
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Щодо виконання Мукачівським МЦ з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги річного плану діяльності на 2021 рік у  IV - му кварталі 

 

ЗМІСТ: 

 

     Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами.  

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

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги.  

[1.3]Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав.  

[1.4] Система безоплатної  правової допомоги є незалежною, 

клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною.  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

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

 01 жовтня Сьогодні дуже часто із телевізійних екранів, соціальних мереж 

та газетних сторінок 

лунають заклики 

допомогти в пошуку 

чергової зниклої 

дитини. На жаль, 

знаходяться дітлахи 

далеко не в усіх 

випадках і не завжди 

цілими та неушкодженими.   

Кіднепінг — це термін, який використовують для опису викрадання дітей. 

За останні кілька років, на жаль, воно стало поширеним явищем. Кіднепінг 

знаходиться серед злочинів, про які батьки повинні розповідати своїм дітям, 

прививаючи їм модель поведінки на вулиці в різних нестандартних ситуаціях.  

Саме тому, заступник начальника відділу Інна Веждел та головний 

спеціаліст Іршавського бюро правової допомоги Ірина Марущинець спільно з 

службою у справах дітей Кам'янської об’єднаної територіальної  громади  провели 

робочу зустріч з питання: Як захистити дітей від кіднепінгу? 

У зв’язку з тим, що батьки не можуть бути біля дітей цілодобово, певний 

час вони проводять самі, чи то йдучи додому, чи повертаючись з гуртка, або й 

просто під час ігор на вулиці.  

 



05 жовтня  фахівчинею Воловецького бюро правової допомоги Наталією 

Мадяр було проведено 

правопросвітницький захід 

із фахівчинею архівного 

відділу Мукачівської РДА 

Мирославою Гурзан на 

тему: «Хто такі ветерани 

праці?».Під час 

правопросвітницького 

заходу було обговорено хто 

може отримати статус ветерана праці, а саме:громадяни, які працювали на 

підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, 

мають стаж роботи: 

а) 40 років - для чоловіків 

б) 35 років - для жінок і вийшли на пенсію; 

• пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством 

колишнього Союзу РСР; 

• особи з інвалідністю I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо 

вони мають стаж роботи не менше 15 років; 

• громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах: 

 

06.10,12.10,13.10,21.10,23.10,5.11,11.11,16.11,16.11,23.11,24.11,01.12,06.12,10.12.     

заступник начальника 

відділу 

правопросвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги Ірина 

Томишинець  проводила  

правопросвітницкі заходи 

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.  

25 жовтня головний юрист  «Берегівське бюро правової допомоги" Павло 

Першель провів правопросвітницький захід в опорному закладі  загальної 

середньої освіти 

«Косоньський 

ліцей імені 

Арань Яноша» 

Косоньської 

сільської ради 

Закарпатської 

області  на теми: 

«Запобігання та протидія булінгу в навчальних заклад" . 

Україна увійшла до ТОП-10 країн із поширеною дитячою агресією у 

школах. Потерепілими є здебільшого учні від 11 до 15 років. Верховна Рада 

України 18 грудня 2018 року прийняла Закон України №8584 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу», який вперше визнає 

юридично поняття булінгу в українському законодавстві та передбачає 

відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу. 

 Законом визначено булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або 



такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 

могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 

      В ході зустрічі присутнім було роздано інформаційні буклети на правову 

тематику та доведено до відома єдиний телефонний номер цілодобового доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі 

стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України). 

 

11 листопада директора Мукачівського МЦ з НБВПД Костянтина Молнара 

надав інтерю телеканалу « 

М-студіо» щодо 

карантиних обмежень. 

З 6 грудня суттєво 

посилили карантинні 

обмеження для людей, які 

перебувають у «жовтій» 

зоні карантину. Відтак, 

невакцинованим особам 

заборонено відвідувати 

заклади культури, фітнес-

центри, басейни, бари, 

ресторани, кав’ярні та інші заклади масового скупчення людей. Обмеження не 

стосуються тих, хто пред’явить один з таких документів. Обов’язок перевірки 

наявності чи відсутності одного з необхідних документів про вакцинацію проти 

Ковіду покладається на працівників самих закладів 

 

 

 



16 грудня головний спеціаліст Іршавського бюро правової допомоги Ірина 

Марущинець  провела 

правопросвітницького 

заходу на тему: « Права 

та пільги внутрішньо 

переміщених осіб» в 

Іршавському відділі 

міграційної служби. 

Внутрішньо 

переміщеною особою є 

громадянин України, 

іноземець або особа без 

громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має 

право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру.  

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов 

вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення 

таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем 

проживання в Україні. 

13 січня 2016 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб” № 921-VIII, основною метою якого є посилення 

гарантії дотримання прав і свобод ВПО та спрощення процедур їх обліку. 

 

 



[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав       

04.10,06.10,07.10,21.10,25.10,01.11,03.11,04.11,11.11,26.11,01.12,02.12,03.12,07.12

,08.12,08.12,22.12. 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. 

 


