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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 

  

04.04, 06.04, 07.04, 03.05, 04.05, 11.05, 24.05, 26.05, 02.06, 07.06, 09.06, 20.06, 

22.06, 23.06 директором Мукачівського Місцевого центру з надання БВПД Молнар 

Костянтином та головним юристом Томишинець Іриною було проведено 

правопросвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного 

проживання  на тему: «Пільги та гарантії ВПО». Такі заходи є дуже актуальними на 

сьогодні, так як учасники отримали відповіді на всі питання, які у них виникали. Було 

роз’яснено доступні ресурси та організації для отримання допомоги, і звичайно 

роздані рекламні буклети Також розповіли учасникам інформацію щодо можливості 

подачі на сайті https://warcrimes.gov.ua/#anketa документування воєнних злочинів та 

злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні 

 

 

 

10 травня у рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарства» в приміщенні Білківської ОТГ фахівцем Іршавського бюро 

https://warcrimes.gov.ua/?fbclid=IwAR1MSCl8mkNwKMBm405EcFkMvpd_IcKtuuM6jvV55y0ta_H6Tw88iGUtmEw#anketa


правової допомоги Іриною Марущинець було проведено правопросвітницький захід 

на тему: « Зміни у сфері земельного законодавства в умовах воєнного стану».

 

Оскільки в умовах воєнного стану функціонування Державного реєстру 

речових прав є обмеженим, то замість державної реєстрації прав запроваджена 

державна реєстрація договорів про використання земель. Державну реєстрацію таких 

договорів здійснюють районні військові адміністрації у Книзі державної реєстрації 

землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Права оренди та інші 

права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних 

договорів 

Крім цього, головна увага була зосереджена на тому, що постійні користувачі 

(не державні та комунальні підприємства, установи, організації) та емфітевти 

матимуть можливість передавати свої ЗД в оренду до 1 року, не втрачаючи при цьому 

свого права на користування землею. Через рік постійний користувач та емфітевт 

відновлять свої права на користування ЗД, які вони передали в оренду в умовах 

воєнного стану. 

По завершенню заходу було розповсюджено інформаційні буклети на правову 

тематику. 



10 червня фахівці Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги  спільно з фахівцями з Мукачівського міськрайонного центру зайнятості 

провели інформаційно-консультаційний  захід для внутрішньо переміщених осіб 

внаслідок проведення бойових дій. 

 

В інформаційно-консультаційному  заході  взяли участь 15 внутрішньо переміщених 

осіб, з якими проводилася роз’яснювальна робота щодо їх соціальної та економічної 

адаптації у місцях тимчасового проживання , вирішувалось питання співбесіди з 

роботодавцями щодо вирішення питання  працевлаштування  .     

  Фахівці центру з надання безоплатної вторинної допомоги проінформували 

внутрішньо переміщених осіб,  як отримати статус внутрішньо переміщеної особи та 

що цей статус дає; 

- який порядок отримання грошових виплат і соціальної допомоги від держави; 

- чи буде компенсація комунальних послуг власникам приватних садиб, які 

прихистили в себе осіб, котрі вимушені були покинути свої домівки; 

- який порядок перетину державного кордону в умовах воєнного стану; 

- як отримати допомогу в рамках програми “єПідтримка”; 

- чи може дитина ходити до дитсадка/школи там, де вона на даний час тимчасово 

проживає; 



- як відновити втрачені документи. 

По завершенні заходу слухачі отримали вичерпні відповіді на запитання, 

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

16 червня прийняли 

участь Координаційній раді у 

Мукачівській адміністрації з 

питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного 

розвитку, запобігання 

насильства в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. 

Під час засідання 

розглянули питання щодо 

організації роботи по 

забезпеченню надання 

належної соціальної, 

правової, медичної та 

психологічної допомоги 

особам з числа внутрішньо 

переміщених осіб, в тому 

числі дітям, які постраждали 

внаслідок насильства та торгівлі людьми. 

Також обговорили процес обміну інформацією між суб'єктами взаємодії у сфері 

протидії торгівлі людьми та запобігання будь-якого насильства. 

Участь в Координаційній раді взяли також представники Відділу поліції №1 

Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, КНП "ЦПМСД" В.Лучківської 

ТГ, а також Служби у справах дітей та УПСЗН райдержадміністрації. 

 

23 червня директором Мукачівського місцевого центру з надання БВПД 

Костянтином Молнар та головним юристом Вірою Рега було проведено робочу 

зустріч з заступником начальника Пункту тимчасового розміщення біженців у 



Закарпатській області, розташованого у місті Мукачево. У ході проведення заходу 

було узгоджено графік та особливості надання правової допомоги в умовах воєнного 

стану для вразливої категорії осіб, зокрема тих, хто перебуває у даному закладі. 

Також обговорили роботу консультаційного пункту Мукачівського центру з надання 

БВПД, який діє у ПТРБ.  

 

 

19 травня фахівчинею Воловецького бюро правової допомоги Наталією Мадяр 

спільно з завідуючою дитячої бібліотеки для дітей Воловецької ОТГ Галиною 

Созанською було проведено правопросвітницький захід.  

Під час заходу фахівчиня Воловецького бюро правової допомоги ознайомила 

присутніх з Порядком отримання компенсації за зруйноване житло та інше майно. 

Зокрема, було сказано, що основними показниками, які будуть оцінюватися при 

визначенні шкоди: 



• вартість зруйнованого та 

пошкодженого житла, яке потребує 

відновлення; 

• фактичні витрати, здійснені для 

відновлення пошкодженого житлового 

фонду і об’єктів житлово-

комунального господарства; 

• фактичні витрати на здійснення 

грошової компенсації постраждалим, 

житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією 

російської федерації; 

• вартість зруйнованих та пошкоджених 

об’єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного 

типу, а також їх частини; 

• вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів незавершеного житлового 

будівництва. 

Присутніх було ознайомлено з порядком отримання безоплатної правової 

допомоги та надано інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

 

  



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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги. 

09 червня з нагоди 10-тої річниці Координаційного центру з надання правової 

допомоги – першій установі системи БПД 

 

Директор Мукачівського МЦ з надання БВПД Молнар Костянтин Євгенійович 

та головний юрист Рега Віра розповіли про нашу роботу, пріоритети, наші цілі та 

можливість надавати правову допомогу тим, хто її потребує  

Ми запросили студентів 2-го курсу відділення правознавства ВСП 

«Мукачівського фахового коледжу НУБіП України» та розказали про роботу нашого 

центру, на прикладах показали як працює кожен наш відділ, ознайомили з 

напрямками нашої роботи та відповіли на питання, які виникали у процесі.  



 

29 червня у рамках реалізації спеціального медіапроекту "Безоплатна правова 

допомога на Закарпатті в умовах воєнного стану", відбувся другий його етап. 

Директори Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області 

Василь Попадинець та Мукачівського місцевого центру - Костянтин Молнар у 

програмі регіонального телебачення "М-Студіо" ознайомили краян з особливостями 

функціонування системи БПД під час війни. 

 В.Попадинець зазначив, що на центри та бюро правової допомоги на 

Закарпатті, окрім звичної роботи – забезпечення доступу до БПД усіх, хто цього 

потребує, правопросвітницької діяльності, реалізації пілотних проєктів тощо, лягло 

значне навантаження через величезний потік до нашої області вимушених 

переселенців із регіонів, де відбувалися чи відбуваються бойові дії, тимчасово 

окупованих територій. 

У зв’язку з цим число внутрішніх переселенців на Закарпатті у перші місяці 

сягнуло близько 300 тисяч, з них понад 100 тисяч – в Ужгороді. 

Більша частина з них, окрім гуманітарної допомоги, потребувала правової 

підтримки. Система БПД негайно відреагувала на нові виклики. Перш за все, 

створенням нових консультаційних пунктів у місцях компактного проживання 

переселенців. 



   [1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

Мукачівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги разом з заступницею директора регіонального центру з надання БВПД в 

Закарпатській області Фучко Ларисою Михайлівною було проведено робочі зустрічі 

з працівниками Свалявського та Воловецького бюро правової допомоги надавши з 

метою обговорення результатів роботи, вирішення проблемних питань, які 

виникають та напрацювання нових підходів до надання БПД та надано методичну та 

практичну допомогу в організації роботи. 

  

 



 

[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) 

06 червня  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, щодо прав та 

обов'язків ув'язнених та засуджених осіб,  право на проходження військової служби 

під час введеного військового стану в Україні та мобілізації. 
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