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РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

 

[1.1]  Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.  

14 січня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар надав 

інтерв’ю телекомпанії «М-

Студіо» щодо «Стягнення 

компенсації за отриману травму 

через ожеледицю», Можна 

виділити добровільний і 

судовий порядок 

відшкодування шкоди. Якщо 

ми говоримо про добровільне 

відшкодування, то потрібно 

звернутися до органу, який є 

власником або 

балансоутримувачем майна та 

відповідно відповідальним за 

належне санітарне і технічне 

утримання території 

18.01,20.01,11.02,17.02,18.02,15.03,16.03,29.03,30.03,20.04,24.04,29.04,25.05,28.05

,03.06,11.06,14.06,12.07,19.07,30.07,05.08,09.08,13.08,19.08,20.08,31.08,02.09,13,0

9,20,09,27,09 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Дрогобецкі  проводила вебінари та семінари  

для безробітних. Під час яких проінформувала шукачів роботи про переваги 

легальної зайнятості, ризиками нелегальної зайнятості та нелегальної трудової 

міграції, гендерними аспектами на ринку праці.  



Також фахівець зазначила що кожен громадянин, який влаштовується на 

роботу, повинен пам’ятати, що не оформлені вчасно трудові відносини є не лише 

грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягнуть за собою низку 

проблем для самого працівника у вигляді позбавлення соціального захисту у разі 

безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на 

виробництві, а також гідної пенсії. «Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, 

працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх 

трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин» 

По завершенні діалогу слухачі отримали вичерпні відповіді на запитання, 

контакти для зворотного зв’язку у разі потреби додаткової консультації.  

 

22 січня  директор 

Мукачівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Костянтин 

Молнар разом із заступником 

начальника відділу 

правопросвітництва та  надання 

безоплатної правової допомоги 

Мукачівського МЦ з надання 

БВПД  Іриною Дрогобецкі  взяли 

участь ефірі радіо “Пульс”  м. 

Берегові, де розповіли слухачам 

про роботу Мукачівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги , умови та порядок звернення за 

наданням БВПД і відповіли на питання слухачів.  

 

27 січня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар разом із 

заступником начальника 

відділу правопросвітництва 

та надання БПД  провів 

круглий стіл в приміщенні 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради  разом з начальником даної установи - 

Наталією Зотовою В ході зустрічі сторони підвели підсумки співпраці за 2020 рік, 

узгодили напрями взаємодії та запровадження нових підходів до надання БПД для 



осіб які перебувають у складних життєвих обставинах, для вирішення найбільш 

актуальних правових питань вказаної категорії населення Було погоджено графік 

роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради 

28 січня відбувся  круглий стіл "Співпраця органів БПД та нотаріата" участь 

взяли директор 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Костянтин Молнар 

та заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва 

та  надання 

безоплатної 

правової допомоги 

Мукачівського МЦ з надання БВПД Ірина Дрогобецкі,  завідувач Мукачівської 

міської державної нотаріальної контори Плеша А.М. та державний нотаріус Едгар 

- Козар В.В. 

Під час якої  узгодили здійснення перенаправлення осіб, які потребують 

вторинної правової допомоги до місцевого центру, а місцевий центр буде 

направляти осіб, які потребуватимуть нотаріальних послуг. В ході зустрічей 

надано інформацію про роботу Мукачівського МЦ, особливу увагу звернувши на 

переваги безоплатної вторинної правової допомоги.  Обговорили питаня 

подальшої співпраці. 

 



08 лютого головним 

спеціалістом відділу 

«Свалявське бюро правової 

допомоги» Даниїл Довбак було 

записано відеоролик на тему 

«Протидія кібербулінгу» та 

розміщено на facebook сторінці 

Мукачівського МЦ з надання 

БВПД. Кібербулінг – це булінг 

із застосуванням цифрових 

технологій. Він може 

відбуватися в соціальних 

мережах, платформах обміну 

повідомленнями 

(месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах.  

 

 18 лютого у межах Всеукраїнського тижня із захисту прав споживачів 

заступник начальника відділу правопросвітництва та  надання безоплатної 

правової допомоги  

Ірина Дрогобецкі 

разом із соціальними 

партнерами провели 

лекцію "Захист прав 

споживачів"Які є 

пастки під час 

оформлення 

споживчого кредиту 

в банку? Чи має банк 

право без 

попередження клієнтів змінювати тарифи на свої послуги? Чи може банк 

арештувати пенсійний рахунок? Чи є порушенням видача кредитної картки разом 

із зарплатною? Куди звертатися, якщо клієнт вважає, що фінансова установа 

порушує його права? Відповіді на ці та безліч інших запитань клієнтів 

висвітлюються під час правопросвітницьких заходів, що проходять онлайн та 

офлайн в кожному регіоні. 



03 березня відбувся спільний правопросвітницький захід на тему «Права 

дітей» участь взяли директор Мукачівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин 

Молнар та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та  надання безоплатної 

правової допомоги Ірина Дрогобецкі, 

старший інспектор Мукачівського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» в Закарпатській області Тетяна Бенца. Директор Мукачівського МЦ 

Костянтин Молнар поінформували присутніх про функціонування системи БПД 

та порядок звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою. 

У рамках заходу старший інспектор Тетяна Бенца та заступник начальника 

відділу правопросвітництва та  надання безоплатної правової допомоги Ірина 

Дрогобецкі розповіли присутнім про права дитини відповідно до Конвенції про 

права дитини, цивільні права неповнолітніх, захист прав дітей в Україні з 

урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права та ким 

здійснюється захист прав дітей в Україні. 

11 березня начальник відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» 

Едуард Пижик та головний спеціаліст відділу «Воловецьке бюро правової 

допомоги» Наталія Мадяр провели робочу зустріч. У заході взяли участь директор  

центру соціальних служб Надія Пазюк та фахівець центру з соціальної роботи 

Надія Вербещук.  Під час заходу присутніх було ознайомлено з основними 

функціями та повноваженнями відділу «Воловецьке бюро правової допомоги», 

категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 

відповідно до Закону України «Про безоплатну вторинну правову допомогу» 

Начальник відділу в ході правопросвітницького заходу  розповів про 

основні поняття та права постраждалої особи. 

 

 

 



23 березня  відбувся 

VIІ Всеукраїнський форум 

взаємодії та розвитку 

Закарпаття. 

 Громада, влада, 

бізнес та медіа зібралися 

разом, щоб обговорити 

соціальної активності в 

регіоні, привернути увагу 

до сталого розвитку, 

волонтерського руху, 

корпоративної соціальної 

відповідальності та презентували проєкти, які заплановані у 2021 році.  

Заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ірина Дрогобецкі презентувала  запуск проекту "Волонтери 

БПД", розповіла присутнім про волонтерську діяльність у сфері надання 

безоплатної правової допомоги, також як можна долучитися до проекту. 

 

13 квітня в Мукачівському 

місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги відбувся 

правопросвітницький захід на 

тему: " Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення" 

участь взяли керівник Служби у 

справах дітей Мукачівської 

міської ради Степанова Ольга 

Рудольфівна та працівники 

служби, Бабинець Богдан 

Михайлович- начальник 

Мукачівського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області. 

Проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні злочину», впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом 

Генерального прокурора України на базі системи надання безоплатної правової 

допомоги за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні. 

 



14 квітня  спеціалісткою   

відділу «Воловецьке бюро 

правової допомоги» Наталією 

Мадяр було проведено 

правопросвітницький захід  

спільно з службою у справах 

дітей Воловецької ТГ  службою 

у справах дітей Мукачівської 

РДА . Під час заходу присутніх 

було  ознайомлено з видами 

правових послуг первинної 

правової допомоги відповідно до 

Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». Фахівчиня відділу розповіла присутнім про основні поняття 

безоплатної вторинної правової допомоги та види правових послуг.  

 Під час заходу було ознайомлено присутніх з правами постраждалих осіб 

відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

 

7 квітня   фахівчиня   

відділу «Воловецьке бюро 

правової допомоги» Наталієя  

Мадяр спільно з фахівчинею 

Воловецького РЦЗ було 

проведено 

правопросвітницький захід  на 

тему: «Захист прав 

інтелектуальної власності» 

Право інтелектуальної 

власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на 

інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим 

законом (ст. 418 ЦК). 

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 

інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст 

яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається 

Цивільним Кодексом України, Законам України: «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» 

та іншим законом. 



28 квітня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

Костянтин 

Молнар, 

регіональна 

представниця 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області 

Тетяна Таран, в.о.начальника відділу зв’язків із громадськістю Національної 

поліції в Закарпатській області Ольга Мартин взяли участь тематична 

інформаційно-просвітницька зустріч з метою попередження та захисту від 

домашнього насильства в Чинадіївській ОТГ. 

Директор Мукачівського центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Костянтин Молнар поінформував про право кожного на безоплатну 

правову допомогу, про те які категорії осіб можуть скористатися представництвом 

інтересів за рахунок держави, куди звертатися за такою допомогою. Фахівець 

зазначив, що згідно Закону про безоплатну правову допомогу, особи, які 

постраждали від домашнього, гендерно зумовленого чи інших форм насильства, а 

також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування тощо мають право 

на представництво інтересів у судах, перед органами державної влади тощо за 

рахунок держави. 

28 квітня головний спеціаліст "Берегівського бюро правової допомоги" 

Павло Першель провів правопросвітницький захід на тему" Досткп до БПД" на 

базі філії державної установи" Центр пробації" в Закарпатсьій області 

Берегівський райони сектор.також післдя заходу відбулася робоча зустріч з 

керівником установи, під час якої були обговоренні шляхи співпраці. 

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає 

у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі 

види правових послуг, як:– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги та медіації. 



 

 

14 червня відбулася інформаційно-правопросвітницька зустріч мешканців 

ОСББ «Мужайська 107» з директором Мукачівського місцевого центру з надання 

БВПД Костянтином 

Молнаром та працівниками 

центру, фахівцем 

Берегівського бюро правової 

допомоги Першель П.П., 

начальником Відділу 

обслуговування громадян № 1 

м.Берегова головного 

управління Пенсійного фонду 

України в Закарпатській 

області Катериною Байов та 

начальником Управління 

соціального захисту 

населення Берегівської 

міської ради Оксаною Кондрич.  

У межах зустрічі мешканці ОСББ задавали питання щодо соціального та 

пенсійного забезпечення,   випплат субсидій та інших соціальних виплат, 

індексації пенсії, захисту прав учасників АТО. Фахівці надали учасники зустрічі 

детальні роз’яснення та пояснили алгоритм дії з метою вирішення проблемних 

питань.  



Директор Мукачівського місцевого центру розповів присутнім про порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги, зазначивши, безоплатна 

правова допомога (БПД) – це правова допомога, що гарантується державою та 

повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел. 

 

В період літніх канікул 

підлітки не лише радіють 

канікулам, а й шукають 

перше працевлаштування. Чи 

знають хлопці та дівчата свої 

права при влаштуванні на 

роботу , які вакансії 

розглядають та чи 

підтримують батьки рішення 

своїх дітей працювати. 

Директор Мукачівського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Костянтин 

Молнар  розповів, про 

працевлаштування неповнолітніх, що при працевлаштуванні має бути 

обов’язково згода одного із батьків. Для неповнолітніх має бути і обмежений 

робочий день. При пошуку роботи варто не погоджуватися на сумнівні пропозиції 

з великою заробітною платою. Наприклад, якщо у вакансії зазначено, що 

промоутер без досвіду роботи за один робочий день може отримати 5 тис.грн – це 

не так, адже часто студентам та школярам пропонують заробити легкі гроші та 

навіть більше ринкової пропозиції, і ті, повіривши, погоджуються. Тому 

рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитись із 

батьками та знайомими щодо працевлаштування 

07 червня  заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва та  

надання БПД  Ірина 

Дрогобецкі  взяла участь у 

нараді яка відбулася у малій 

залі Мукачівської міськради  

за участі старост 

старостинських округів 

Мукачівської громади та 

керівників Управління 



освіти, культури молоді та спорту, Служби у справах дітей та Управління 

соціального захисту Мукачівської міськради, та Мукачівського міськрайонного 

центру занятості. 

 

 

Фахівець під час наради розповіла про нормативну базу де закріплюється 

правовий статус патронату, про поняття потронату у сімейномому законодавстві 

україни, юридичні підстави встановлення патронату, також детально розповіла 

про договір про патронат. 

21 липня відділом «Іршавське бюро правової допомоги» Мукачівського 

місцевого центру з надання БВПД в Іршавському районному відділі Філії ДУ « 

Центр пробації» в Закарпатській області проведено правопросвітницький захід на 

тему: «Права та обов’язки ув'язнених та засуджених осіб»В раках проведення 

правопросвітницького заходу заступником начальника відділу «Іршавське бюро 

правової допомоги» Мукачівського місцевого центру з надання БВПД Інною 

Веждел та головним спеціалістом відділу «Іршавське бюро правової допомоги» 

Мукачівського місцевого центру з надання БВПД Іриною Марущинець звернуто 

увагу на основні права і обов`язки ув`язнених та засуджених. 

Крім цього, фахівцями звернуто увагу присутніх нате, що: 

1. Невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлених 

законодавством 

вимог адміністрації 

органів і установ 

виконання покарань 

тягне за собою 

встановлену законом 

відповідальність. 

2. Обов’язки 

засуджених, до яких 

судом застосовано 

пробацію, 

визначаються КВК України та Законом України "Про пробацію". 

3. Засуджені користуються правами та мають обов’язки, визначені КВК 

України. До моменту відправлення таких засуджених до визначеного місця 

відбування покарання їм надається короткострокове побачення з близькими 

родичами. 

Особлива увага працівниками бюро була приділена правам засуджених та 

ув’язнених осіб та механізму їх захисту. 



02 серпня фахівець Берегівського бюро правової допомоги Петро Першель,  

забезпечив 

роботу 

консультаційного 

пункту доступу  

до безоплатної  

правової 

допомоги в 

приміщенні 

Берегівського РВ 

ДУ " Центр  

пробації". Також 

головний 

спеціаліст провів 

правопросвітницький захід на тему: Захист прав ромської національної меншини 

в Україні" 

На відміну від більшості національних меншин роми не мають власної 

державності. Ромська національна меншина є другою за чисельністю 

національною меншиною, яка зазнала геноциду під час Другої світової війни. 

Дискримінація ромів у деяких державах Європи спричинила послаблення їх 

інтегрованості та маргіналізацію. Все це призвело до того, що ромська 

національна меншина є найбільш соціально вразливою національною меншиною 

в Європі. Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї 

національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній 

рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров'я, відсутність у 

більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, 

низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого 

ставлення до ромів. 

19 серпня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Томишинець провела  правопросвітницький 

захід для Мукачівськьої міської бібліотеки для дітей, працівників та відвідувачів. 

В ході заходу йшлося про наступне: 24 серпня - День Незалежності України, який 

щорічно відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році 

Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який 

засвідчував новий статус Української держави. Разом з дітьми ми пригадували 

важливі історичні й культурні події в історії незалежної України; згадували імена 

тих особистостей, які, власне, і творили нашу українську історію.  



. 

 

 

Впродовж вересня  директора Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Костянтина Молнара  

разом із заступником 

начальника відділу 

правопросвітництва та  надання 

БПД  Ірина Томишинець  

провели ряд 

правопросвітницьких заходів на 

тему: "Запобігання та протидія 

булінгу в навчальних закладах" для учнів Бистрицької ЗОШ І-ІІ ст, 

Чинадіївському дитячого будинку,  Мукачівській  загальноосвітньої школи I-II  

ступенів  №14, Чинадіївської ЗОШ I-II ступенів.Під час якого фахівці розповідали 

дітям: про поняття, види, ознаки булінгу; про відповідальність осіб, які його 

вчинять;агадала про те, як можна отримати безоплатну правову допомогу та про 

категорії громадян, які мають право на БВПД; як захистити свої права жертві 

шкільного цькування. Також під час онлайн-заходу  виконувалися практичні 

завдання, на яких вони мали можливість висловити свою думку щодо тих чи 

інших булінгових ситуацій та визначити, який саме вид цькування описується у 



завданні. Переглядався навчальний ролик і обговорювався із учнями як вони 

розуміють ситуацію яка зображена в ролику. Проведення таких антибулінгових 

лекцій є дуже важливим кроком на шляху подолання проблеми, яка є досить 

поширеною у сучасних навчальних закладах. Тому, фахівці Мукачівського МЦ 

постійно забезпечують проведення таких правопросвітницьких заходів, на яких 

роз’яснюють основні шляхи подолання  шкільного  цькування. 

09 вересня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин Молнар  провели правопросвітницький 

захід на тему: "Права та обов"язки осіб при проведенні профілактичних щеплень". 

 Директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Костянтин Молнар розповів присутнім  про основні 

права при проведенні профілактичних щеплень є: 

– право на згоду на проведення профілактичних щеплень. (особи, що 

досягли 18-тирічного віку самостійно надають згоду, особи, до 15-ти років за 

згодою батьків або інших законних представників, особи віком від 15-ти до 18-ти 

років за їх згодою та за згодою батьків чи законних представників; 

– право на відмову від проведення профілактичних щеплень (дане право має 

повнолітня особа та батьки або інші законні представники дитини); 

– право на отримання від лікаря повної, своєчасної та достовірної 

інформації у доступній формі (походження вакцини, ризики для здоров’я, що 

можуть виникнути після вакцинації, наслідки відмови від вакцинації та ін.); 

– право на вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я незалежно від 

форми власності для проведення профілактичного щеплення; 

– право на вибір медичного імунобіологічного препарату; 

– право на безоплатне проведення профілактичних щеплень відповідно до 

календаря профілактичних щеплень; 

– право законних представників бути присутніми під час проведення 

профілактичних щеплень їхнім дітям. 

 

 

 

 

 

 



 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

22 березня з метою  

підвищення 

кваліфікації 

працівники місцевого 

центру беруть участь 

у  навчальних 

заходах. 

Заступник начальника 

відділу 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 

допомоги Ірина 

Дрогобецкі пройшла дистанційний курс "Менеджмент волонтерської 

діяльності"для координаторів волонтерів у сфері надання безоплатної правової 

допомоги  на платформі дистанційного навчання системи безоплатної правової 

допомоги, і отримала сертифікат про успішне його проходження. 

 

13 квітня  начальник відділу  організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її 

надавачами Вікторія Бурлака 

провела онлайн- робочу зустріч 

з адвокатами які співпрацюють з 

Мукачівським МЦ з НБВПД. 

Під час якої розповіли щодо 

реалізації пілотного проекту 

«Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

кримінального 

правопорушення» на Закарпатті. 

Основна мета Програми – 

максимально раннє виведення неповнолітніх із кримінального процесу та 

ресоціалізація їх у суспільне життя. 

Програма застосовується за чотирьох умов: 

є потерпіла сторона — фізична особа, якій кримінальним правопорушенням 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди; 



неповнолітній вперше вчинив кримінальний проступок або нетяжкий злочин; 

неповнолітній визнає факт вчинення ним кримінального правопорушення; 

і неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у Програмі. 

 

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав    

     12.01, 19,01, 28.01, 04.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02,01,03,05,03,26,03, 

12.04,13.04,14.04,15,04,16.04,19.04,21.04,05.05,06.06,07.05,26.05,10.06,17.06,22.06

,24.06,25,06,01.07,07.07,14.07,16.07,20.07,27.07,02.08,03.08,04.08,11.08,16.08,06.0

9,08.09,23.0924.09,28.09   були здійсненні правопросвітницькі заходи  фахівцями 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги були  в 

рамках виконання 

Програми                                       

«Прискорених 

приватних інвестицій 

у сільське 

господарство» під час 

яких громадяни отримали консультації щодо порядку оформлення купівлі 

продажу земельних ділянок, в яких розмірах громадянин має право безоплатно 

отримати у власність земельні ділянки, порядок спадкування земельного паю, 

особливостей земельної реформи. Під час виїздів учасники заходу мали 

можливість отримати консультування щодо земельних питань, а також інших 

юридичних питань. 

 

                                                                                                 

04 лютого фахівчиня відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» Наталія 

Мадяр провела 

правопросвітницький 

захід. У заході взяли 

участь заступник голови 

Воловецької ТГ 

Ф.Ф.Бирак, начальник 

відділу надання 

адміністративних послуг і 

державної реєстрації 

Воловецької ТГ 



М.М.Курах та головні спеціалісти по реєстрації місця проживання Воловецької 

ТГ Ковач Н.В. та Карпишинець Т.Я.Під час заходу присутніх було ознайомлено з 

основними функціями та повноваженнями відділу «Воловецьке бюро правової 

допомоги», категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу відповідно до ЗУ «Про безоплатну вторинну правову допомогу» 

У рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» було розглянуте питання: «Земельна реформа: як діятиме тепер 

ринок землі в Україні». 

Фахівчиня відділу «Воловецьке бюро правової допомоги» Наталія Мадяр серед 

учасників заходу розповсюдила тематичні буклети на земельну тематику. 

14 травня директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Василь Попадинець  

разом з директором 

Мукачівського 

місцевого центру з 

надання БВПД 

Костянтином Молнар та 

заступником начальника 

відділу «Іршавське бюро 

правової допомоги» 

Інною Веждел провели робочу зустріч з секретарем ради  Іршавської міської ради 

територіальної громади Семаком Іваном, головною метою якої стало підписання 

Меморандуму про співпрацю та спільну діяльність щодо надання безоплатної 

правової допомоги. 

Підписання зазначеного меморандуму має на меті: консолідувати зусилля 

сторін, спрямованих на реалізацію права зацікавлених осіб на безоплатну правову 

допомогу, зокрема – надання кваліфікованої юридичної допомоги населенню. 

У рамках Меморандуму сторони домовились про організацію та проведення 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

населення, а також про спільну взаємодію з громадськими організаціями, 

органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державними 

 



[1.4]Система безоплатної  правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

19 січня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Костянтин Молнар провів в режимі 

онлайн нараду. Розглянуто 

результати діяльності центру та бюро 

за 12 місяців 2020 року та актуальні 

питання щодо роботи центру та бюро 

правової допомоги в умовах 

карантину. 

Директор Мукачівського та 

керівники бюро- поінформували про 

результати роботи центру та бюро 

правової допомоги за 12 місяців 

минулого року, обговорили 

проблемні питання що виникають. 

К.Молнар звернув увагу 

працівників на важливість вчасного 

внесення інформації до системи 

КІАС, щодо посилення роботи 

правопросвітництва. Також учасники обговорили матеріально-технічногол 

забезпечення роботи відділів бюро правової допомоги. 

 

 

10 червня директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Костянтин 

Молнар провів 

нарадуз працівниками 

центру. Було 

розглянуто результати 

діяльності центру та 

бюро та актуальні 

питання щодо роботи 

центру та бюро 

правової допомоги, а 



також проведено навчання з підвищення професійної діяльності та кваліфікації 

працівників МЦ. 

Директор Мукачівського та керівники бюро- поінформували про результати 

роботи центру та бюро правової допомоги, обговорили проблемні питання що 

виникають. 

К.Молнар звернув увагу працівників на важливість вчасного внесення 

інформації до системи КІАС, щодо посилення роботи правопросвітництва. Також 

учасники обговорили матеріально-технічногол забезпечення роботи відділів бюро 

правової допомоги. 

Начальник відділу правопросвітництва та НБПД Меренич О.С. розповіла 

щодо ведення та формування справ клієнтів,про стандарти якості надання БВПД 

у цивільних, адміністративних справах. 

Заступник начальника відділу правопросвітництва та НБПД Ірина 

Дрогобецкі розповіла про проведення правопросвітницьких заходів, взаємодія із 

ЗМІ, методи співпраці з соціальними партнерами. 

24 вересня  підписано Меморандум про співпрацю із Комунальною 

установою «Мукачівський психоневрологічний інтернат №1 Закарпатської 

обласної ради». 

Сторони 

домовились про 

консолідацію 

зусиль задля 

забезпечення 

захисту прав і 

соціальних 

гарантій, 

передбачених 

законодавством 

України для осіб які перебувають в даному закладі, спрощення їх доступу до 

отримання якісної безоплатної правової допомоги та проведення спільних заходів 

спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості даних осіб щодо 

захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу. 



17 вересня директор Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Костянтин Молнар  та 

заступник начальника 

відділу правопросвітництва 

та  надання БПД  Ірина 

Томишинець  прибули до 

громадянки, яка є інвалідом 

1 групи та проживає в місті Мукачеві. Питання, яке хвилювало жінку, було 

пов’язане з прийняттям спадщини. З’ясувавши всі обставини справи було надано 

роз’яснення та запропоновано звернутись до суду, попередньо оформивши 

вторинну правову допомогу. 

 

 


