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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2022 рік  

у ІІІ кварталі 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

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

допомоги. 

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

 Прийнято 166 рішень про надання БВПД. 

 Надано 1709 правових консультацій та інформацій громадянам. 

 Здійснено запис 3 програм правової тематики на місцевій радіостудії «Радіо 

Сокаль», «Нео Радіо»: 

- «Субсидії в умовах воєнного стану»; 

- «Зміна назви вулиць»; 

- «У період дії воєнного стану забороняється примусове виконання виконавчих 

написів нотаріусів». 

 Забезпечено публікацію у соціальних мережах та на офіційному сайті 

Червоноградської міської ради 9 консультацій з актуальних питань: 

- «Випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, 

можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню 

освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування»; 

- «Відповідно до частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і 

військову службу" жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути 

призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення 

оборони держави»; 

- «Приватні заклади освіти запрошують абітурієнтів із тимчасово окупованих 

територій на навчання безкоштовно або зі значною знижкою»; 

- «Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ "Спільно"»; 

- «НБУ ввів низку заборон для колекторів»; 

- «УВКБ ООН РОЗШИРЮЄ перелік категорій людей, що можуть отримати 

грошову допомогу - 2200 гривень на особу протягом 3-х місяців! Благодійний 

фонд «Право на захист» є виконавчим партнером УВКБ ООН»; 

- «Вважаєте що вас незаконно звільнили з роботи?»; 

- «Отримати інформацію з ЄДЕБО щодо деяких документів про освіту та 

періодів навчання можна за допомогою сервісу «Дія. Підпис»»; 

- «У період дії воєнного стану забороняється примусова виконання виконавчих 

написів нотаріусів». 

 

Протягом ІІІ кварталу 2022 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 28 заходів 

для різних цільових груп правопросвітницького, комунікаційного, 

інформаційного та навчального характеру. 

У громадах Червоноградського району у форматі Правового десанту фахівці 

Червоноградського місцевого центру з надання БВПД продовжують реалізовувати 

Програму "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 6 липня 

доєднався до Наталії Костишин, Ольги Пирської та Ірини Скалецької і директор 

Чернігівського МЦ з надання БВПД Володимир Бобруйко. Про умови укладання 

Договору оренди землі, його складові, умови договору, нарахування орендної плати 
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за паї, розірвання договору, зміну суттєвих умов йшлося під час інформаційно-

просвітницької зустрічі з мешканцями Пісочного. Як зазначають фахівці, які 

здійснювали консультування землевласників та землекористувачів у Тудорковичах та 

Пісочному, актуальними залишаються питання про приватизацію земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства, обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд в період дії воєнного стану, присвоєння 

кадастрових номерів земельним ділянкам,  встановлення/відновлення меж земельних 

ділянок, продовження дії договору оренди земельної ділянки, продаж земельних паїв 

в період дії воєнного стану тощо. Приємно працювати з громадами, з якими є тісна 

взаємодія не лише під час проведення заходів. Дякуємо за тісну співпрацю старості 

Марії Маркевич. 

 

  
 

Справжня словесна перепалка сталася 13 липня в Двірцях між фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги Наталією Костишин, Світланою Тарасенко, 

Володимиром Бобруйком та місцевими підлітками. Чи мають діти ті ж права, що й 

дорослі, чи повинні неповнолітні відповідати за свої проступки нарівні з дорослими, 

булінг чи насмішка, чи варто з кривдником говорити його ж мовою, шлюб 

неповнолітніх - що скажуть люди, як працює мовний закон і якою є відповідальність 

за його порушення, адміністративна і кримінальна відповідальність неповнолітніх - у 

яких випадках і яка... Такий шквал запитань з чіткими прикладами від молоді, їх 

коментарі та аргументи не можуть не тішити. Знаємо свої права - вчимося їх 

захищати.  
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Про пільги і гарантії внутрішньо переміщених осіб, порядок отримання 

компенсації за зруйноване житло та інше майно, порядок фіксації воєнних злочинів, 

механізм подачі заяви до Європейського суду з прав людини з метою компенсації 

моральних і матеріальних збитків внаслідок збройної агресії росії, фінансові питання 

в умовах воєнного стану, тимчасовий захист та статус біженця в країнах ЄС, порядок 

надання послуг Пенсійним фондом України, виплата пенсій внутрішньо переміщеним 

особам, інформаційно-консультаційна підтримка МСП через ДО «РФПП по 

Чернігівській області йшлося 21 липня під час он-лайн навчання, організованого 

Державною організацією "Регіональний фонд підтримки підприємництва у 

Чернігівській області" для представників територіальних громад. Безпосередню 

участь у заході взяли і фахівці системи БПД директори Чернігівського регіонального і 

місцевого центрів з надання БВПД Ірина Протченко та Володимир Бобруйко, 

Червоноградського МЦ Наталія Костишин. 

  
 

Показ та обговорення фільму «Червоне намисто»» 27 липня для працівників та 

відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела фахівець відділу 

Сокальське бюро правової допомоги Ольга Пирська. Художній фільм про 

найлютіший період Голодомору і недитяче випробування голодом у 1932–1933 роках, 

сюжет якого базується на реальній історії 7-річної дівчинки Антоніни з української 

сільської родини, яка проживала у часи Голодомору на Кіровоградщині. Без хліба, без 

іграшок, з надією вижити — таким запам’ятала ті місяці свого дитинства героїня 

фільму. Міжнародне право стверджує, що право на харчування є правом людини, 

юридично закріпленим у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні 

права. Але саме це право було порушене задля ствердження влади більшовизму 

шляхом створення штучного голодомору. Фільм викликав значне зацікавлення у 

глядачів, розбудив емоції та багато дискусійних моментів при обговоренні 
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Що таке звичаєве право? Як воно формувалося та розвивалося в Україні? 

Якими правами наділена людина від народження, а які набуваються нею протягом 

життя? Право на життя, на ім'я, на освіту, на розвиток, на відпочинок, на власне 

висловлювання, віросповідання... Перелік прав людини стане просто переліком, якщо 

не розуміти взаємозв'язків між правами, причинно-наслідкових зв'язків, не знати 

алгоритмів захисту прав та не вміти чи боятися їх застосовувати - до такого висновку 

дійшли учасники зустрічі, що відбулася у Сокалі. Поєднання красивого і корисного - 

виготовлення та декорування свічок та дослідження прав людини час від часу 

переростали у справжні дискусії навколо проблем, з якими стикаються підлітки, та 

шляхів їх вирішення. Наприкінці літа серед актуальних для школярів питань - 

питання про формат освіти, готовність навчальних закладів до навчального року в 

умовах війни, доцільність офлайн навчання, безпеку під час освітнього процесу. 14 

серпня у Сокалі почала працювати творчо-правова "криївка", яку започаткували 

Благодійний фонд "Карітас"-Сокаль та Червоноградський МЦ з надання БВПД. Під 

час зустрічей в рамках ініціативи відбуватимуться заходи правової тематики у 

поєднанні з майстер-класами. Виготовлені під час майстер-класів речі будуть 

передані для проведення благодійних аукціонів та ярмарок, кошти яких 

передаватимуться на потреби ЗСУ. 
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Поєднання корисної інформації з приємним проведенням часу 18 серпня 

об'єднало дітей з Харкова, Херсона, Покровська, Лисичанська, Селідово, Мирнограда 

інших окупованих міст, які разом з родинами знайшли тимчасовий притулок на 

Червоноградщині. Звідки взялися та як протягом історії людства змінювалися права 

людини, чому важливо вміти їх відстоювати та захищати, чи варто захищати свої 

права, куди і до кого можуть звернутися по допомогу діти, якщо їх права порушені, 

що таке безоплатна правова допомога та як її отримати розповіла під час майстер-

класу маленьким громадянам директор Червоноградського місцевого центру з 

надання БВПД Наталія Костишин. Як зазначила керівник центру: "У царині прав не 

достатньо знати, що вони є, і що їх можна і треба захищати. У царині прав необхідно 

розуміти, що і як сформувалося, які наслідки матиме та чи інша дія, хто відповідатиме 

за порушення прав інших. Філософія прав людини - це непроста філософія життя". 

Творча зустріч відбулася завдяки співпраці Центру з Благодійним фондом "Карітас - 

Сокаль" Мар’яна Яремчук в рамках діяльності літнього оздоровчого табору для дітей 

з вимушено переселених сімей, що постраждали внаслідок війни з росією. 

  

 
 

До 31 річниці проголошення Незалежності України показ та обговорення 

фільму «Таємниці Української Незалежності»» 25 серпня  для працівників та 

відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Фільм розкриває засекречені, 

досі невідомі факти, про події, які відбулися  30 років тому і призвели до того, що 

Україна стала незалежною. Далеко не всі мріяли про Незалежну Україну в 1991 році. 

Але чому голосували за неї? Чому за місяць до того приїжджав президент США? У 

чому він переконував українців? Хто врешті-решт ці люди, які написали документ під 

назвою «Акт Проголошення Незалежності України»? Документ, який без 

перебільшення, змінив світ. Новонароджена держава радикально змінила 

геополітичну ситуацію на Євразійському субконтиненті, найголовніше –долі 

мільйонів українців. Хоч боротьба за незалежність триває досі. Фільм викликав 

значне зацікавлення серед глядачів. Як так сталося що комуністична Радянська 

Україна одномоментно стала Незалежною Україною? Що для кожного означає 
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Незалежність України? Що для кожного означає слово «воля»? Ряд актуальних 

питань, відповіді на які українці активно озвучують своїми діями і в 2022. 

  
 

Фахівці Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Федоряк та Марія 

Козловська 7 вересня разом з учнями 9-11 класів Острівського НВК переглянули та 

обговорили документальний фільм "Край Землі: Зона АТО". Герої фільму - дев'ять 

простих хлопців, у кожного з яких своя історія, що має бути почутою. Це історії про 

життя добровольців, мотиви, які привели їх на фронт,  їхнє минуле, сьогодення і 

майбутнє. Зйомки фільму відбувались упродовж 2014-го року на лінії фронту - у 

Слав'янську, Маріуполі, Донецькій та Луганській областях. Фільм дуже зацікавив 

дітей. Перегляд перейшов в активне обговорення, виокремив багато цікавих питань та 

відповідей, вражень та емоцій. Разом пригадали Революцію Гідності, яка розпочалася 

21 листопада 2013 року, анексію Криму 2014 року, події на сході, які неодноразово 

ставали свідченням порушення прав людей. На завершення заходу фахівці центру 

нагадали дітям про правила поведінки учнів під час воєнного стану, права дітей та 

механізми їх захисту. 

  
 

З учнями 4 класу Острівського навчально-виховного комплексу 7 вересня 

говорили про права та обов'язки фахівці Червоноградського місцевого центру з 

надання БВПД Марія Федоряк та Марія Козловська. Дітям не тільки розповіли про їх 

права, зокрема, право на життя, ім'я, любов та піклування, громадянство, освіту, 

медичну допомогу, безпечне довкілля, інформацію,  відпочинок, а й подискутували на 

рівних про те, чи треба і як захищати свої права, що таке обов'язки і правила 
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поведінки. Діти активно відповідали на питання, розмальовуючи карту прав дитини, 

розв'язуючи правничі задачі на мислення. 

  
 

Що таке булінг? Які є види булінгу? Що таке кібербулінг? Як відрізнити 

конфлікт від булінгу? Чому не можна відповідати агресією на агресією? Які наслідки 

це може викликати? На ці та інші питання шукали відповіді учні 3-4 класів 

Поторицької загальноосвітньої школи 16 вересня разом із фахівцем «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольгою Пирською. Темою зустрічі стала розмова про 

запобігання булінгу – моральному або фізичному насильству чи агресії в будь-якій 

формі, вчиненій з метою викликати страх, тривогу або підпорядкувати людину своїм 

інтересам та відповідальність, яка передбачена за вчинення булінгу. Діти переглянули 

мультфільм про вчинення булінгу та разом із фахівцем обговорили почуття, які 

викликав у них мультфільм. Також діти вчились вирішуючи ситуативні задачі,  як 

розрізняти конфлікт та прояви булінгу. Фахівець розповіла школярам, куди потрібно 

звертатися в разі виявлення булінгу та яким чином каратимуться випадки цькування. 

  
 

16 вересня фахівець «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко 

провела правовий урок для учнів 3-го класу Соснівської загальноосвітньої школи 14 

на тему: «Права та обов’язки дітей». Під час уроку діти перелічили свої про права: 

право на життя, на ім’я, сім’ю, любов та піклування, громадянство, власну думку, 

освіту, інформацію, відпочинок та дозвілля. 

Включившись в інтерактивну гру "Вгадай хто це", учні вгадували ім'я 

однокласника та пригадували, чим найбільше захоплюється однокласник поза 

шкільним процесом. Також діти ознайомились з алгоритмом отримання безоплатної 

правової допомоги, оскільки вони мають право на всі види правових послуг. 
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16 вересня фахівець сектору «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко провела правовий урок з учнями 7-го класу Соснівської загальноосвітньої 

школи 14  на тему: «Булінг. Чи варто терпіти знущання», учасники якого розбирали 

практичні кейси та визначали чи можна самостійно протидіяти булінгу, який із року в 

рік набирає обертів. БУЛІНГ - це агресивна і неприємна свідома поведінка однієї 

дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується фізичним і 

психологічним тиском. Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, підніжки, 

стусани з боку одного або групи учнів щодо однокласника чи однокласниці – це 

ознаки нездорових стосунків, які можуть призвести до цькування — регулярного, 

повторюваного день у день знущання. Булінгу може зазнати будь-яка дитина у школі, 

тому не треба соромитися зізнатися іншим, якщо ви є жертвою чи свідком булінгу, 

потрібно сказати про це дорослим: батькам, класному керівнику, соціальному 

педагогу.  

 
 

Показ та обговорення фільму «ДНК-портрет нації» 27 вересня для працівників 

та відвідувачів Сокальської центральної публічної бібліотеки провела фахівець 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. "Код нації" – це 

масштабне дослідження цінностей українців, яке розповідає про те, що таке 

українська нація, хто такі українці, і що саме сьогодні визначає приналежність 

людини до певної нації. Фільм розповідає про масштабне генетичне дослідження з 

використанням новітніх технологій та із залученням кращих світових лабораторій і 

експертів. Українці - хто ми і звідки? Що означає бути справжнім українцем?  Що 

означає бути справжнім громадянином в Україні? Такі непрості питання 

обговорювали учасники після перегляду  фільму. Адже зараз ми живемо в умовах 
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неоголошеної росією війни і саме ці питання виникають найчастіше і обговорюються 

найемоційніше. На думку учасників перегляду у, бути добрим громадянином в 

Україні – означає з повагою ставитися до місця, в якому ти живеш. Це може бути твій 

під’їзд, твоє подвір’я, твоя зупинка, ну і далі вже переходячи до масштабів району, 

міста. Це означає не смітити, не плювати, прибирати, домовлятися з іншими людьми, 

коли ти робиш ремонт або коли вечірка, наприклад. Важливо також поважати один 

одного, той спосіб життя, який хтось обирає, якщо він не несе загрозу іншому. Цього 

у нас бракує, ми всі намагаємося змусити когось думати так чи інакше. Адже 

Українець – звучить гордо! 

 
 

Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 44 виїзних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, з них 15 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.  

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 4 липня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Спілкуючись з громадянами, котрих було умовно 

засуджено до позбавлення волі, фахівець надала відповіді та роз`яснення на питання 

про  відповідальність за порушення іспитового строку, порядок вручення військових 

повісток, умови дострокового зняття судимості, перетин кордону, порядок 

оформлення права власності на будинок, порядок оскарження бездіяльності органу 

виконавчої влади тощо. Про право на первинну правову допомогу та алгоритм 

надання вторинної правової допомоги інформацію отримали разом із тематичними 

буклетами усі, хто звернувся за консультацією до фахівця. 
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Близько 200 осіб, які потребують постійного медичного та соціального догляду 

перебувають під опікою колективу Великомостівського геріатричного пансіонату. З 

них  - 17 осіб, які вимушено залишили свої домівки через напад росії. Значна частина 

мешканців пансіонату маломобільні. Вимушена обмеженість в просторі та рухах не є 

перешкодою до вирішення ряду важливих життєвих питань, серед яких часто 

ключовими стають питання захисту прав - переконані фахівці Червоноградського 

місцевого центру з надання БВПД. 13 липня на базі Великомостівського 

геріатричного пансіонату працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. Мешканці пансіонату отримали від Наталії Костишин, Володимира 

Бобруйка (директорів Червоноградського та Чернігівського Центрів), Світлани 

Тарасенко, керівниці «Соснівське бюро правової допомоги» інформацію про право на 

безоплатну правову допомогу, алгоритми отримання та види правової допомоги, 

ресурси, на яких правову допомогу можна отримати он-лайн. Серед актуальних 

питань, що турбують внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у закладі 

- питання про поновлення втрачених документів, отримання соціальних виплат та 

допомоги, отримання медичної допомоги, виплату пенсій. Тематика питань людей, 

які проживають у пансіонаті постійно, дещо інша - виплата соціальної допомоги, 

оформлення договору довічного утримання, перерахунок пенсії, продаж земельної 

ділянки, оформлення дарчої на землю тощо. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Опільсько 13 липня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними питаннями для 

жителів села є питання про те,  куди звертатись, щоб зняти з місця реєстрації 

колишнього члена сім'ї, який не проживає у будинку більше року, куди звертатись 

для оформлення заповіту, які строки вступу у спадщину в умовах воєнного стану, 

куди звертатись і які необхідні документи для оформлення пенсії по втраті 

годувальника, які умови оформлення договору дарування майна, які діють правила 

перетину кордону з дітьми в умовах воєнного стану, які підстави звільнення від 

мобілізації у воєнний час, чи є якісь особливості оренди комунального майна в 

умовах  воєнного стану. Фахівець розповіла і про те, які категорії громадян  мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила 

співрозмовників з переліком документів, котрі слід надати для отримання 

безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 
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У роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що 

працював 13 липня у Двірцях на базі бібліотеки в рамках реалізації Програми 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". Серед актуальних 

питань: оформлення земельного паю, виготовлення проектно-кошторисної 

документації, зміна цільового призначення земельної ділянки, оформлення спадщини 

на землю, розірвання договору оренди, присвоєння кадастрового номера тощо. 

 
 

З питаннями про відповідальність за порушення термінового заборонного 

припису, розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, 

повернення переплати від попереднього постачальника, бронювання працівників під 

час воєнного стану, повторне бронювання, призначення допомоги у зв'язку з 

вагітністю та пологами безробітній матері, яка перебуває на обліку в центрі 

зайнятості зверталися мешканці Великомостівської громади до фахівця «Соснівське 

бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко 14 липня під час роботи  виїзного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працював на базі 

Великомостівської бібліотеки. 
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Роботу виїзного пункту консультування доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Червоноградського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Львівській області  18 липня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Правник зазначає, що для 

підоблікових установи актуальними є  питання про умови дострокового зняття 

судимості, відповідальність за порушення іспитового строку, повернення переплати 

за газ, утримання повнолітніми дітьми своїх батьків тощо. 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 в рамках 

реалізації Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" на 

базі Поздимирського старостинського округу 22 липня забезпечили фахівці системи 

БПД Андрій Мицак та Володимир Бобруйко. Аналізуючи тематику звернень 

мешканців села, консультанти зазначили, що актуальними залишаються питання про 

присвоєння кадастрового номера, виготовлення документації, зміну цільового 
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призначення земельної ділянки, розмір орендної плати, укладення та розірвання 

договорів оренди. 

 
 

Майже 150 осіб, які постраждали від військової агресії росії та вимушено 

залишили свої домівки, знайшли прихисток в одному з лікувально-оздоровчих 

закладів Червоноградщини. Закономірно, що після першого шокового сприйняття 

реалій, у людей вмикається раціо, яке стверджує: життя продовжується, тільки треба 

розуміти як. Часто відповідь на питання "як" є в правовій інформації, яку необхідно 

знайти та проаналізувати. Задля полегшення пошуків відповідей на питання правової 

тематики фахівці Червоноградського місцевого центру з надання БВПД з перших днів 

повномасштабного вторгнення росії практикують виїзди у місця компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб. Один з таких виїздів відбувся 22 липня. 

До фахівців з Червонограда - Наталії Костишин та Андрія Мицака - доєднався і 

директор Чернігівського центру Володимир Бобруйко. Серед актуальних для 

мешканців тимчасових прихистків питань питання про продовження інвалідності під 

час воєнного стану, отримання соціальних виплати для внутрішньо переміщених осіб, 

отримання допомоги з використанням платформи Є-допомога,  оплату праці для ВПО 

під час воєнного стану, звільнення з попереднього місця роботи за відсутності 

трудової книжки, можливість оформлення спадщини на тимчасово окупованій 

території, зміну опікуна тощо. Важливою для ВПО є інформація про фіксування 

злочинів росії, свідками яких вони були, та необхідність набуття статусу ВПО, яку 

учасники зустрічі отримали від правників. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Волиця 28 липня забезпечила керівник сектору 

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

є питання про порядок оформлення документів для отримання допомоги від 
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міжнародних організацій, підстави для відтермінування від мобілізації, максимальний 

термін щорічної відпустки  в період дії воєнного стану, оформлення заповіту. Окрім 

того, правник 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 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 

Львівській області  1 серпня забезпечила фахівець «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними для підоблікових залишаються питання 

про умови дострокового зняття судимості, мобілізацію засуджених, відповідальність 

за куріння в громадських та заборонених місцях, зарахування до загального стажу 

роботи часу відбування засудженим покарання у вигляді виправних робіт тощо. 

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. 

 
 

Пункти доступу до безоплатної правової допомоги в місцях компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб продовжують свою роботу. Фахівці 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька 2 серпня 



16 
 

зустрілась із вимушено переселеними людьми, які знайшли прихисток від війни з 

росією у Сокальській громаді  та детально розповіли про спектр правових послуг, які 

надає система безоплатної правової допомоги, та механізми і процедуру надання 

правової допомоги. Під час консультування правники надали вичерпні та всебічні 

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

скрутній ситуації. Серед найактуальніших -механізм та правове регулювання надання 

тимчасового житла,  правомірність виселення переселенців з гуртожитків закладів 

освіти, соціальні пільги та гарантії для ВПО при здобутті професійно-технічної 

освіти. 

  
 

У Червоноградському районі продовжується реалізація Програми 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". З питаннями про 

приватизацію земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд в 

період дії воєнного стану, присвоєння кадастрового номера, зміну цільового 

призначення земельної ділянки, продовження договору оренди земельної ділянки, 

продаж земельного паю в період дії воєнного стану 4 серпня зверталися мешканці 

Ількович та Скоморох до фахівців «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги 

Пирської та Ірини Скалецької під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Поториця 11 серпня забезпечила керівник сектору «Сокальське бюро 
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правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для жителів села є питання про  

здійснення доплати до пенсії по віку, оформлення  допомоги від міжнародних 

організацій, порядок розірвання шлюбу, зняття з місця реєстрації колишнього члена 

сім'ї, який не проживає у будинку більше року, оформлення заповіту, оздоровлення 

дітей учасників АТО/ООС тощо. Фахівець розповіла і 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 

Львівській області 15 серпня забезпечила керівник сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Для підоблікових установи актуальними є 

питання про погашення судимості, граничний вік призову на військову службу, 

відповідальність за порушення громадського порядку в умовах дії воєнного стану, 

категорії осіб, яким належить право на оформлення допомоги від ООН, тощо. 

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

безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників з переліком 

документів, котрі необхідно надати для підтвердження суб'єктності права на 

отримання безоплатних послуг адвоката або представника центру БВПД. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Тартаків 16 серпня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Як зазначила фахівець, 

мешканці Тартакова та довколишніх сіл отримали відповіді на свої запитання та 

актуальну інформацію про те, куди звертатись, щоб зняти з місця реєстрації 

колишнього члена сім'ї, який не проживає у будинку більше року, максимальний вік 

мобілізації на військову службу, як оформити заповіт, як оформити допомогу від 

міжнародних організацій, як відбуватиметься вступ до вищих навчальних закладів у 

період дії воєнного стану, як повернути переплату за газ тощо. 

 
 

Про правове регулювання земельних питань в умовах військового стану 

йшлося 18 серпня під час зустрічі директора Червоноградського місцевого центру з 

надання БВПД Наталії Костишин та фахівця центру Андрія Мицака з представниками 

Белзької міської ради. За запитами мешканців Белза та довколишніх сіл фахівці 

центру забезпечили і роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство. Серед актуальних питань питання про оформлення спадщини, до 

складу якої входить земельна ділянка, приватизацію земельних ділянок, виготовлення 

проектно-кошторисної документації, грошову оцінку землі, зміну цільового 

призначення земельної ділянки тощо. Окрім земельних питань, цікавлять  мешканців  

Белзької громади і питання пенсійного та соціального забезпечення. 
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В офісі громадської організації «Асоціація ветеранів війни та учасників 

АТО/ООС Кам'янеччини» 19 серпня працював виїзний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги, роботу якого забезпечив фахівець Центру Андрій Мицак. В 

умовах військового стану виникає чимало питань, пов'язаних з соціальним захистом 

учасників бойових дій, відповіді на які часники бойових дій та члени їх сімей 

отримали у правника. 

 
 

Відповіді на питання про втрату права користування житловим приміщенням 

шляхом виселення, розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, 

визначення місця проживання дитини з батьком, строки розгляду рапорту на 

переведення в іншу військову частину, оскарження висновку військово-лікарської 

комісії, бронювання працівників під час воєнного стану, встановлення факту смерті 

на окупованій території України, куди скаржитись, якщо постійно гавкає собака, яку 

утримують у вольєрі багатоквартирного будинку. Отримали мешканці 

Великомостівської громади під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги 23 серпня від фахівця «Соснівське бюро правової допомоги»   

Світлани Тарасенко. 
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У Червоноградському районі продовжується реалізація Програми 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". З питаннями про 

приватизацію земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд в 

період дії воєнного стану, присвоєння кадастрового номера, зміну цільового 

призначення земельної ділянки, продовження договору оренди земельної ділянки, в 

період дії воєнного стану 26 серпня зверталися мешканці Межиріччя до фахівця 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко під час роботи виїзного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Окрім того були отримані також відповіді на запитання про: оформлення 

єДопомоги, порядок реабілітації дітей інвалідність яких встановлено з дитинства, 

виправлення помилки у правовстановлюючих документах, надбавки до пенсійних 

виплат для осіб, які досягли 80річного віку. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Стенятин 26 серпня забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними питаннями для 

жителів села є питання про те,куди звертатись для оформлення заповіту, як повернути 

переплату за газ, хто та в якому розмірі може отримати надбави до пенсії й доплата за 

понаднормовий стаж, куди звертатись, щоб зняти з місця реєстрації колишнього 

члена сім'ї, який не проживає у будинку більше року, як оформити виплати від 

міжнародних організацій? 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

старостинського округу села Волиця 1 вересня, забезпечила фахівець сектору 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними залишаються 

питання про порядок оформлення для отримання допомоги від міжнародних 

організацій, підстави для відтермінування від мобілізації, те, куди звертатись для 

оформлення заповіту, порядок заміни газового лічильника, категорії професій, які 

підлягають для мобілізації жінок. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Червоноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області  5 вересня забезпечила фахівець «Сокальське бюро правової 

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

позбавлення волі, отримали відповіді на питання про умови погашення та зняття 

судимості,  мобілізацію засуджених, відповідальність за порушення порядку 

відбування іспитового строку, терміни вступу у спадщину та черговість спадкування 

за законом тощо. 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. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Опільсько 9 вересня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними питаннями для жителів села є 

питання про надання житлових субсидій, те, чи будуть автоматично перепризначені 

субсидії на опалювальний сезон, те, чи можуть отримати субсидії домогосподарства, 

якщо один із родичів за кордоном, оформлення права на спадщину та складення 

заповіту в умовах воєнного стану,  програми бюджетної підтримки аграріїв у 

Державному аграрному реєстрі, підстави звільнення від мобілізації у воєнний час 

тощо. Також фахівець розповіла про те, які категорії громадян мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників 

з переліком документів, котрі слід надати для отримання безоплатних послуг 

адвоката або представника центру БВПД. 

  
 

Відповіді на питання про те, чи підлягає мобілізації студент професійно-

технічного закладу освіти денної форми навчання, перелік хвороб та фізичних вад, що 

визначають ступінь придатності до військової служби, отримання витягу з 

Державного земельного кадастру, строки розгляду рапорту на переведення в іншу 

військову частину, оскарження висновку військово-лікарської комісії, бронювання 

працівників під час воєнного стану, приватизацію земельної ділянки, на якій 

розташований житловий будинок, оформлення тимчасової державної соціальної 
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допомоги отримали мешканці Великомостівської громади під час роботи виїзного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги 13 вересня від фахівця  

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлани Тарасенко. 

 
 

Відповіді на питання про  розмір пенсії для мобілізованих, оскарження 

висновку ВЛК, допомогу по безробіттю, розірвання шлюбу, надання житлових 

субсидій, перенаправлення постраждалих від домашнього насильства, хто належить 

до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу отримали мешканці с. 

Сілець під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 15 

вересня, яку  забезпечила фахівець «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Поториця 16 вересня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними питаннями для жителів села є 

питання про те, куди звертатись, щоб зняти з місця реєстрації колишнього члена сім'ї, 

який не проживає у будинку більше року, куди необхідно звернутися та які необхідні 

документи для оформлення заповіту, які зміни в оформленні субсидії на 

опалювальний період 2022-2023 р.р. відбулися в умовах дії воєнного стану, який 

порядок проведення мобілізації, чи має право поліція при зупинці транспортного 

засобу вручати повістки? 
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У Червоноградському районі продовжується реалізація Програми 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". З питаннями про 

встановлення меж земельної ділянки, виготовлення проектно-кошторисної 

документації, приватизацію земельних ділянок  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва і обслуговування житлового будинку та 

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

зміну цільового призначення земельної ділянки, укладення та розірвання договорів 

оренди землі та продовження договору оренди земельної ділянки, в період дії 

воєнного стану 16 вересня звернулися мешканці сіл Борятина, Бережне та Острова до 

фахівців Червоноградського місцевого центру БВПД Андрія Мицака і Марії Федоряк 

під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Окрім того, мешканці сіл отримали відповіді на запитання про оформлення 

тимчасової державної соціальної допомоги, виправлення помилки у 

правовстановлюючих документах, перерахунок пенсії під час дії воєнного стану, 

продовження інвалідності під час дії воєнного стану, надання житлових субсидій на 

опалювальний сезон. 

Про актуальні земельні питання в умовах воєнного стану йшлося під час 

інформаційно-просвітницької зустрічі. 

  
 

Роботу виїзного пункту консультування доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Червоноградського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Львівській області  19 вересня забезпечила фахівець «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ірина Скалецька. Для підоблікових установи актуальними є 

питання про зняття судимості та умови його застосування, відновлення паспорта у 

разі його втрати, мобілізацію засуджених, порядок встановлення інвалідності та інші. 

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. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Забужжя для жителів села 22 вересня забезпечила фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Серед питань, актуальних для 

забужан, питання про умови переоформлення субсидії на опалювальний період 2022-

2023 р.р.  в період дії правового режиму воєнного стану, зміну реєстрації місця 

проживання в умовах дії правового режиму воєнного стану, порядок виплати 

компенсації за невикористанні дні відпустки при звільненні з роботи, зняття з місця 

реєстрації колишнього члена сім'ї. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Горбків 23 вересня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Мешканці отримали відповіді на питання про 

те, чи враховується період відпустки без збереження заробітної плати у стаж для 

щорічної відпустки та пенсії, чи можна змінити місце реєстрації в умовах воєнного 

стану, чи буде збільшення пенсій та соцвиплат у зв’язку зі зростанням рівня 

мінімальної пенсії, чи будуть автоматично перепризначені субсидії на опалювальний 

сезон, чи можуть отримати субсидії домогосподарства, якщо один із родичів за 

кордоном, як реалізувати право на спадщину та складення заповіту в умовах воєнного 

стану. 



26 
 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Тартаків для жителів села 28 вересня забезпечила фахівець відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними питаннями для 

жителів села є умови призначення пенсії, перерахунок пенсії та доплата до пенсії по 

віку, умови переоформлення субсидії на опалювальний період 2022-2023 р.р., як 

зареєструватись в державному аграрному реєстрі та оформити дотацію на розведення 

корів, як оформити допомогу від міжнародних організацій, зміна реєстрації місця 

проживання? 

  
 

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, 28 вересня забезпечили 

фахівці Червоноградського місцевого центру з надання БВПД Андрій Мицак та Марія 

Федоряк. Під час зустрічі з ВПО та індивідуальних консультацій йшлося про порядок 

отримання пенсії для ВПО, відшкодування за втрачене житло, отримання медичної 

допомоги/ліків, порядок та підстави призупинення дії трудового договору, оплату 

комунальних послуг та нарахування субсидій, програми збору свідчень постраждалих 

від воєнних злочинів росії, порядок оформлення права власності на спадщину. 

Не обійшли увагою фахівці системи безоплатної правової допомоги і зміст статті 40 

Кримінального кодексу України. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Завишень 29 вересня забезпечила фахівець сектору «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Актуальними питаннями для жителів села є 

питання про надання житлових субсидій: чи будуть автоматично перепризначені 

субсидії на опалювальний сезон, умови отримання субсидії домогосподарствами, 

якщо один із родичів за кордоном, умови призначення пенсії за віком, алгоритм 

переходу з одного виду пенсії на інший, порядок призначення і виплати допомоги по 

тимчасовій непрацездатності, хто має право на відстрочку при мобілізації, чи може 

бути мобілізовано одночасно двоє і більше осіб із однієї сім’ї інше. 

  
 

 

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. 

Міжсекторальне дієве партнерство, - вважає директор Червоноградського 

місцевого центру з надання БВПД Наталія Костишин, - запорука своєчасності та 

якості надання послуги. Адже дуже рідко людина, котра звертається по допомогу, 

потребує тільки правової, чи тільки фінансової, психологічної або будь-якої іншої 

допомоги. Досвід функціонування на базі Центру психологічної приймальні, 

реалізації спільних з громадськими організаціями та благодійними фондами ініціатив 

та проектів, це доводив неодноразово. Насправді, якісною буде та допомога, яка 
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надається на  запит, відповідає потребам цільових груп, яка буде комплексною та 

забезпечить вирішення кількох проблем. Задля цього потрібно розрізняти кілька 

вагомих чинників. 26-27 липня - насичені дні зустрічей представників учасників 

бойових дій, партнерських громадських організацій, волонтерських ініціатив, 

внутрішньо переміщених осіб, до яких долучився і Alain Lino Latteux президент 

благодійної організації CatalaDon (м. Перпіньян, Франція), які модерувала директор 

Червоноградського місцевого центру, голова Правління Молодіжний ініціативний 

центр співкоординатор волонтерської групи ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! Наталка Костишин. 

В яких умовах проживають вимушені переселенці, які правові питання для них є 

актуальними, які послуги та в яких установах можуть отримати, для чого оформляти 

статус ВПО. Які запити найчастіше поступають від військовослужбовців, як запобігти 

порушенню їх прав, як вирішуються спірні питання та, часом, правові колізії. Ці та 

ряд інших питань обговорювалися під час зусрічей з представниками цільових груп та 

партнерських організацій. 

  
 

Про права та обов’язки з маленькими громадянами нашої держави, які змушені 

були разом з батьками залишити свої домівки, втікаючи від війни  та проживають в 

одному із місць компактного проживання говорила напередодні Дня Прапора та Дня 

Незалежності фахівець «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська. 

Включившись в інтерактивну гру, діти жваво відповідали на правові питання та 

обговорювали малюнки, які ілюструють права, закріплені в Конвенції ООН про права 

дитини - право на життя, освіту, громадянство, ім’я, розвиток талантів, навчання, 

медичну допомогу тощо. Не оминули увагою і обов’язки, правила, відповідальність. 

  
 

 

Робочу зустріч із працівниками КЗ ЛОР "Лешківський психоневрологічний 

інтернат" 28 липня провела фахівець сектору «Сокальське бюро правової допомоги» 
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Ольга Пирська. Учасники заходу обговорили проблеми,  з якими зіштовхуються у 

своїй роботі працівники установи. Також фахівець розповіла про діяльність системи 

правової допомоги, 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. 

 
 

Мережа партнерів Червоноградського місцевого центру з надання БВПД - це 

організації, які об'єднали ініціативних, вмотивованих людей, які свою діяльність 

спрямовують на результат. Серед таких партнерів - організації та установи 

Добротвірської громади. Про подальшу взаємодію, реалізацію спільних ініціатив, 

співпрацю в рамках проектів та програм, спрямованих на підвищення правової 

обізнаності мешканців громади, правоспроможності самої громади 18 серпня йшлося 

під час зустрічей директора Центру Наталії Костишин з представниками  

Добротвірської селищної ради, громадських організацій "Агенція місцевого 

економічного розвитку" та " Перспектива плюс".  

  
 

Участь в інформаційному семінарі для пошукачів роботи, що проводився 

Червоноградською філією Львівського обласного центру зайнятості 19 серпня взяла 

головний юрист сектору «Червоноградське бюро правової допомоги» Марія 

Козловська. З-поміж питань актуальними для підоблікових установи залишаються 

питання про перетин кордону в умовах військового стану, оформлення спадщини та 

повноваження нотаріальної служби в цьому процесі, порядок призначення та виплати 

соціальної допомоги. 
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Фахівець Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Козловська 23 серпня 

взяла участь у семінарі "Правова та соціальна допомога ВПО", що відбувся у Львові 

для десяти партнерських громад Проєкту USAID «ГОВЕРЛА», який організував ГО 

«Європейський діалог». Під час семінару учасники обговорили низку питань щодо 

організації надання соціальної та гуманітарної допомоги у Львівській області. 

Йшлося про опіку, усиновлення, додержання прав внутрішньо переміщених осіб в 

умовах війни, надання безоплатної правової та доступу до медіації в громадах, 

взаємодію поліції і громади для створення спільного безпечного простору, соціально-

психологічну допомогу особам, які постраждали від війни. 

  
 

9 вересня фахівці Червоноградського місцевого центру з надання БВПД Марія 

Козловська та Марія Федоряк провели зустріч з соціальними працівниками 

Червоноградського міського територіального центру соціального обслуговування та 

допомогли розібратись із питаннями про взяття жінок на військовий облік. Важливою 

інформацією для присутніх стала інформація про Наказ Міністерства оборони 

України, яким відтерміновано строки взяття на облік жінок відповідних 

професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року. Також присутні отримали 

консультації з питань про виїзд чоловіків за кордон під час дії воєнного стану, зняття 

з місця реєстрації неповнолітньої особи, прийняття спадщини, перерахунок пенсії, 

допомогу малозабезпеченим в умовах воєнного стану. 
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Про результати взаємодії у процесі надання комплексних послуг жертвам 

домашнього насильства йшлося 28 вересня під час робочої зустрічі з питань 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, участь у 

якій взяли директор Червоноградського місцевого центру Наталія Костишин та 

фахівець зі зв’язків із громадськістю Марія Федоряк. Присутні на зустрічі, що 

відбулася під головуванням заступника міського голови Володимира Коваля, - 

представники Червоноградського центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та 

молоді, управління праці та соціального захисту населення, мобільної групи 

реагування на виклики домашнього насильства «ПОЛІНА» Червоноградського 

районного відділу поліції, начальник сектору ювенальної превенції Ірина Панасюк, 

мобільної групи з соціально-психологічної допомоги з питань запобігання 

домашньому насильству проаналізували досвід здійснення перенаправлень клієнтів, 

проведення інформаційних та просвітницьких заходів, зазначили, що значна частина 

постраждалих від домашнього насильства не готові декларувати потребу в правових 

послугах керуючись принципом, що сміття з хати не виносять. Довідково: З 210 

зареєстрованих осіб, які потерпіли від  домашнього насильства, до місцевого центру 

звернулись близько 50 осіб з них - 25-м забезпечено супровід адвоката. 

  
 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру:  

- надано 8 он-лайн консультації з правових питань, запити на які надходили 

через сторінку місцевого центру у соціальній мережі Facebook, систему «Ордер» 

тощо. 

 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 
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З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані 

здійснено перевірку на актуальність законодавчої бази та редагування 3 статей з 

наступних тем: «Продаж земель сільськогосподарського призначення (ринок землі)», 

«Відшкодування державою вартості племінних тварин (корів, телець, свиней тощо)», 

«Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок». 

 

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 

Про дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному та адміністративному процесах, зокрема, - дотримання 

строків, адвокатської таємниці, формування адвокатського досьє, організацію 

комунікації "адвокат - клієнт - місцевий центр", дотримання умов контрактів, 

професійні права адвоката та межі повноважень фахівця місцевого центру йшлося під 

час зустрічі працівників Червоноградського місцевого центру з надання БВПД з 

Наталією Мелян, начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області Ще однією темою для обговорення стали питання, пов'язані з 

наданням письмових консультацій, їх структуризацією, основною тематикою 

звернень, наданням письмових консультацій та їх тематикою в умовах воєнного 

стану. Йшлося і про юрисдикцію Червоноградського центру, адже попереду зміни 

територіальності судів. 

  
 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 
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переміщених осіб, виїздів в рамках реалізації Програми прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство); 

 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: 

- «Трудові відносини під час воєнного стану»; 

- «Трудові права працівників закордоном»; 

- «Перетин кордону в умовах воєнного стану»; 

- «Мобілізація та військовий обов'язок в умовах воєнного стану»; 

- «Практичні аспекти підготовки землевпорядної документації із 

землеустрою»; 

- «Трудові відносини: що потрібно знати під час війни»; 

- «Соціальні пільги та гарантії для військовослужбовців»; 

- «Новели трудового законодавства: що чекає найближчим часом?»; 

- «Розпорядження сільськогосподарськими землями в період воєнного 

стану»; 

- «Визначення юрисдикції у земельних спорах. Останні тенденції в 

судовій практиці»; 

- «Легалізація зброї в Україні: що це означає для українців»; 

- «Встановлення фактів смерті, народження, повідомлення про безвісті 

зниклих осіб, їх розшук»; 

- «Державотворення незалежної України. Права людини в умовах 

воєнного стану»; 

- «Соціальні пільги та гарантії для військовослужбовців»; 

- «Стягнення аліментів під час воєнного стану»; 

- «Пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану: зміни та 

перспективи»; 

- «Землі у власності територіальної громади»; 

- «Перша консультація адвоката з клієнтом»; 

- «Комунікація з органами державної влади та місцевого самоврядування 

у період дії воєнного стану»; 

- «Перехід права власності на землю у разі набуття права на нерухоме 

майно»; 

- «Проблемні аспекти захисту прав споживачів в умовах воєнного 

стану»; 

- «Відповідальність за керування транспортними засобами у стані 

алкогольного сп'яніння в умовах війни»; 

- «Документування воєнних злочинів з відкритих джерел». 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 липня по 30 вересня 2022 року Червоноградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
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1874 звернення клієнтів, 1709 особам було надано правову консультацію, 165 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 

792 696 96 

2. 

Сектор «Соснівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги 

385 361 24 

3. 
Сектор «Сокальське бюро правової 
допомоги»  відділу безоплатної 

правової допомоги 

697 652 45 

 Разом по МЦ 1874 1709 165 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

166 рішень про надання БВПД, надано 95 доручень адвокатам та 78 наказів штатним 

працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмовим зверненням у наданні БВПД була 1 відмова.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань: Соціальне 

забезпечення – 363 (19,37%), Адміністративне право – 215 (11,47%), Трудове право – 

200 (10,67%), Земельне право – 179 (9,55%), Сімейне право – 159 (8,48%), Цивільне 

право – 159 (8,48%), Спадкове право – 111 (5,92%), Цивільний процес – 107 (5,71%), 

Житлове право – 105 (5,60%), Пенсійне право – 90 (4,80%), Виконання судових 

рішень – 80 (4,27%), Кримінальне право – 31 (1,65%), Адміністративне 

правопорушення – 30 (1,60%), Адміністративний процес – 18 (0,96%), Кримінальний 

процес – 11 (0,59%), Інші питання – 7 (0,37%), Податкове право – 7 (0,37%), 

Господарський процес – 1 (0,05%), Інші питання пов'язані з військовою агресією – 1 

(0,05%), Господарське право – 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 4. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яким надано БВПД, 

 за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією 

України і отримують дохід, що не перевищує два неоподатковуваних мінімуми для 

певної демографічної категорії громадян: УБД/АТО – 79 (47%), Малозабезпечені – 41 

(25%), ВПО – 21 (13%), Жертви домашнього насильства – 10 (6%), Особи з 

інвалідністю –  7 (4%), Діти – 6 (4%), Власники земельних ділянок – 2 (1%). 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

пунктів 

консультув

ання 

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: 
44 - 28 - 12 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
7 - 2 - 0 

3. 
Сокальське бюро 
правової допомоги 

22 - 7 - 2 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
15 - 19 - 10 

 


