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

[1.1]  Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

 12 січня Координаційна рада з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству, 

насильству за ознакою 

статі та торгівлі 

людьми (далі – Рада) є 

консультативно-

дорадчим органом, 

утвореним з метою 

забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

торгівлі людьми, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, 

координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

Саме тому,  головний юрист Ірина Томишинець спільно з представників 

управління СЗН, Мукачівського міськрайонного ЦЗ, правоохоронних органів. 

служби у справах дітей РДА взяла участь у засідання міжвідомчої районної 

Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми. 

На засіданні обговорили моніторинг вчинення домашнього насильства в 

сім'ях протягом 2021 року, роботу правоохоронних органів за 2021 рік, стан щодо 

належної організації проживання та виховання дітей - сиріт, дітей під опікою та 

піклуванням. влаштування дітей у сімейні форми виховання, усиновлення, склали 

план роботи Координаційної ради на 2022 рік. 

 

20 січня  головним юристом Іриною Томишинець проведено 

правопросвітницький захід із спеціалістами служби у справах дітей Мукачівської 

міської ради на базі Мукачівського міськрайонного центру зайнятості на тему: 



«Патронатна сім’я»  Під час правопросвітницького заходу було обговорено 

порядком створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування 

дитини в сім’ї 

патронатного 

вихователя, 

поінформувала 

про вимоги до 

кандидатів в 

патронатні 

вихователі та 

оплату їх праці. 

Патронат над 

дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї 

патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими 

законними представниками складних життєвих обставин. Патронатний 

вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, 

виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї (ч.3 ст.252 Сімейного кодексу 

України).Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, 

який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг 

з догляду, виховання й реабілітації дитини в своєму домі. 

 

11.01, 12.01, 20.01, 10.02, 16.02 головний юрист відділу 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.  

26 січня Молодіжна рада - це консультативно-дорадчий орган, який 

незалежний у прийнятті рішень та впливає на спілкування молоді та органів 

місцевого самоврядування, підвищення розвитку молодіжного лідерства, 

залучення молоді до вирішення соціально-економічних питань, питань у сфері 

культури, спорту, освіти, попередження розповсюдження негативних явищ у 

молодіжному середовищі.  

Основними завданнями молодіжної ради є: 

1) сприяння участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої 

ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у 

молодіжній сфері та контролю за їх виконанням; 

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, 

політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у 

розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері; 



консолідації молодіжного руху на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими 

підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, 

релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними 

спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами 

масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, 

легалізованими відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського 

суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері; 

До складу Молодіжної ради у Мукачеві була вибрана головний юрист 

Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Томишинець. 

2 лютого Надання соціальних послуг є одним з найважливіших видів 

соціального захисту 

населення, який 

полягає у підтримці 

та супроводі 

громадян, які 

опинились у 

складних життєвих 

обставинах, а також 

допомозі щодо 

подолання таких 

обставин. Одним із таких видів допомоги  і є державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям. 

Що передбачає державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям? Кому і 

як надається? Які доходи зараховуються ,а які ні при розрахунку 

середньомісячного доходу для отримання  такої допомоги? Саме ці питання стали 

ключовими під час  проведення Іршавським бюро правової допомоги 



правопросвітницького заходу на тему «Соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям»  в Центрі надання соціальних послуг Іршавської міської ради 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям − щомісячна 

допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що 

залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї. 

15 лютого Анонімні погрози, тролінг, хейтинг, кіберсталкінг, секстинг – усе 

це сучасні різновиди цькування в 

Інтернеті. В період карантину, 

коли діти навчаються 

дистанційно - вдома важливою є 

безпека школярів в інтернеті. З 

нагоди відзначення "Дня 

безпечного Інтернету" фахівець 

Іршавсько бюро правової 

допомоги провела цікавий урок 

про безпеку у мережі. Де 

особлива увага була приділена 

поняттям "кібербулінгу" та 

"кібергрумінгу" та що робити щоб захиститись від кібербулінгу : 

• На початковому етапі прояву кібербулінгу, якщо це можливо, емоційно не 

реагувати, оскільки "емоції породжуються емоції". 

• Фіксувати всі дії кривдника (наприклад, робити фото або скріншоти 

неправдивої інформації про себе; інформації, що містить персональні дані; 

інформації, що принижує честь та гідність (далі - інформація). 

• Звернутися за порадою щодо дій кривдника до батьків, вчителів, довіреної 

особи або зателефонувати на національну дитячу "гарячу" лінію (у будні: з 12.00 

по 16.00 за номером 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних) та 

116 111 (безкоштовно з мобільних). Лінія є анонімною та конфіденційною. 

Жертвам кібербулінгу важливо не залишатися з переслідуванням один на один – 

треба з кимось поділитися, бажано з компетентною людиною 



• Звернутися із заявою або повідомленням про вчинення кібербулінгу до 

керівника навчального закладу, якщо кібербулінг вчиняється щодо потерпілого в 

навчальному закладі і кривдником є учень (студент) або член педагогічного 

колективу. 

 

[1.2]  Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги. 

28 січня З метою розширення доступності до безоплатної правової 

допомоги для вразливих 

категорій осіб фахівці системи 

БПД організовують роботу 

консультаційних пунктів у 

приміщеннях спеціалізованих 

закладів. Це дає змогу особам, які 

не мають можливості відвідати 

центр чи бюро правової 

допомоги, отримати консультації 

та роз’яснення юристів. Зокрема, 

такий пункт запрацював на базі 

пункт тимчасового розміщення 

біженців у Закарпатті.  

Пункт тимчасового розміщення біженців (далі - пункт) - місце для 

тимчасового розміщення осіб, які подали заяву про визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем чи 

особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту. 

Директор Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області 

Попадинець Василь Юрійович та працівники Мукачівського місцевого центру з 

надання вторинної безоплатної правової допомоги директор Костянтин Молнар 

та головний юрист Ірина Томишинець за домовленістю з керівництвом Пункту 



тимчасового розміщення біженців Закарпатській області, відкрили новий 

консультаційний пункт на базі Пункту тимчасового розміщення біженців у 

Закарпатській області. 

 

02 лютого директора Мукачівського МЦ з НБВПД Костянтина Молнара 

надав інтерв’ю телеканалу « М-студіо» щодо роботи колекторів. 

Колекторські 

компанії – це 

фінансові установи, 

створені та 

зареєстровані в 

порядку, 

встановленому 

законом, метою 

діяльності яких є 

стягнення так званих 

«проблемних 

заборгованостей».  

Сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських 

компаній, проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на 

законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями 

законодавства для спонукання боржників повернути борг. Закон, який Верховна 

Рада ухвалила іще в березні, передбачає заборону для колекторів вдаватися до 

шантажу, погроз та обману для стягнення боргу з боржників. 

Окрім того, кредитори зобов'язані будуть інформувати своїх клієнтів про 

можливість залучення колекторської компанії, а також повинні будуть 

співпрацювати виключно з колекторами, внесеними до реєстру колекторських 

компаній Нацбанку. 



16 лютого відповідно до затвердженого графіку, головний юрист відділу 

безоплатної правової допомоги  Ірина Томишинець забезпечила роботу 

консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної правової допомоги в 

приміщенні 

Пункт 

тимчасового 

розміщення 

біженців м. 

Мукачеві. 

Проінформувала, з видами правових послуг первинної  та вторинної правової 

допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»., 

досягнення рівних прав людини між чоловіками та жінками в трудових, сімейних 

та інших правових відносинах, та наголосила, що кожен з нас має свої уподобання, 

здібності, прагнення, але і кожен із нас має рівні права і можливості для лікування, 

навчання, здобуття професії та отримування цікавої високооплачуваної роботи.  

В заході взяв участь радник з питань довгострокових рішень УВКБ ООН UNHCR 

Юрій Кратюк, де обговорені питання соціальної та трудової інтеграції біженців, 

проблеми і виклики, що постають перед біженцями зокрема, соціальний захист на 

ринку праці, інтеграцію до місцевих громад.  

     



 [1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів  

10.01, 12.01, 19.01, 25.01, 07.02, 22.02 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. 

 

[1.4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із 

законом(в адміністративному та кримінальному процесі) 

07 лютого відповідно до затвердженого графіку, головний юрист сектору 

"Берегівське бюро правової допомоги" відділу безоплатної правової допомоги 

забезпечив роботу консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги в приміщенні Берегівський РВ філії ДУ "Центр пробації". 

Павло Першель також провів інформаційно-просвітницьку роботу, спрямованої 

на протидію упередженому ставленню до осіб ромської національності і 

підвищення рівня обізнаності осіб ромської національності про права людини. 



На Закарпатті роми – п’ята за чисельністю національна меншина. За неофіційними 

даними в краї 

проживає понад 80 

тисяч ромів, що 

складає третину 

всього ромського 

населення 

України. 

Відсутність у цієї 

категорії 

населення 

документів, що 

посвідчують особу 

(у деяких випадках поколіннями), ставить ромів під загрозу без громадянства. 

Також роми без документів стають особливо вразливими через неможливість 

доступу до основних послуг, таких як житло, працевлаштування, освіта, 

державний соціальний захист, який призначений малозабезпеченим категоріям. 

Також фахівець інформував громадян про перелік можливостей отримання 

безоплатної правової допомоги. 
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