. Разом з начальником СЮП 

Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області Іриною Панасюк, працівниками 

ВРПП Червоноградського РВП Назаром Ільчишиним та Андрієм Грабцем та дітьми, 

що тимчасово проживають у Червоноградській громаді, моделювали умовне безпечне 

середовище, у якому усі дотримуються правил дорожнього руху, поведінки з 

незнайомими людьми та небезпечними предметами, знають куди та до кого 

звертатися по допомогу 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки  села Забужжя для жителів села  1 червня провела фахівець «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольга Пирська.  Серед ряду питань, які цікавили жителів 

села питання: які строки вступу у спадщину в умовах воєнного стану, який 

максимальний термін щорічної відпустки в умовах воєнного стану, як зняти з місця 

реєстрації колишнього члена сім'ї тощо. Фахівець розповіла про те, які категорії 

громадян мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 

ознайомила співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 

  
 

6 червня на базі Червоноградського районного відділу філії Державної 

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

безоплатної правової допомоги. Як зазначає фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька, актуальними для громадян, котрих було умовно 

засуджено до позбавлення волі, є питання про відповідальність за порушення 

іспитового строку, відповідальність за порушення комендантської години, умови 

дострокового зняття судимості, перетин кордону в умовах воєнного стану, 

особливості реєстрації безробітним в умовах воєнного стану, мобілізацію засуджених. 

  
 

Про перетин кордону з протермінованим закордонним паспортом, отримання 

соціальних виплати для внутрішньо переміщених осіб, порядок отримання пенсій для 
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ВПО, строки для прийняття спадщини під час воєнного стану йшлося під час роботи 

виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі одного з місць 

компактного проживання людей, які постраждали від війни з росією та знайшли 

прихисток у Червонограді. Фахівець Червоноградського та директор Чернігівського 

місцевих центрів з надання БВПД Андрій Мицак та Володимир Бобруйко 

спілкуючись з мешканцями тимчасового прихистку, наголосили на важливості 

набуття статусу ВПО, надання свідчень відповідним органам та організаціям про 

злочини, вчинені рускімі військовими проти цивільного населення тощо. 

  
 

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги працював 8 червня на 

базі бібліотеки села Опільсько. Звернувшись по консультацію до фахівця сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірини Скалецької, опільчани отримали 

вичерпні відповіді про оформлення права на спадщину та складення заповіту в 

умовах воєнного стану, алгоритм дій задля виправлення помилки у 

правовстановлюючих документах, максимальний термін щорічної відпустки в умовах 

воєнного стану, зняття з реєстрації колишнього члена сім`ї, умови для отримання 

компенсації на комунальні послуги за поселення внутрішньо-переміщених осіб. 

  
 

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Волиця працював 14 червня. Керівник сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська, спілкуючись з мешканцями 

Волиці та довколишніх сіл, надала фахові консультації та вичерпну інформацію про:  

порядок реєстрації народження дитини  в період дії воєнного стану; умови перетину 

кордону чоловікам в період дії воєнного стану; зняття з місця реєстрації колишнього 

члена сім'ї, який не проживає у будинку більше року; максимальний термін щорічної 

відпустки в період дії воєнного стану для педпрацівника; оформлення заповіту тощо. 

Окрім того, фахівець поінформувала про алгоритми надання вторинної правової 

допомоги - складення процесуальних документів, представництво інтересів в судах,  
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категорії громадян, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, перелік документів, котрі слід надати для  отримання БВПД. 

  
 

З питаннями про відновлення втрачених документів, оплату послуги, яка не 

надається в повному обсязі, допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, 

перерахунок страхового стажу, видачу обмежувального припису, зняття з реєстрації 

місця проживання без згоди зареєстрованої особи, закриття виконавчого 

провадження, скасування пільг для ветеранів війни на оплату житлово-комунальних 

послуг, відшкодування за пошкоджене майно зверталися мешканці Великих Мостів 

та довколишніх сіл, внутрішньо-переміщені особи, які знайшли прихисток у громаді 

до керівника сектору «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко 15 

червня під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Теляж 16 червня забезпечила керівниця сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Звернувшись до фахівця, 

мешканці Теляжа та довколишніх сіл отримали відповіді на питання про зняття з 

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

максимальний термін щорічної відпустки педпрацівника в період дії воєнного стану 

для педпрацівника, оформлення пенсії по втраті годувальника, оформлення договору 

дарування майна тощо. 
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Порядок отримання виплати для внутрішньо переміщених осіб, виплати від 

ООН, оформлення довідки ВПО за відсутності місця реєстрації,  порядок отримання 

пенсії для ВПО, строки для прийняття спадщини в умовах воєнного стану, підстави 

для розірвання договору довічного утримання - неповний перелік запитань, з якими 

17 червня під час роботи мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги звернулися до фахівця Червоноградського та директора Чернігівського 

місцевих центрів з надання БВПД Андрія Мицака та Володимира Бобруйка мешканці 

одного з тимчасових прихистків у Червонограді. Не обійшли увагою фахівці системи 

безоплатної правової допомоги і зміст статті 40 Кримінального кодексу України, яка 

потребує роз'яснення, наголосили на важливості набуття статусу ВПО, надання 

свідчень відповідним органам та організаціям про злочини, вчинені військовими росії 

проти цивільного населення тощо. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 20 червня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. З питаннями про оформлення заповіту під час 

воєнного стану, відповідальність за порушення іспитового строку, порядок 

оформлення паспорта громадянина України вперше особі, яка звертається за 

отриманням паспорта після досягнення 18-річного віку, погашення судимості, 

особливості реєстрації безробітним в умовах воєнного стану до фахівця звернулися 

підоблікові пробації. 

 
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Свитазів 24 червня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Куди звертатись, щоб 

оформити заповіт, як зняти з місця реєстрації колишнього члена сім'ї, який не 
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проживає у будинку більше року, яким є термін відпустки без збереження заробітної 

плати під час воєнного стану, чи можна приватизувати земельну ділянку під час 

воєнного стану, хто може вивезти дитину за кордон під час війни, як оформити 

договір дарування майна. Відповіді на ці та інші питання, а також інформацію про 

алгоритми надання безоплатної вторинної правової допомоги отримали від правника 

мешканці Свитазева та довколишніх сіл. 

  
 

У Червонограді в місцях компактного проживання внутрішньо переміщених 

осіб, які вимушено покинули власні домівки через війну з росією, продовжують свою 

роботу виїзні пункти доступу до безоплатної правової допомоги. З питаннями про 

отримання медичної допомоги внутрішньо переміщеними особами, порядок 

оформлення виплат від ООН, встановлення опіки під час воєнного стану, стягнення 

аліментів на тимчасово окупованих територіях до фахівця Червоноградського та 

директора Чернігівського місцевих центрів з надання БВПД Андрія Мицака та 

Володимира Бобруйка звернулися 24 червня мешканці одного з прихистків. Одним із 

найактуальніших питань наразі залишається поновлення втрачених документів, від 

вирішення якого залежить отримання соціальних виплат, та, яке стало проблемним на 

рівні не одного регіону.. 

  
 

З питаннями про приватизацію земельних ділянок  для ведення особистого 

сільського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд в період дії воєнного стану, присвоєння кадастрового номера, 

зміну цільового призначення земельної ділянки, встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки, умови розміщення вигрібної ями, продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки 

у зв'язку із невиплатою орендної плати, продаж земельного паю в період дії воєнного 

стану  29 червня під час роботи мобільного пункту доступу до безоплатної правової 
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допомоги в рамках реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство" до керівника «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги 

Пирської зверталися мешканці Переспи та Зубкова. Разом із фаховими 

консультаціями вони отримали і корисну інформацію про зміни у земельному 

законодавстві, пов'язані з війною, про право на безоплатну правову допомогу та 

алгоритми її надання. 

  
 

З питаннями про продовження інвалідності під час воєнного стану, отримання 

соціальних виплати для внутрішньо переміщених осіб, оплату праці для ВПО під час 

воєнного стану, підсудність судів під час воєнного стану на тимчасово окупованих 

територіях до фахівців системи безоплатної правової допомоги - Андрія Мицака, 

заступника начальника відділу Червоноградського, та Володимира Бобруйка, 

директора Чернігівського місцевих центрів з надання. БВПД 30 червня під час роботи 

виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги люди, які знайшли 

прихисток від війни з Росією у Червоноградській громаді. 

  
 

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 особистий досвід з першого дня війни, налагодження роботи місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та системи БПД загалом, 

тематику звернень та особливості надання правових послуг йшлося 14 квітня  в 

інтерв'ю Наталії Костишин та Володимира Бобруйка, директорів Червоноградського 

та Чернігівського МЦ з надання БВПД журналістці Радіо Сокаль Наталії Новацькій, 

якій принагідно дякуємо за професійність ведення діалогу та розстановки акцентів. 
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У команді адвокатів, які співпрацюють з Червоноградським місцевим центром 

з надання БВПД поповнення. 19 травня до неї долучився Олексій Гребенар, який 

разом із сім'єю переїхав у Червоноград із Сівєродонецька. Війна з росією вдруге 

відібрала у нього та його рідних дім. Та не змусила опустити рук і відмовитися від 

адвокатської практики, допомоги тим, хто її потребує. 

 
Меморандум про співпрацю 19 травня підписали директори Червоноградського 

та Чернігівського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин і Володимир Бобруйко  та 

медіатори Ірина Федорич і Іванна Милько. У суспільстві поступово формується та 

зростає запит на позасудові способи вирішення спорів. Одним з таких способів є 

медіація – добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої 

сторони за допомогою медіатора намагаються запобігти виникненню або 

врегулювати конфлікт шляхом переговорів.  Про процедуру та сторони медіації, 

права та обов'язки учасників медіації, функції та повноваження медіатора, структуру 

договору про проведення медіації, угоду за результатами медіації та її дотримання 

сторонами йшлося під час зустрічі гостей, серед яких і  ініціатор зустрічі  - заступник 

директора Львівського РЦ з надання БВПД Віра Іськович, з фахівцями Центру. Не 

обійшли увагою і практичні питання співпраці, серед яких механізми 

перенаправлення клієнтів, комунікація фахівців Центру та медіаторів у процесі 

визначення медіабельності справ, передачі справи від Центру до медіатора тощо. 

Результати та практику передачі кейсів обговорили медіатори з керівницею сектору 

«Соснівське бюро правової допомоги» на базі якого в перспективі планується 

відкриття кабінету медіації Світланою Тарасенко. 
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Участь у виїзній нараді робочої групи для надання медикопсихосоціальної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, до складу якої входять керівники 

департаментів ЛОВА, фахівці, які займаються питаннями ВПО, відповідно до наказу 

голови Львівської обласної військової адміністрації, яка відбулася у Червонограді,  24 

травня взяла директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин. 

Організаторка даної зустрічі, радник голови Львівської обласної військової 

адміністрації Галина Бордун наголосила на тому, що група займається аналізом 

напрямків діяльності закладів охорони здоров’я, освіти, визначає їх потреби і 

пріорітетні завдання, розробляє стратегію заходів, що стосується питань культури, 

систематизує соціальні запити, які сьогодні є найбільш затребуваними, а також 

акцентує свою увагу на тих питаннях і проблемах, які є найбільш актуальними для 

даної категорії громадян. На сьогоднішній день, за словами виконувача обов’язки 

Департаменту соціального захисту  населення  Романа Андреса в області проживає 

270 тисяч внутрішньо переміщених осіб,  240 тисяч з них отримали відповідний 

статус. У Червоноградському  районі  зареєстровано 16 тисяч ВПО,  з них 7 тисяч 

працездатного віку. Натомість, лишень 414 осіб зголосилися, що їм потрібна робота. 

Територіальні громади, зокрема заклади освіти, стали прихистком для внутрішньо 

переміщених осіб. І саме найбільше проблем виникає в громадах. У той час, коли 

ВПО мають право на весь спектр правових послуг та потужну грантову підтримку 

донорів та благодійників, представники громад, які їх приймають, є незахищеними і 

часто спрацьовує правило "благими намірами вимощена дорога до пекла", - 

наголосила під час зустрічі директор Центру. На її думку, у багатьох громадах 

попереду розв'язання не одного конфлікту, які формуються уже зараз саме через 

однобічну політику, що ведеться в державі. 
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1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру:  

- надано 524 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, гарячу лінію БПД, систему «Ордер» 

тощо. 

 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані 

здійснено перевірку на актуальність законодавчої бази та редагування 4 статей з 

наступних тем: «Сертифікація педагогічних працівників», «Порядок здійснення 

реєстрації сільськогосподарської техніки», «Відшкодування державою вартості 

об'єктів із зберігання та переробки зерна», «Порядок проведення загальних зборів 

ОСББ». 

 

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 (з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб). 

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 доступу до 

безоплатної правової допомоги, 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 (в тому числі в місцях компактного проживання внутрішньо 

переміщених осіб); 

 Забезпечено  надання послуг особам, постраждалим від військової агресії росії, 

що прибули на територію, що перебуває під юрисдикцією Червоноградського 

МЦ з надання БВПД;  
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 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у 3 засіданнях 

Керівної ради та у 8 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: 

- «Емпатія, саморегуляція та методи реагування для фахівців системи 

безоплатної правової допомоги під час надзвичайних ситуацій»; 

- «Документування воєнних злочинів»; 

- «Основи сімейних правовідносин»; 

- «Марафон емоційного відновлення»; 

- «Дистанційний курс з питань спадкового права»; 

- «Захист прав вимушено переміщених осіб, постраждалих від війни рф 

проти України»; 

- «Доказування у справах про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення під час воєнного стану»; 

- «Робота з КІАС: використання системи, зміни та доповнення РКЗК, 

реєстрація звернень клієнтів, повне та коректне внесення даних»; 

- «Комунікація та надання безоплатної правової допомоги по телефону»; 

- «Основи профілактики вигоряння, втоми від співчуття та навички 

психологічної підтримки у кризових ситуаціях»; 

- «Особливості вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану»; 

- «Відновлення втрачених документів ВПО»; 

- «Орендні земельні правовідносини під час воєнного стану»; 

- «Цивільний процес в умовах воєнного стану». 

 

Взаємодія між місцевими центрами 

Від березня 2022 працює у Червоноградському МЦ з надання БВПД працює і 

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. 

 

 

В останні дні червня Червоноградський місцевий центр з надання БВПД 

приймав гостей. Досвідом забезпечення доступу до медіації, визначення 

медіабельності справ, співпраці з медіаторами, комунікації з клієнтами ділилися 

керівники Червоноградського, Вижницького та Чернігівського місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Костишин, Людмила 

Мацюк, Володимир Бобруйко. Про практику впровадження медіації у сімейних та 

спадкових справах поспілкувалися гості з керівником сектору «Соснівське бюро 

правової допомоги», на базі якого планується незабаром створити кабінет медіації, 

Світланою Тарасенко. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 квітня по 30 червня 2022 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1800 звернень клієнтів, 1717 особам було надано правову консультацію, 82 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 

712 657 54 

2. 

Сектор «Соснівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги 

422 414 8 

3. 

Сектор «Сокальське бюро правової 

допомоги»  відділу безоплатної 

правової допомоги 

666 646 20 
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 Разом по МЦ 1800 1717 82 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

77 рішень про надання БВПД, надано 68 доручень адвокатам та 20 наказів 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: Соціальне 

забезпечення - 414 (23,00%), Адміністративне право – 364 (20,22%), Трудове право – 

146 (8,11%), Сімейне право – 139 (7,72%), Цивільне право – 115 (6,39%), Пенсійне 

право – 114 (6,33%), Виконання судових рішень – 92 (5,11%), Земельне право – 79 

(4,39%), Спадкове право – 78 (4,33%), Житлове право -  74 (4,11%), Цивільний 

процес – 60 (3,33%), Адміністративне правопорушення - 51 (2,83%), Кримінальне 

право – 30 (1,67%), Інші питання пов'язані з військовою агресією – 19 (1,06%), 

Кримінальний процес -  8 (0,44%), Адміністративний процес – 8 (0,44%), Податкове 

право – 5 (0,28%), Інші питання – 4 (0,22%), Господарське право – 0 (0,00%), 

Господарський процес - 0 (0,00%). 

 

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: Малозабезпечені –18 (24%), УБД/АТО – 18 

(23%), Особи з інвалідністю –  14 (18%), ВПО – 14 (18%), Діти – 7 (9%), Жертви 

домашнього насильства – 6 (8%). 

 

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: 
36 3 63 - 

34 

 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
6 1 6 - 0 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
18 1 8 - 2 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
12 1 49 - 32 
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