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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання Червоноградським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2021 рік  

у ІV 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 397 рішень про надання БВПД 

 Надано 1733 правових консультацій та інформацій громадянам. 

 За запитом надання адресної правової допомоги не було. 

 Здійснено запис 8 та трансляцію 15 програм правової тематики на місцевих 

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

- «Підстава для зупинення працівником поліції»; 

- «Дорожньо-транспортна пригода за кордоном за участю громадянина України: 

як діяти?»; 

- «Штраф за несправність габаритних вогнів»; 

- «Надання відпустки при народженні дитини батьку чи іншим родичам»; 

- «Тимчасове вилучення посвідчення водія на транспортний засіб»; 

- «Індиксація грошового забезпечення військовослужбовців»; 

- «Як відновити втрачені документи на нерухомість» 

- «Права споживачів, повернення товару» 

 Виготовлено та розповсюджено 6 інформаційних матеріалів у відеоформаті та 

форматі інфографіки з наступних тем: 

- «Дорожньо-транспортна пригода за кордоном за участю громадянина України: 

як діяти?»; 

- «Земельний податок 2021: ставки, пільги, відповідальність»; 

- «Кредит у спадок»; 

- «Домашнє насильство»; 

- «Для отримання компенсації, якщо ви постраждали внаслідок падіння на льоду 

необхідно»; 

- «Яку відповідальність передбачено за неправомірні дії». 

  
 

Протягом ІV кварталу 2021 року фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 59 заходів 

для різних цільових груп правопросвітницького, комунікаційного, 

інформаційного та навчального характеру. 
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Про трудові гарантії та пільги для військовослужбовців йшлося 11 жовтня під 

час зустрічі фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани 

Тарасенко з учасниками бойових дій. Правник роз'яснила присутнім відмінності між 

трудовими та соціальними пільгами та гарантіями для працівників, яких призвали на 

військову службу, і тих, які уклали контракт, порядок виплати вихідної допомоги в 

разі звільнення, надання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати 

тривалістю 14 календарних днів, переважне право на укладення трудового договору, 

переважне право на залишення на роботі. 

 
 

Напередодні Дня захисників та захисниць України для відвідувачів бібліотеки 

м. Великі Мости та її працівників відбувся показ фільму з колекції Docudays "Остап". 

Фільм режисера Тараса Дроня не залишив байдужими глядачів, адже тема полонених 

на сьомому році війни залишається дуже болючою, - стверджує модератор показу 

фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. 

Право на життя, на свободу від катування та як допомагає держава у визволенні своїх 

військовополонених? Ці слова стали ключовими при обговоренні фільму після 

перегляду. Остап Гавриляк - учасник Революції Гідності, доброволець, військовий, 

який боронив Донецький аеропорт, у січні 2015 року разом з іншими військовими 

опинився під бетонними завалами летовища. Наступного дня він потрапив у полон. 

Чи піклується влада про звільнених військовополонених, хто і як має допомогти сім'ї 

військовополоненого. Питання, на жаль, залишаються здебільшого без відповідей. 

  
 

Люди з особливими потребами разом із фахівцем відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська спробували себе у ролі юристів у настільній грі 

«Правова монополія» 20 жовтня на базі ГО Сокальська Районна Асоціація Людей з 

інвалідністю. Учасники гри перевірили свої знання про норми Конституції України, 

ознайомилися з повноваженнями органів державної влади, законодавчої, судової та 

виконавчої влади. Рухаючись ігровим полем, учасники гри відповідали на запитання, 
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пов'язані із діяльністю державних закладів, розв'язували ситуативні юридичні 

задачки. Члени Сокальської районної асоціації людей з інвалідністю вже не вперше 

грають "Правову монополію", вони із захопленням рухаються ігровим полем та 

навчаються новому. 

    
 

Показ та обговорення документального фільму з колекції Docudays 

«Заробітчанський шлях», що відбулися 26 жовтня у Сокальській центральній 

публічній бібліотеці ім. В. Бобинського модерувала фахівець відділу «Сокальську 

бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Події фільму слідують за ходою чи не 

єдиної у світі заробітчанської прощі – 10-денного пішого паломництва із Самбора до 

Зарваниці, присвяченого і організованого українськими трудовими мігрантами та 

їхніми сім'ями. Під час ходи і спільних молитов паломники не лише отримують 

благодать, але і мають змогу поділитися своїм досвідом за кордоном та возз'єднатися 

з відчуженими за роки міграції сім'ями. Вони намагаються подолати нищівні 

стереотипи та почуття провини за міграцію. В умовах повної зневіри до держави 

церква постає хоча й суперечливим, та мало не єдиним рушієм соціального і 

політичного спротиву. 

Яка роль України у контексті глобальної міграції? Чи можлива міграція без 

втрат громадянських і трудових прав? Що таке трудова міграція? Причини, які 

змушують виїжджати на роботу за межі України - такими непростими питання 

задавалися учасники після перегляду фільму, ділилися своїми враження та активно 

висловлювали свої думки. 

 
 

Що таке насильство, як ідентифікувати його прояви, якими є види насильства 

та які вияви вони мають, чи можна/варто шукати виправдання для поведінки 

кривдника чи потерпілого, хто та яку відповідальність несе за вчинення домашнього 

насильства, куди звертатися по допомогу у випадках вчинення домашнього 

насильства, якими є повноваження організацій та установ, що надають послуги... Про 
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це йшлося 16 листопада під час тренінгу "Як розпізнати насильство. Види насильства. 

Алгоритм дій", який для бібліотекарів Червоноградська міська централізована 

бібліотечна система провела директор Червоноградського МЦ з надання БВПД 

Наталія Костишин. 

Тема сімейного насильства в Україні залишається актуальною не лише через 

неготовність визнавати її існування. Економічні негаразди, зниження рівня 

добробуту, карантинні обмеження, перебування країни у стані війни та ряд інших 

чинників стали причиною зростання рівня агресії, яка часто знаходить для себе вихід 

у родинних стосунках, у стосунках з дітьми. Ідентифікувати вияви насильства, його 

наслідки, приймати рішення, прогнозувати моделі поведінки, напрацьовувати 

алгоритми дій, спростовувати стереотипи вчилися під час тренінгу фахівці бібліотек 

Червоноградської громади. Серед напрацювань учасників сформоване розуміння 

насильства як явища та процесу, вміння аналізувати ситуацію та шукати варіанти 

виходу з неї, знання про механізми впливу та варіанти поведінки потерпілих та 

кривдників, знання про механізми перенаправлення постраждалих до організацій та 

установ, які надають відповідні послуги, опрацьована інформація про норми Закону 

"Про запобігання та протидію домашньому насильству" тощо. Практичні навички в 

укладанні алгоритму дій учасники тренінгу відпрацювали на прикладі новел збірки 

"Про НАС", дійшовши висновку, що оптимальним рішенням для постраждалих від 

сімейного насильства є звернення по допомогу до фахівців - юристів, медиків, 

психологів. 

 

 

 
 

Показ та обговорення фільму із колекції Docudays «Ти, бля, рота закрий!» 26 

листопада для працівників та відвідувачів Сокальської центральної публічної 

бібліотеки провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. Сергій Чагаров з 15 років бореться з корупцією у рідному селі Гатне під 

Києвом. Його головна зброя – документ і журналістський текст. Під час чергової сесії 
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сільради депутат, звинувачений Сергієм у корупції, нападає та публічно погрожує 

активісту. Про цей випадок пишуть усі провідні ЗМІ України. Для них Сергій – герой. 

Для частини села – ганьба. Йому погрожують, радять не лізти у «справи дорослих», а 

однієї ночі підкидають на подвір'я вибухівку. Сюжет фільму викликав бурхливі 

емоції у глядачів, та не менш живі гострі питання, на які відповіді шукали разом: як 

не боятися відстоювати свою думку, як побороти корупцію, чому так активне в 

нашому суспільстві «кумівство», а чи живим залишився Сергій, дійшовши думки, що 

кожному з нас слід боротися з бездіяльністю влади. 

  
 

29 листопада ініціатива, започаткована у 2016 році Червоноградським МЦ з 

надання БВПД "Правовий десант" працювала у Поздимирі. Правові консультації та 

актуальну інформацію про поновлення строків спадщини, здійснення перерахунку 

пенсії, нарахування субсидій, реструктуризацію кредитів та протистояння колекторам 

тощо - отримали мешканці села від фахівця центру Андрія Мицака під час роботи 

виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Про розуміння прав людини, алгоритмів їх реалізації та захисту, невід'ємні 

права, відповідальність, прийняття рішень, готовність не замовчувати проблеми, 

об'єднати навколо себе однодумців, протистояння неправомірним діям влади 

дискутували, підкріплюючи свої думки аргументами з фільму з колекції DOCUDAYS 

"Габріель повідомляє з чемпіонату світу", учні 8-9 класів з директором Центру 

Наталією Костишин. Фільм "Лізо, ходи додому", перегляд та обговорення якого 

модерувала фахівець МЦ Марія Федоряк, не залишив байдужими учнів 5-7 класів. 

Тема насильства, його виявів у сім'ї, вчинення насильства над дітьми, 

відповідальності залишається актуальною в нашому суспільстві. Про добро і зло, 

допомогу і образи, відповідальність і безвідповідальність, захист і підтримку 

спілкувалися з Марією Федоряк і Наталією Костишин молодші школярі. 
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Показ та обговорення фільму з колекції Docudays «Лізо, ходи додому» 7 грудня 

провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська для 

учнів 6-7 класів Поторицької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ. Фільм про 

маленьку дівчинку Лізу, яка постійно кудись тікає, нікого не залишає байдужим. 

Життя героїні похмуре й жорстоке, тому вона шукає прихистку в природи, де в неї 

свій світ – там панують ігри, музика й магія. В дівчинки настільки багата уява, що 

вона примудряється переживати нескінченні запої батьків. Переглядаючи фільм, 

учасники зустрічі наче прожили якийсь час життям героїні, відчули її страхи, емоції, 

проблеми. Учні не залишилися байдужими після перегляду фільму та поділилися 

думками. Діти асоціювали Лізу з равликом, який може сховатися завжди у своїй 

мушлі. Чи можна щось зробити з батьками Лізи, щоб сім'я стала нормальною і 

дівчинка більше не тікала з дому? Чи багато таких сімей в нашому оточенні? Чому 

Лізу не «забрали» з такої сім’ї? Як допомогти дівчинці. Відповіді на ці та інші 

питання підлітки шукали разом з фахівцем центру. 
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Дві зустрічі зі старшокласниками Великомостівської загальноосвітньої школи 

провела 8 грудня фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко. Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що 

зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише 

фізичні вияви агресії. Про те, що таке домашнє насильство, якими є вияви насильства 

та як їх розпізнати, що робити у разі вчинення домашнього насильства та куди слід 

звернутися, які заходи протидії домашньому насильству існують та хто їх вчиняє, що 

таке терміновий та обмежувальний приписи, яку відповідальність несе кривдник 

говорила з учнями 10 та 11 класу фахівець -Центру, ілюструючи інформацію 

візуальним рядом та прикладами практичних кейсів, з якими вона працювала. 

  
 

Відверта розмова про насильство з бібліотекарями Великомостівської громади 

"Домашнє насильство. Сьогодні про це не мовчать" - ця теза стала основною під час 

зустрічі 8 грудня фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко з бібліотекарями Великомостівської громади. Окрім роз'яснень до 

загальних положень та статей Закону України "Про запобігання та протидію 

домашньому насильству", учасники заходу виокремили та обговорили проблеми, з 

якими зіштовхуються потерпілі, намагаючись захистити себе від кривдника, серед 

яких: незнання чи нерозуміння того, як себе можна захистити, неготовність 

протистояти кривднику, психологічна та матеріальна залежність від кривдника, страх, 

заляканість, залежність від того, що скажуть люди тощо. 

Зацікавленість учасників зустрічі викликала інформація про спеціальні заходи з 

попередження домашнього насильства, зокрема терміновий заборонний та 

обмежувальний приписи, механізми їх застосування. 
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Про цифри, факти, стереотипи та практику говорили 9 грудня учні 11-го класу 

Соснівської загальноосвітньої школи 14 під час зустрічі з фахівцем відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світланою Тарасенко. Чи знаєте ви, яка 

кількість звернень поступає на національну "гарячу" лінію з попередження 

домашнього насильства, яка кількість звернень поступає до поліції, скільки 

постраждалих від домашнього насильства у світі та в Україні, чи є безпечні країни 

світу та яке місце в цьому рейтингу займає Україна? 

Відповіді на ці питання шукали учасники зустрічі. А ще про форми насильства, 

про спеціальні заходи з попередження домашнього насильства, дорожні карти для 

постраждалих, свідків та кривдників. 

  
 

Показ та обговорення фільму з колекції Docudays «Лізо, ходи додому» 13 

грудня модерувала керівник відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська. В учнів 5-9 класів Переспівської середньої загальноосвітньої школи фільм 

про маленьку дівчинку Лізу, яка постійно кудись тікає, нагадав не одну історію про їх 

друзів чи знайомих. Життя героїні документальної стрічки похмуре й жорстоке, тому 

вона шукає прихистку в природи, де в неї свій світ – там панують ігри, музика й 

магія. В дівчинки настільки багата уява, що вона примудряється переживати 

нескінченні запої батьків. Фільм дав можливість прожити досвід реальної героїні та 

«відчути» проблеми. Діти на подіях із фільму вчилися розрізняти які є види 

домашнього насильства, що робити та куди звертатись за допомогою, якщо сам 
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страждаєш або є свідком випадків домашнього насильства. Учні не залишилися 

байдужими після перегляду фільму, активно брали участь у обговоренні складних 

"дорослих" питань. Чому Лізу "не забирають" із такої сім'ї? Як допомогти Лізі? Чи 

багато таких сімей в нашому оточенні? Як захистити порушені права дівчинки. 

Напрацювали учасники зустрічі і ряд порад для дітей, які можуть потрапити, або вже 

потрапили у подібні ситуації. А фахівець центру розповіла про те, куди звертатися за 

допомогою та підтримкою. 

 
 

Разом із Лізою її емоції, почуття та пригоди пережили 17 грудня 

дев'ятикласники Жвирківської середньої загальноосвітньої школи. Документальний 

фільм "Лізо, ходи додому" із колекції DOCUDAYS щоразу викликає в глядачів 

емоційне обговорення. Не став винятком і перегляд фільму у Жвирківській школі, 

який модерували Ольга Пирська та Ірина Скалецька, фахівці відділу «Сокальське 

бюро правової допомоги». Куди та чому втікає маленька Ліза, чому прихистку 

дівчинка шукає у природи, чи стає уявний світ для дівчинки реальністю і хто може 

допомогти, як це зробити? Замислюючись над цими питаннями, учасники зустрічі 

мали можливість прожити життя реальної героїні та «відчути» її проблеми. Діти 

співставляли себе з маленькою Лізою, її життям, та зробили висновки для себе, що 

вони не хотіли б перебувати в такій сім`ї, де є насильство, недбалість, порушуються 

права дитини. Активно цікавилися підлітки тим, як визначити ознаки сімейного 

насильства, чи можна запобігти цьому явищу, чи передбачена відповідальність для 

кривдників та яка вона, куди звертатися по допомогу тощо. 

  
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

функціонування єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження 
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електронного посвідчення ветерана йшлося під час роботи виїзного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги, роботу якого 20 грудня на базі партнерської 

громадської організації "Ветерани АТО. Соснівка" забезпечила фахівець відділу 

«Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Окрім роз'яснення зміни 

до законодавства, учасники бойових дій отримали інформацію про те, які дії слід 

вчинити, якщо відсутні відомості про сплату страхових внесків за період мобілізації. 

Зазначимо, що особливо актуальним це питання є для шахтарів. 

 
 

Показ та обговорення фільму «Початок російського вторгнення. Війна на 

нульовому кілометрі» 21 грудня для працівників та відвідувачів Сокальської 

центральної публічної бібліотеки провела фахівець відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. В основу фільму українського режисера Василя 

Рибальченко лягли історії прикордонників, котрі у травні-вересні 2014 року в складі 

підрозділів Держприкордонслужби героїчно відстоювали територіальну цілісність 

України. Вони першими відчули на собі, що таке військове вторгнення. Це фільм про 

трансформацію свідомості. Про те, як звичайні хлопці, які не нюхали пороху, 

пройшли через страшну м'ясорубку і стали воїнами. Вони були першими, і тому про 

них забули. Але тільки з часом стає зрозуміло, хто був справжнім героєм, вони пішли 

на війну свідомо, ставши прикладом для наступних. Після перегляду фільму учасники 

активно обговорювали події фільму та разом шукали відповіді на непрості питання 

хто вони, ці справжні герої, які першими опинилися під ударами ворога, чим готовий 

пожертвувати ти заради ідеї, що таке територіальна цілісність, чому вона важлива, як 

ми розуміємо суверенітет, хто і яку відповідальність повинен нести за порушення 

державного суверенітету, які права порушуються в умовах війни та чи існують 

механізми захисту цих прав. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в Опільсько 

24 грудня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ірина 

Скалецька. Серед найактуальніших питань, з якими мешканці села звернулися до 
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юриста, питання про те, як виправити помилки в особистих документах - свідоцтві 

про народження, трудовій книжці, які документи необхідні для переоформлення 

субсидії, яким є порядок оформлення одноразової виплати за вакцинацію, як 

прийняти спадщину, куди і які заяви та документи подавати, які документи необхідні 

при зміні реєстрації місця проживання. 

Окрім того, разом з Марією Кліщ, бібліотекаркою Опільської бібліотеки, 

фахівець Центру провела вуличне інформування, розповідаючи про діяльність 

системи БПД, куди звертатися за правовою допомогою, які послуги надаються 

центрами, як отримати вторинну правову допомогу. 

  
 

Задля забезпечення та розширення доступу мешканців регіону до правових 

послуг фахівцями Центру організовано роботу 41 виїзних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги. Паралельно в окремих населених пунктах 

фахівцями Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проводилися правопросвітницькі та інформаційні 

заходи, робочі зустрічі з представниками громад.  

 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 4 жовтня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

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

позбавлення волі, задавали питання про відповідальність за порушення іспитового 

строку, відповідальність за порушення громадського порядку, порядок зміни 

реєстрації місця проживання, умови погашення судимості. Ірина Скалецька 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. 



13 
 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Опільсько 6 жовтня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро 

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

питання про порядок оформлення субсидії на опалювальний сезон, можливість 

отримання інформації про стан субсидії в домогосподарстві он-лайн, порядок 

складання та зміни заповіту, умови призначення та перерахунку пенсій, визнання 

особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 13 жовтня 

забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко на базі бібліотеки м. Великі Мости. Про повернення сум пенсій, 

виплачених надміру, списання сум переплат пенсій, одночасне отримання пенсії за 

віком та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, виплату 

аліментів та стягнення заборгованості по аліментах, неповну виплату щорічної 

разової грошової допомоги до 5 травня, пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг для сім'ї померлого звільненого зі служби військовослужбовця, порядок 

прийняття спадщини, виконання судового рішення, якщо позивач помер, порядок 

оформлення карти поляка отримали інформацію та консультації правника мешканці 

Великомостівської громади. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 18 жовтня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для підоблікових залишаються 

питання про відповідальність за порушення громадського порядку, порядок зняття з 

місця реєстрації, оформлення субсидії на опалювальний період 2021-2022 р.р., 

перетин кордону України в умовах іспитового строку. Фахівець ознайомила клієнтів з 

алгоритмом отримання правової допомоги, переліком категорій громадян, які мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Поториця 19 жовтня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська. Серед актуальних для мешканців питань – 

питання про те, які необхідно подати документи для перерахунку пенсії ветерана 

праці, які необхідні документи для оформлення субсидії на опалювальний період, 

який порядок оформлення "декретної" відпустки, як зняти з реєстрації місця 

проживання члена сім'ї без його згоди, який порядок вступу у спадщину. 
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 22 жовтня працював 

у Забужжі. Звернувшись до фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» 

Ольги Пирської, мешканці села отримали інформацію та відповіді на питання, які для 

них є актуальними: чи буде доплата до пенсії працюючому пенсіонеру, куди 

звертатись першочергово, щоб оформити спадщину, які документи необхідні для 

оскарження свідоцтва про право на спадщину, як оформити субсидії на опалювальний 

період 2021-2022 р.р.. Інформаційний куток бібліотеки поповнився новими 

матеріалами правової тематики. 
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30 жовтня в смт. Гірник працювали фахівці Червоноградського МЦ з надання 

БВПД. Формат "правового десанту" (комплекс послуг, які надаються одночасно в 

одному населеному пункті), цього разу було доповнено ще й новими форматами 

роботи. Інформаційна кампанія про діяльність системи безоплатної правової 

допомоги, як та де отримати правові послуги, про право на правову допомогу – 

Наталія Турко та Роман Кальмук. Інформування та консультування з питань 

спадкового, сімейного, земельного права (за запитом мешканців Гірника) - Наталія 

Костишин. 

   

  
 

З питаннями про порядок укладення шлюбу з іноземцем за кордоном, 

делегування повноважень щодо вчинення нотаріальних дій старостам, оформлення 

права на спадщину, оформлення субсидії на опалювальний період 2021-2022 р.р., 

порядок та умови здійснення перерахунку пенсії, алгоритм дій при колекторських 

дзвінках зверталися 10 листопада мешканці села Опільсько до фахівця відділу 

«Сокальське бюро правової допомоги» Ірина Скалецька під час роботи виїзного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Окрім відповідей та роз'яснень 

опільчани отримали інформацію про види правових послуг, які надаються фахівцями 

центрів з надання БВПД, алгоритм отримання вторинної правової допомоги - 

супровід адвоката чи фахівця центру у судовому процесі тощо. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 15 листопада забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро 

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

позбавлення волі, задавали питання про відповідальність за порушення іспитового 

строку, відповідальність за порушення громадського порядку, порядок зміни 

реєстрації місця проживання, умови погашення судимості, порядок поновлення 

втрачених документів. 

Ірина Скалецька розповіла також про те, які категорії громадян мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та ознайомила співрозмовників 

з переліком документів, котрі слід надати для отримання безоплатних послуг 

адвоката або представника центру БВПД. 

 
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

бібліотеки села Поториця 17 листопада забезпечила начальник відділу «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольга Пирська. Актуальними для мешканців села є питання 

про здійснення перерахунку пенсії за віком та необхідні для цього документи, 

здійснення доплат до пенсії за віком, оформлення субсидії на опалювальний період, 

зняття з реєстрації місця проживання неповнолітньої особи, порядок вступу у 

спадщину, здійснення відсторонення від роботи через відмову від вакцинації 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. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для 

працівників відділення соціальної допомоги вдома (м. Соснівка) 18 листопада 

забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана 

Тарасенко. Працівникам було роз'яснено порядок відсторонення від роботи 

власником. Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України 

відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом 

допускається у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, 

навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони, 

в інших випадках, передбачених законодавством. Окрім того, фахівцем надано 

інформацію про порядок відсторонення від роботи, здійснення оплати праці під час 

відсторонення, збереження за працівником робочого місця, строк відсторонення. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 26 

листопада забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» 

Світлана Тарасенко на базі Великомостівська територіальна громада. Як відбувається 

призначення субсидії на опалювальний сезон, які документи необхідні для заміни 

посвідчення водія, які дії слід вчинити, якщо судове рішення не виконується, якими є 

умови призначення пенсії по втраті годувальника, чи мають пільги на харчування діти 

учасників бойових дій у загальноосвітніх навчальних закладах, що робити, якщо 

виплата коштів до 5 травня учасникам бойових дій за 2021 рік здійснена не в повному 

обсязі, як відбувається і які документи необхідні для зняття з місця реєстрації. 
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Відповіді на ці та інші питання, інформацію про роботу бюро та Червоноградського 

МЦ отримали від фахівця мешканці Великі Мости. 

  
Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 6 грудня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Для осіб, умовно засуджених до позбавлення волі, 

актуальними є питання про відповідальність за порушення норм карантину, неповну 

виплату коштів до 5 травня учасникам бойових дій за 2020-2021 роки, залучення 

захисника у кримінальній справі, пільги багатодітної сім'ї. 

 
 

Роботу виїзного пункту доступу до правової допомоги на базі бібліотеки села 

Поториця 7 грудня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Серед актуальних питаннями для жителів села питання 

про нарахування і здійснення доплати до пенсії за віком, переоформлення субсидії на 

опалювальний період, повноваження старост при оформленні заповіту, оскарження 

свідоцтва про право на спадщину, оскарження рішення міської ради. 
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Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для жителів 

села Переспа 13 грудня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ольга Пирська. Актуальними питаннями для мешканців села є питання 

про те чи можна оформити заповіт у селі та як це зробити, куди звертатись і які 

необхідні документи для оформлення субсидії, як оскаржити акт порушення, 

складений газовою службою, як здійснюється нарахування страхового стажу, куди 

звертатись і які необхідні документи для оскарження свідоцтва про право на 

спадщину? 

Окрім вичерпних консультацій та актуальної інформації переспівчани 

отримали інформацію про механізми захисту своїх прав, зокрема, можливість це 

зробити через систему безоплатної правової допомоги. 

  
 

15 грудня у Перетоках та Скоморохах працювали виїзні пункти доступу до 

безоплатної правової допомоги. Послугами юристів відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» - консультаціями, роз'ясненнями правової інформації, 

роз'ясненнями щодо алгоритму надання вторинної правової допомоги (складення 

процесуальних документів, представництво інтересів в судах тощо) мешканці 

зазначених сіл, у яких виникли питання чи проблеми правового характеру. Як 

зазначила Ірина Скалецька, фахівець відділу, котра забезпечила роботу пунктів, серед 

актуальних питань питання про повноваження старост на вчинення нотаріальних дій, 

здійснення реєстрації за місцем проживання, оскарження актів, складених 

представниками Львівгазу, оформлення субсидій, оформлення допомоги по догляду 

за одинокими людьми пенсійного віку, порядок оскарження рішень міської ради. 
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Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги за сприяння Юлії 

Сенюк, 16 грудня працював на базі бібліотеки села Забужжя. Як зазначила фахівець 

відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга Пирська, жителів села цікавили 

питання про те куди звертатись першочергово, щоб реалізувати право на спадщину, 

яким є порядок сплати аліментів, як отримати виплату за вакцинацію, як змінити 

реєстрацію місця проживання, як виправити описку у свідоцтві про право власності 

на житловий будинок, які документи необхідно подати для переоформлення 

субсидії?. 

  
 

Роботу виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Сокальського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області 20 грудня забезпечила фахівець відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ірина Скалецька. Для осіб, умовно засуджених до позбавлення 

волі, актуальними є питання про відповідальність за порушення норм карантину, 

порядок зміни реєстрації місця проживання, умови погашення судимості. 

  



22 
 

 

Про видачу обмежувального припису, зняття з місця реєстрації, розшук 

боржника, який не сплачує аліменти та порядок здійснення розшуку, те, хто може 

контролювати виконання колективного договору та куди звертатись у разі 

порушення, порядок оскарження нотаріальної дії, те, як організувати паркування у 

дворі житлового будинку, порядок вивільнення працівників прийшли 

консультуватися до фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлани 

Тарасенко мешканці Великомостівської громади під час роботи виїзного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги 21 грудня. 

 

  
 

Протягом жовтня - грудня фахівцями Червоноградського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 19 виїздів у 

населені пункти Червоноградського району для консультування мешканців з 

питань земельного законодавства в рамках Програми прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство. 

Волиця - Зубків. Виїзні пункти доступу до безоплатної правової допомоги в 

рамках Програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

працювали 13 жовтня для мешканців цих сіл. Як відбувається приватизація земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 

споруд, для ведення особистого сільського господарства, як приватизувати земельну 

ділянку під житловим будинком, чому необхідно присвоювати земельним ділянкам 

кадастрові номери та як це зробити, як змінити цільове призначення земельної 

ділянки, як оформити заповіт на земельну ділянку. Консультації та правову 

інформацію з цих питань мешканці сіл отримали від керівника відділу «Сокальське 

бюро правової допомоги» Ольги Пирської. 
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Приватизація земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку та господарських споруд, для ведення особистого господарства, як 

приватизувати земельну ділянку під житловим будинком, що необхідно для 

присвоєння кадастрового номера, що таке цільове призначення земельної ділянки та 

як його змінити, хто має пільги по сплаті земельного податку та як ними 

скористатися, що робити, якщо орендар не сплачує орендну плату, чи можна 

достроково розірвати договір оренди землі у такому випадку. За відповідями на ці та 

ряд інших питань зверталися 27 жовтня мешканці Тартакова, Переспи та довколишніх 

сіл до фахівця відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольги Пирської під час 

роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в рамках реалізації 

Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. 

  
 

Хто має право на пільги зі сплати земельного податку, як розірвати договір 

оренди за систематичну несплату орендної плати, які документи потрібні для 

присвоєння кадастрового номера, як приватизувати земельну ділянку під житловим 

будинком - відповіді на ці питання з царини земельного права отримали 28 жовтня від 

фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко мешканці 

Боянця та Купичволі під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство. Окрім земельних питань, актуальними залишаються питання про 

спадкування за законом, пенсійне забезпечення на пільгових умовах, якщо 

здійснюються догляд за особою з інвалідністю з дитинства, наслідки пропущення 



24 
 

строків прийняття спадщини, відшкодування завданої моральної шкоди внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. 

  
 

Як відбувається присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, чи є 

правомірними строки виготовлення технічної документації на землю, які тривають 

більше року, які дії слід вчинити, якщо загублені всі правовстановлюючі документи 

на земельний пай, як здійснюється приватизація земельної ділянки під житловим 

будинком - неповний перелік питань, з якими зверталися мешканці сіл Двірці та 

Боянець 3 листопада до фахівця відділу «Соснівське бюро правової допомоги» 

Світлана Тарасенко під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство. Окрім того, актуальними питаннями, зважаючи на карантинні 

обмеження, є питання, пов'язані з вакцинацією - чи має підстави роботодавець 

звільняти невакцинованого працівника, чи може бути працівник відсторонений від 

роботи без збереження заробітної плати тощо. 

  
 

Про право на безоплатну правову допомогу, можливість отримати правову 

інформацію та консультації, діяльність відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги»? реалізацію земельної реформи в Україні, права землевласників та 

землекористувачів спілкувалися 3 листопада з мешканцями сіл Тартаків та Горбків 

фахівці Центру Ольга Пирська та Ірина Скалецька. 
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Як приватизувати земельні ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд, для ведення особистого господарства, 

як приватизувати земельну ділянку під житловим будинком, яким є порядок 

присвоєння кадастрового номера, як вступити у спадок на земельний пай та оформити 

його у власність, що робити, якщо орендар не сплачує орендну плату, чи можна 

достроково розірвати договір оренди землі у такому випадку? відповіді на ці питання 

шукали мешканці Свитазева та Суховолі під час роботи виїзного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги 4 листопада у фахівців відділу «Сокальське бюро 

правової допомоги» Ольга Пирська та Ірина Скалецька. Нагадаємо, що пункти 

доступу до безоплатної правової допомоги з питань земельного права для 

землевласників та землекористувачів працюють у Червоноградському районі в 

рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство. Про основні етапи впровадження земельної реформи, право на правову 

допомогу, види правової допомоги, роботу системи правової допомоги отримали 

інформацію мешканці зазначених сіл під час інформаційної акції у форматі вуличного 

інформування. 

  
 

Виїзний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, роботу якого в 

рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство забезпечила фахівець відділу «Соснівське бюро правової допомоги» 



26 
 

Світлана Тарасенко, працював 4 листопада у Хлівчанах. Серед інших питань для 

мешканців сіл актуальними залишаються питання про розірвання договорів оренди 

землі в односторонньому порядку, приватизацію земельної ділянки під житловим 

будинком, підтвердження несплати орендної плати за договором оренди землі, 

встановлення меж земельної ділянки, правила добросусідства та можливості 

захистити себе при їх порушенні сусідами тощо. 

Пакети інформаційних матеріалів з роз'ясненням актуальних питань земельного 

законодавства отримали мешканці Хлівчан під час інформаційного заходу, 

проведеного у форматі вуличного інформування. 

 
 

Якими є пільги зі сплати земельного податку для учасників бойових дій, що 

вважається систематичною несплатою орендної плати, чи можна безоплатно 

отримати земельну ділянку для будівництва в іншій області тощо. На ці питання 5 

листопада під час роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

в рамках реалізації Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство отримали відповіді мешканці сіл Муроване та Жужеляни від фахівця 

відділу «Соснівське бюро правової допомоги» Світлана Тарасенко. Пакети 

інформаційних матеріалів з роз'ясненням актуальних питань земельного 

законодавства отримали мешканці Жужелян та Мурованого під час інформаційного 

заходу, проведеного у форматі вуличного інформування. Окрім того зі старостою 

Жужелянського старостинського округу обговорили формати подальшої співпраці, 

орієнтовний графік роботи виїзного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з нагальних правових 

питань. 
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У Червоноградському районі продовжується реалізація Програми прискорення 

приватних інвестицій в сільське господарство. Відповіді на питання та корисну 

правову інформацію про приватизацію земельних ділянок для ведення особистого 

сільського господарства, приватизацію земельної ділянки під житловим будинком,  

присвоєння кадастрового номера, зміну цільового призначення земельної ділянки,  

встановлення (відновлення) меж, зміну цільового призначення земельної ділянки  

отримали 18 листопада в рамках роботи виїзного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги від фахівців відділу «Сокальське бюро правової допомоги» Ольга 

Пирська та Ірина Скалецька мешканці віддалених сіл Сокальщини - Тудорковичів та 

Старгорода. 

  
 

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. 

Червоноградський МЦ з надання БВПД розширює мережу партнерів. 

Меморандум про співпрацю 1 жовтня підписали директор центру Наталка Костишин 

та голова Червоноградської міської спілки ветеранів афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Олексій Фетісов. Метою та Меморандуму є співпраця і 

консолідація зусиль, спрямованих на сприяння наданню правової допомоги, 

підвищення правової грамотності та правової культури мешканців регіону, надання та 

поширення якісної актуальної правової інформації, організація спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту 

своїх прав тощо. 

 
 

Про взаємодію між Червоноградським МЦ з надання БВПД та Червоноградська 

міська централізована бібліотечна система йшлося 19 жовтня під час зустрічі 

керівників Наталії Костишин та Ірини Покотило. За результатами зустрічі досягнуто 

попередніх домовленостей про організацію он-лайн навчань з правових питань для 
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працівників бібліотек, забезпечення роботи он-лайн пунктів консультування тощо. 

Про право на правову допомогу, послуги, які надаються Центром, успішні практики 

взаємодії йшлося під час зустрічі з фахівцями бібліотек, які долучилися до 

Червоноградської міської централізованої бібліотечної системи. Уже традиційно 

консультуванням завершилася зустріч з бібліотекарями. Топовими питаннями стали 

питання про призначення субсидій, присвоєння кадастрового номера, вступ у 

спадщину. 

  
 

Про продовження співпраці між установами в умовах посилення карантинних 

обмежень йшлося 20 жовтня під час зустрічі Наталія Турко з фахівцями та 

підобліковими Червоноградської філії Львівського обласного центру зайнятості. 

Серед домовленостей – переведення роботи пункту консультування в он-лайн режим, 

поширення інформації фахівцями про право на правову допомогу, алгоритми її 

отримання та перекерування за потреби підоблікових до місцевого центру тощо. 

Паралельно із цим фахівці служби зайнятості та відвідувачі скористалися можливістю 

отримати фахові консультації, зокрема з питань соціального захисту, спадкового та 

сімейного права. 

 
 

Формат "правовий десант", запроваджений фахівцями Червоноградського МЦ з 

надання БВПД у 2016 році розвивається і надалі. Нагадаємо, що він передбачає 
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комплекс заходів під час виїздів фахівців у віддалені населені пункти, чи населені 

пункти, з якими відсутнє сполучення. На жаль, дорожня інфраструктура регіону у 

такому стані, коли, аби доїхати до місця призначення, доводиться долати відстань 

удвічі більшу, ніж це показує карта. Та й карантин вніс свої корективи. Однак 26 

жовтня "правовий десант" у Белзі відбувся. Цього разу в рамках реалізації Програми 

прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. Про вивчення потреб 

мешканців сіл, типові проблеми правового характеру, з якими вони звертаються до 

фахівців Центру, підсумки роботи виїзних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги за 9 місяців цього року, проблемні питання, пов'язані з впровадженням 

земельної реформи йшлося під час наради зі старостами Белзької територіальної 

громади, участь у якій взяла директор Центру Наталія Костишин. Графік роботи 

виїзних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, тематику та формат 

правопросвітницьких заходів, інформаційних кампаній обговорила директор Центру з 

міською головою Оксаною Березою. 

Поширені питання земельного законодавства, з якими найчастіше звертаються 

мешканці громади, обговорили фахівець Центру Марія Козловська та землевпорядник 

Белзької міської ради Лідія Букрій. Про взаємодію в умовах карантину йшлося під час 

зустрічі з працівниками соціальних служб Белзької громади. З актуальними 

питаннями зверталися до правників під час роботи виїзного пункту доступу до 

правової допомоги мешканці Белза та околиць. Серед "гарячих" проблем присвоєння 

кадастрового номера, укладення договору довічного утримання, оформлення пенсій, 

оформлення заповіту, пільги при сплаті земельного податку тощо. 

  
 

Станом на кінець жовтня у Червоноградська міська філія Львівського 

обласного центру зайнятості зареєстровано 486 осіб зі статусом безробітних. З них - 

107 мешканців з довколишніх та віддалених сіл, 100 осіб з інвалідністю. З якими 

питаннями та проблемами найчастіше сам-на-сам залишаються ці люди та як, 

надаючи комплексні послуги, можна їм допомогти, обговорювали керівники трьох 

установ – Наталка Костишин (Червоноградський МЦ з надання БВПД), Тетяна Борис 

(Червоноградська міська філія Львівського обласного центру зайнятості) та Світлана 

Сідельник (Відділ обслуговування громадян N5 ГУ ПФУ у Львівській області) 27 

жовтня під час робочої зустрічі. Учасниці зустрічі напрацювали "дорожню карту" 

взаємодії між установами, спрямованої на підвищення рівня поінформованості 

мешканців Червоноградської громади, зокрема в умовах карантинних обмежень, 

попередній план спільних заходів різних форматів тощо. 
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Комплексне надання послуг, взаємодія між організаціями та установами, єдині 

підходи та бачення шляхів вирішення проблем - це те, що спрямовує роботу на 

результат. Не є винятком такі підходи у роботі фахівців Червоноградського МЦ з 

надання БВПД, що надають послуги постраждалим від сімейного насильства. Про 

покращення взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, практики виявлення 

фактів насильства, перенаправлення постраждалих від насильства для отримання 

правових послуг, планування та проведення спільних інформаційних та 

просвітницьких заходів йшлося 17 листопада під час робочої зустрічі директора 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталії Костишин та начальника сектору 

ювенальної превенції Червоноградського районного відділу поліції Ірини Панасюк. 

  
 

Про діяльність системи БПД, надання правової допомоги учасникам бойових 

дій, внутрішньо переміщеним особам, тематику звернень, успішні кейси надання 

вторинної правової допомоги, дієвість законодавчої бази з питань запобігання 

сімейному насильству йшлося 16 грудня під час візиту до Червоноградського МЦ з 

надання БВПД Арслана Сабирбекова та Артура Плесака, представників спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні. 
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Навчально-методичний семінар, присвячений питанням практичної реалізації 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» для старост Сокальської 

міської ради 17 грудня провела фахівець відділу «Сокальське бюро правової 

допомоги» Ірина Скалецька. Правниця роз'яснила: що є публічною інформацією, яку 

треба надавати на запити; як визначається суспільний інтерес, чи є запитувана 

інформація суспільно необхідною (чи становить суспільний інтерес), співвідношення 

права на приватність і права на інформацію; чи можна не надавати інформацію на 

запит, якщо вона оприлюднена на сайті, алгоритм розгляду скарг представниками 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: що чекати розпоряднику, 

який порушив Закон України «Про доступ до публічної інформації», чи має 

справжній розпорядник інформації надавати копію відповіді установі, яка 

перенаправила запит за належністю. 

Учасники семінару зазначили, що інформація актуальна і відповідей на ці та 

інші питання їм не вистачало протягом року, що минає, адже багато речей доводилося 

робити вперше. Приємною несподіванкою стало закінчення семінару. Адже уже 

традиційно наприкінці року Червоноградський МЦ з надання БВПД підбиває 

підсумки своєї роботи, аналізує результати, планує наступні кроки. А все це можливо 

за підтримки партнерів, зокрема і органів місцевого самоврядування та місцевої 

влади. Цьогоріч за дієву співпрацю задля забезпечення доступу громадян до якісної 

правової допомоги, сприяння розвиткові їх правової обізнаності і культури та з 

нагоди Дня місцевого самоврядування Подяками Центру відзначені старости 

Сокальської територіальної громади: Ольга Савка, Ольга Кальмук, Тарас Зубенко, 

Степан Кіндратюк, Марія Маркевич, Світлана Коляда. 

 
 



32 
 

1.2 БПД-онлайн 

У зазначений період фахівцями Центру:  

- надано 33 он-лайн консультації з правових питань, запити на які надходили 

різними каналами комунікації: хелп-деск, chervonohrad.lviv@legalaid.lviv.ua, сторінку 

місцевого центру у соціальній мережі Facebook тощо. 

 

1.3. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

 З метою підтримки довідково-інформаційної платформи в актуальному стані 

здійснено редагування 2 статей з наступних тем: «Порядок поховання померлого та 

надання ритуальних послуг», «Добровільна сплата єдиного внеску (купівля 

страхового стажу для виплати пенсії)». 

 

3.5. Вивчення правових потреб громадян 

За звітний період з метою забезпечення якісної правової допомоги за запитами 

громад фахівцями Червоноградського МЦ з надання БВПД здійснено моніторинг 

потреб новостворених громад Сокальщини та оновлено карту правових потреб.  

Зокрема: 

- проаналізовано тематику звернень клієнтів до Червоноградського МЦ з надання 

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

допомоги»; 

- проаналізовано тематику звернень до фахівців Червоноградського МЦ з надання 

БВПД, отриманих під час групових заходів з використанням платформи ZOOM; 

- проаналізовано тематику звернень під час роботи виїзних пунктів консультування, 

результати зворотнього зв’язку, отриманого після проведення 

правопросвітницьких та комунікативних заходів. 

 

Система БПД є незалежною, клієнтозорієнтованою, інноваційною, ефективною 

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

 Забезпечено укладання щомісячних планів роботи Червоноградського МЦ з 

надання БВПД, графіків проведення групових он-лайн консультацій 

 Забезпечено  надання послуг у відповідно до внесених змін до форматів роботи 

Центру у зв’язку з особливостями роботи у період карантину 

 Директор Червоноградського МЦ з надання БВПД взяла участь у 3 засіданнях 

Керівної ради та у 7 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: 

- «Актуальні зміни в питанні призначення субсидії»; 

- «Порядок призначення пенсії: проблемні питання»; 

- «Навчальні відпустки»; 

- «Страховий стаж: поняття та обчислення»; 

- «Виселення з наданням та без надання іншого житлового приміщення»; 

- «Онлайн-кредити: проблемні питання та практичні поради»; 

- «Здійснення права на спадкування: порядок, особливості прийняття, 

строки для прийняття спадщини»; 

- «Дискримінація в трудових відносинах: мобінг»; 

- «Процесуальні касаційні фільтри: що варто знати»; 

- «Права та обов'язки співвласників ОСББ»; 

- «Стягнення аліментів на дитину з-за кордону»; 
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Взаємодія між місцевими центрами 

"Взаємодія системи БПД з органами місцевого самоврядування, партнерськими 

організаціями та установами. - Досвід та можливості" - семінар під такою назвою 12 

жовтня відбувся в Ужгородській районній раді за організації Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області та місцевих центрів. У заході взяли участь 

Василь Попадинець, директор Регіонального центру, Михайло Давиденко, Аліса 

Богдан та Костянтин Молнар - директори місцевих центрів Закарпаття, а також 

директори місцевих центрів різних регіонів, серед яких Наталія Костишин. Серед 

запрошених - представники органів місцевої влади, ОТГ, депутати та партнерських 

організацій. Керівник Регіонального центру з надання БВПД В.Попадинець провів 

для учасників семінару презентацію основних напрямків діяльності системи БПД на 

Закарпатті, детально розповів про здобутки та пріоритети в роботі центрів та бюро, 

поінформував про хід реалізації пілотного проєкту системи БПД на Закарпатті 

"Програма відновлення для неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення". Учасники обговорили механізми взаємодії, зокрема 

щодо проведення заходів з ресоціалізації неповнолітніх. Керівники місцевих центрів, 

які приїхали на Закарпаття у межах обміну досвідом у системі БПД, поділилися своїм 

досвідом налагодження партнерства та розповіли про кращі практики комунікації 

центрів та бюро правової допомоги з органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями та державними установами. 

 
 

13 жовтня. Другий день семінару "Взаємодія системи безоплатної правової 

допомоги з органами місцевого самоврядування, партнерськими організаціями та 

установами. Досвід та можливості" в рамках обміну досвідом, як і перший, вирізнився 

змістовністю та інтенсивністю. Директорів Червоноградського, Охтирського, 

Роздільнянського, Запорізького та Кременецького МЦ з надання БВПД приймав 

Мукачівський місцевий центр з надання БВПД. Налагодження взаємодії між 

відділами, робота з клієнтами з урахуванням національної приналежності та різних 

етнічних груп, налагодження взаємодії з партнерами задля забезпечення доступу до 

правосуддя тим, хто його потребує, успішні практики фахівців Центру та адвокатів. 

Про це йшлося під час презентації директора Костянтина Молнара. Ці та інші 

питання стали предметом для обговорення у форматі "А у нас так..." та дискусії щодо 

спірних питань і тверджень та шляхів їх вирішення. Про особливості роботи з 

біженцями йшлося під час зустрічі в державній установі "Пункт тимчасового 

розміщення біженців у Закарпатській області". Учасники семінару мали можливість 

долучитися і до просвітницького заходу щодо прав осіб, що набули статусу біженців 

та їх дітей, народжених в Україні. Прикладом організації роботи у високогірних 

районах директори місцевих центрів визнали роботу фахівців Воловецького бюро 

правової допомоги, у скарбничці досвіду яких чимало успішних практик, цікавих 

актуальних заходів для мешканців віддалених гірських сіл. 
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Про порядок, алгоритм написання письмових консультацій з земельних питань 

йшлося 21 жовтня під час зустрічі фахівців Червоноградського МЦ з надання БВПД з 

начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області 

Наталія Мелян. На прикладі аналізу консультацій правники мали можливість 

вдосконалитися у виокремленні питань правової тематики, з якими звертаються 

клієнти, вмінні їх структурувати та конкретизувати, напрацювати навички логічної 

побудови тексту з урахуванням необхідностей посилання на нормативно-правову 

базу, судову практику тощо. Окремо з фахівцями відділу організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами Вікторією Скаб’як та Лесею Шаварською обговорювались 

питання щодо здійснення перевірки актів адвокатів і Порядку оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

що затверджений постановою Кабінету Міністрів України, адже практика виокремила 

ряд питань, які потребують деталізації. 

 
 

Насиченим та результативним видався перший день візиту фахівців 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Світлана Тарасенко та Марії Козловської до 

Вижницького МЦ з надання БВПД 11 листопада в рамках заходів з обміну досвідом 

між працівниками місцевих центрів учасники зустрічі обговорили кращі практики 

надання правової допомоги, проаналізували досвід двох центрів з організації роботи з 

прийому громадян та надання послуг в умовах карантинних обмежень, обмінялися 

інформацією щодо тематики звернень, роботи з особливими клієнтами, обговорили 

напрацьовані алгоритми вивчення правових потреб громад, інструменти для 

проведення інформаційних та просвітницьких заходів. Не оминули увагою і те, як 
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відбувалось опитування населення, землекористувачів та землевласників, як 

реалізовується Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство. 

  
 

12 листопада Світлана Тарасенко та Марія Козловська, фахівці 

Червоноградського МЦ взяли участь у тренінгу «Успішна комунікація: як говорити та 

чути осіб, які постраждали від домашнього насильства» проводиться в рамках 

проєкту «Кімната психологічної допомоги постраждалим від домашнього 

насильства», що відбувся у Вижниці. Як спілкуватися з постраждалими від 

домашнього насильства? Як створити довірливу атмосферу та відчуття безпеки під 

час спілкування? Як правильно ставити запитання та чого не варто говорити тим, хто 

страждає від проявів насилля? Чому невербальне спілкування теж важливе? Не тільки 

відповіді на ці питання шукали учасники, а й відповідні навички, необхідні для 

роботи, формували при аналізі ситуативних задач, пошуку варіантів комунікації та 

поведінки учасники заходу, побудові діалогів тощо. 
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Задля набуття нових професійних навичок і умінь для здійснення 

правопросвітницької та комунікаційної діяльності у сфері земельних відносин участь 

у тренінгу "Правопросвітницька та комунікаційна діяльність у сфері земельних 

відносин", що проводився 25-26 листопада Координаційним центром з надання 

правової допомоги за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства 

України та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) взяла фахівець 

Червоноградського МЦ з надання БВПД Марія Козловська. 

Як комунікацію зробити ефективною, як побудувати стратегію комунікації, що 

таке антикризова комунікація, що таке брендинг, як укласти комунікаційний план - ці 

та ряд інших питань мали можливість опрацювати учасники тренінгу, проектуючи їх 

на кращі практики правопросвітництва у сфері земельних відносин, напрацьовані 

центрами. 

 
 

Два дні у режимі нон-стоп провели фахівці Червоноградського МЦ з надання 

БВПД, взявши участь у міжрегіональній робочій зустрічі з обміну досвідом та 

напрацювання кращих практик надання правової допомоги. Разом зі своїми колегами 

з Білоцерківський місцевий центр з надання БВПД Наталія Костишин, Леся 

Шаварська, Марія Федоряк, Ольга Пирська, Ірина Скалецька та Світлана Тарасенко 1-

2 грудня мали можливість обмінятися досвідом, презентувати кращі практики у своїй 

роботі, обговорити та знайти спільний знаменник у спірних чи дискусійних питаннях. 

Вітальним словом та коротким екскурсом в історію місцевих центрів зустрів 

гостей директор Регіонального центру з надання БВПД Віктор Кіккас. З досвідом та 

особливостями роботи місцевого центру та бюро правової допомоги Київщини 

ознайомила директор Білоцерківського МЦ Оксана Сірик. Серед напрацювань - 

досвід проведення соціологічних досліджень правових потреб в територіальних 

громадах, дієва співпраця з громадськими організаціями, активне правопросвітництво 

в громадах, реалізація проектів та програм, спрямованих на розширення доступу 

громадян до правосуддя. Своїм досвідом поділилися і червоноградці. Адже у нашій 

скарбничці теж немало цікавих реалізованих проектів та програм, розроблених 

авторських правопросвітницьких заходів, співпраця зі ЗМІ, громадськими 

організаціями, реалізація мережевих та міжсекторальних проектів. Фахівці з 

Червонограда скористалися можливістю попрацювати у відділах, помінявшись 

ролями з господарями, обговорити алгоритми та механізми за усіма напрямками 

роботи центрів, відзначити спільне, взяти для себе нове. 
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3 грудня директор Червоноградського МЦ з надання БВПД Наталія Костишин 

в рамках обміну досвідом відвідала Правобережний київський місцевий центр з 

надання БВПД. Про кращі практики проведення правопросвітницьких заходів за 

запитами цільових груп, взаємодію з адвокатами, налагодження співпраці з органами 

влади та місцевого самоврядування, організацію та проведення інформаційних 

кампаній та співпрацю з засобами масової інформації, особливості реалізації 

Програми прискорення приватних інвестицій у сільське господарство у Києві та на 

Червоноградщині йшлося під час зустрічі, яка супроводжувалася часом гострою 

дискусією з приводу тих чи інших питань. 

Про живу роботу киян свідчить і те, що колезі з Львівщини дали можливість 

долучитися до он-лайн правопросвітницького заходу, розповівши молоді про 

механізми захисту її прав, систему безоплатної правової допомоги, основні напрямки 

її діяльності та цікаві практики. 

 
 

10 та 11 грудня на Львівщині відбувся тренінг «Підвищення кваліфікації 

працівників системи БПД області з земельних питань в рамках проєкту програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», участь у якому взяли 

фахівці Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Програма була досить цікавою та насиченою. З вітальним словом 

розпочав тренінг Ігор Микитин, директор Регіональний центр з надання БВПД у 
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Львівській області: Фахівці обмінялись досвідом із питань правопросвітництва та 

земельних виїздів, консультацій. З’ясували проблеми, які характерні як для цілого 

регіону так і у певних районах. 

  
 

 

13 грудня Червоноградський МЦ з надання БВПД з робочим візитом відвідав 

в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр 

Баранов. Серед питань, які стали предметом обговорень та дискусій - питання про:  

 особливості регіону та, відповідно, особливості організації надання безоплатної 

правової допомоги; 

 тематику звернень та особливості питань у розрізі регіону; 

 якість та своєчасність надання правової допомоги; 

 навантаженість працівників; 

 реалізацію Програми прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство тощо. 

Відвідали керівники Координаційного та місцевого центрів і один із відділів – 

«Сокальське бюро правової допомоги». 

 

  
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2021 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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2124 звернень клієнтів, 1733 особам було надано правову консультацію, 391 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1. 
Відділ правопросвітництва на 
надання безоплатної правової 

допомоги 

813 598 215 

2. 
Відділ «Соснівське бюро 

правової допомоги»  
527 421 106 

3. 
Відділ «Сокальське бюро 

правової допомоги»  
784 714 70 

 Разом по МЦ 2124 1733 391 

 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 

397 рішень про надання БВПД, надано 141 доручень адвокатам та 256 накази 

штатним працівникам (представництво інтересів у суді або оформлення 

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

БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з питань:   

Соціальне забезпечення – 419 (20%), Адміністративне право – 286 (13%), Земельне 

право – 186 (9%), Житлове право – 183 (9%), Трудове право – 158 (7%), Цивільне 

право – 148 (7%), Цивільний процес – 145 (7%), Сімейне право – 145 (7%), Виконання 

судових рішень – 122 (6%), Спадкове право – 101 (5%), Пенсійне право – 88 (4%), 

Адміністративне правопорушення – 52(2%), Інші питання – 28 (1%), Кримінальне 

право – 27 (1%), Податкове право – 18 (1%), Кримінальний процес – 18 (1%). 
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Діаграма 1. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за звітний квартал за категорією 

питань 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

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

з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 
 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Червоноградського місцевого центру  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яким надано БВПД, 

 за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД 

 
 

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

позитивних рішень було прийнято щодо осіб, які перебувають під юрисдикцією 

України і отримують дохід, що не перевищує два неоподатковуваних мінімуми для 
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47 (8%), Особи з інвалідністю –  20 (4%), Діти – 16 (3%), Жертви домашнього 

насильства 12 (2%), Власники земельних ділянок – 3 (1%), ВПО – 2 (0%), Засуджені – 

1 (0%). 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності  

місцевого центру в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

пунктів 

консультув

ання /осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

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: 
41/642 1 76 1 15 

2. 
Соснівське бюро 

правової допомоги 
12/168 - 12 - 6 

3. 
Сокальське бюро 

правової допомоги 
21/378 1 29 - 4 

4. 
Червоноградський 

МЦ 
8/96 - 35 1 5 

 


