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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
 

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

освіченості людей 

За III квартал 2022 року робота Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро була 

зосереджена на підвищенні рівня правової свідомості людей, їхньої правової 

культури та правової освіченості шляхом проведення ряду право просвітницьких 

заходів, семінарів, лекцій зустрічей з особами, які належать до основних і 

демографічних груп населення. Також діяльність була спрямована на співпрацю 

з органами місцевого самоврядування та інших заходів з надання БПД для 

виконання планових завдань за звітний квартал. 

15 липня директором Хустського 

місцевого центру Алісою Богдан та 

заступником начальника відділу БПД Діаною 

Келемен забезпечено роботу консультативного 

пункту доступу до БПД та проведено 

правопросвітницький захід для ВПО на базі 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Хустської міської ради. 

Фахівці Хустського місцевого центру звернули 

увагу на статтю 40 ККУ - фізичний або 

психічний примус: 

- не є кримінальним правопорушенням 

дія або бездіяльність особи, яка заподіяла 

шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена 

під безпосереднім впливом фізичного примусу, 

внаслідок якого особа не могла керувати своїми 

вчинками; 

- питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, 

внаслідок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також 

психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 39 

Кримінального Кодексу України. 

15 липня 2022 року на базі Міжгірської районної 

філії Закарпатського обласного центру зайнятості за 

участю фахівця Дубів О.М. та працівника Міжгірського 

бюро правової допомоги Янчук Н.В. відбувся захід з 

питань документування воєнних злочинів вчинених 

Російською Федерацією проти України. Російське 

вторгнення яке розпочалося в лютому 2022 року, це 

воєнні злочини, скоєні під час війни РФ проти України 

це грубі порушення міжнародного і гуманітарного 

права та прав людини. Щоб жодне порушення прав 

людини не лишилось непокараним, проводиться робота 

по фіксуванню цих фактів. Кожен, хто вчинив воєнний 



злочин на території України, має бути покараний, а постраждалі мають отримати 

відшкодування. Наприкінці заходу фахівець Міжгірського бюро правової 

допомоги Янчук Н.В. детально розповіла присутнім про безоплатну первинну та 

безоплатну вторинну правову допомогу, категорії осіб, які мають право на 

представництво інтересів у судах тощо за рахунок держави. Безробітні, які були 

присутні на семінарі, мали змогу задати питання стосовно безоплатної правової 

допомоги. 

 
20 липня 2022 року заступником начальника відділу БПД Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Діаною 

Келемен та головним спеціалістом відділу БПД Яною Буковецькою на базі 

Хустської міськрайонної філії Закарпатського обласного центру зайнятості 

проведено правопросвітницький захід. В свою чергу фахівці Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

ознайомили присутніх із положенням ст.. 59 Конституції України про право 

особи на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу» відповідно до Конституції України визначено зміст права на 

безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та 

порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо 

надання безоплатної правової допомоги. Всі присутні мали можливість отримати 

інформаційні матеріали із контактами Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

21 липня 2022 року заступником начальника відділу БПД Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Діаною 

Келемен спільно з керівницею Бахмутського бюро правової допомоги Оксаною 

Судак проведено правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб, 

які знаходяться на обліку у Хустській міськрайонній філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості. Діана Келемен повідомила присутніх, що 

відповідно до п.2¹ ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, яка включає в себе такі види правових послуг як захист, здійснення 

представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову 



допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами та складання документів процесуального характеру. 

 
 21 липня головним юристом Тячівського бюро правової допомоги 

Хустського місцевого центру з надання БВПД 

Анною Магей було відвідано та проведено 

правопросвітницький захід в притулку 

постраждалих осіб Вільховецької 

територіальної громади. Під час проведення 

правопросвітницького заходу фахівцем 

Тячівського бюро правової допомоги було 

встановлено, що в даному притулку 

проживають внутрішньо переміщені особи, 

фахівцем були надані роз’яснення на тему 

«Права та обов’язки внутрішньо 

переміщених осіб» та особливу увагу 

приділено праву таких осіб на безоплатну 

вторинну правову допомогу, що полягає в 

захисті, здійсненні представництва інтересів 

осіб у судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами, складенні документів 

процесуального характеру, згідно Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

Головним юристом сектору Тячівське бюро 

правової допомоги Валерієм Щербиною 22 липня 

проведено робочу зустріч з метою налагодження 

співпраці з Спеціалізованою службою підтримки 

постраждалих від домашнього насильства та мобільною 

бригадою Тячівської територіальної громади. Під час 

проведення зустрічі на базі Спеціалізовнаї служби 

розміщені інформаційні матеріали про систему 

безоплатної правової допомоги та порядок отримання 

такої допомоги, досягнуто домовленості про 

перенаправлення постраждалих осіб до Тяівського бюро правової допомоги 



Хустського центру з надання БВПД, на базі ССПСПК організований 

консультаційний пункт доступу до БПД. 

27 липня директор 

Хустського місцевого центру 

Аліса Богдан провела заходи 

щодо підвищення рівня 

правової свідомості та 

правової культури для осіб, 

що перебувають на обліку в 

Хустському РВ ДУ «Центр 

Пробfції» та Хустської 

міськрайонної філії ОЦЗ. 

Зокрема фахівцем системи 

БПД, надані роз’яснення 

щодо процесу реалізації 

відновного правосуддя для 

неповнолітніх.Участь 

неповнолітнього у відновному правосудді – це шанс не стати засудженим в 

юному віці, виправити ситуацію з нанесеною шкодою для потерпілої сторони, 

зробити висновки та більше не вчиняти кримінальних проступків і 

правопорушень. 

У сучасній міжнародній і європейській концепціях захисту прав людини є 

тенденція до відмови від виключно каральної реакції на злочин, яка не може 

належним чином забезпечити права і осіб, які його вчинили, і потерпілих. 

Відповідно до кращих європейських та світових практик, з 2019 року в Україні 

впроваджений пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» (так зване 

«відновне правосуддя»), який реалізується на базі системи безоплатної правової 

допомоги за підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні. Спочатку Програма діяла у 6 регіонах, а з 2020 року поширена на всю 

територію України. 

05 серпня 2022 року головним юристом 

сектору Тячівського бюро Хустського МЦ з 

надання безоплатної вторинної допомоги 

Щербиною В.В. проведено 

правопросвітницький захід з працівниками 

ЦНАП Тячівської ОТГ на тему : "Компенсація 

за пошкодження або знищення нерухомого 

майна внаслідок війни". В заході прийняли 

участь фахівці ЦНАП, ВПО - загалом 14 

чоловік. Присутнім роз"яснені загальні 

положення виплати грошової компенсації 

постраждалим, хто має право на отримання 

грошової допомоги чи компенсації, розмір 

грошової допомоги, органи уповноважені 

приймати рішення про надання грошової 

допомоги,перелік документів, що надаються для отримання грошової 



допомоги/компенсації, строки прийняття рішення про надання грошової 

допомоги/компенсації, строки виплати грошової допомоги/компенсації, 

алгоритм дій потерпілого у випадку стягнення за пошкоджене/зруйноване майно 

у інших випадках. По розглянутим питанням фахівцям ЦНАПу надано 

інформаційні матеріали з зазначеного вище питання. 

Правопросвітництво та консультування 

осіб на базі УСЗН виконавчого комітету 

Хустської міської ради, здійснила директор 

Хустського місцевого центру Аліса Богдан, 5 

серпня. 

Особи, які звернулися до УСЗН з метою 

взяття їх на облік як ВПО, мали змогу 

дізнатися, як отримати компенсацію за 

знищене чи пошкоджене майно внаслідок 

збройних дій рф. 

Порядок визначення шкоди та збитків, 

завданих Україні внаслідок збройної агресії 

російської федерації, затверджено Кабміном в 

березні 2022 року. 

Право на компенсацію матимуть громадяни 

України, які є: 

власниками пошкодженого та/або 

зруйнованого житла; 

інвесторами у житлове будівництво, якщо 

вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в 

експлуатацію; 

членами житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру чи інше 

приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього; 

а також спадкоємці усіх вищеперерахованих категорій. 

05 серпня на базі Міжгірської районної 

філії Закарпатського обласного центру 

зайнятості за участі фахівця Дубів О.М. та 

фахівця Міжгірського бюро правової 

допомоги Головка Т.М., відбувся 

інформаційний семінар із загальних питань 

зайнятості, під час якого учасники мали змогу 

ознайомитись із правилами взаємодії служби 

зайнятості у напрямі сучасного доступу до її 

послуг із допомогою сучасних мереж, 

умовами нарахування допомоги по 

безробіттю та перевагами легальної 

зайнятості та станом регіонального ринку 

праці. Під час проведення 

правопросвітницького заходу фахівцем бюро 

було надано роз’яснення на тему «Пільги та 

гарантії внутрішньо переміщених осіб». 

Особливу увагу фахівець приділила праву таких осіб на безоплатну вторинну 



правову допомогу, яка включає в себе такі види правових послуг як захист, 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами та складання документів 

процесуального характеру.  

 
17 серпня 2022 року помічником юриста сектору "Виноградівське бюро 

правової допомоги" Мар'яною Кіш було проведено правопросвітницький захід 

на базі Управління соціального захисту населення Берегівської РВА-РДА щодо 

сприяння у фіксації воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених під 

час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.  

18 серпня 2022 року в 

приміщенні Тячівського 

районного центру 

зайнятості головним 

юристом Тячівського бюро 

правової допомоги 

Хустського місцевого 

центру з надання БВПД 

Анною Магей спільно з 

заступником начальника 

відділу активної підтримки 

Тячівського РЦЗ Любов’ю 

Попович було проведено 

правопросвітницький захід 

на тему - військові 

повістки: види, порядок вручення. Під час проведення правопросвітницького 

заходу фахівцем Тячівського бюро правової допомоги були надані роз’яснення 

щодо видів та порядку вручення повісток та роз’яснено, що згідно з пунктом 8 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 "Про загальну 

мобілізацію" місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними 

центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого 

самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, фізичних осіб – підприємців доручено, зокрема організувати та 



забезпечити у встановленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття 

громадян, які призиваються на військову службу. 

19 серпня 2022 року головний юрист 

Тячівського бюро Хустського МЦ БВПД 

Щербина В.В. провів виїзний прийом 

громадян в рамках Програми 

"Прискорення приватних інвестицій у 

сільске господарство" та право-

просвітницький захід на тему – 

"Особливості регулювання земельних 

відносин в умовах воєнного стану" в 

Буштинській ОТГ Тячівського району. В 

заході прийняли участь працівники апарату 

Буштинської ОТГ, громадяни мешканці 

громади, внутрішньо переміщені особи. 

Учасникам надано всебічну інформацію по 

розглянутим питанням, розповсюджено 

тематичні буклети. Жваве обговорення 

викликали інвестиційні проекти в 

с.Теребля щодо видобутку солі та газових 

родовищ, які сприяють працевлаштуванню населення. Тому співпраця 

Тячівського бюро Хустського МЦ БВПД та Буштинської ОТГ набуває нових 

напрямків та обертів. 

08 вересня, фахівець 

Міжгірського бюро 

правової допомоги Тетяна 

Головка спільно з 

практичним психологом 

ліцею Тамілою Козак, 

провели правопросвіт-

ницький захід на базі 

Міжгірського професій-

ного ліцею на тему 

«Запобігання та протидія 

булінгу в навчальних 

закладах». Останніми 

роками серед молоді 

надзвичайно загострилася 

проблема насильства, 

здійснюваного самими дітьми одне до одного. Булінг – це вид насильства, 

агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей щодо іншої 

дитини, яка супроводжується постійним фізичним та психологічним впливом. 



14 вересня, в 

приміщенні Тячівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів з угорською 

мовою навчання ім. Ш. 

Голлоші головним юристом 

Тячівського бюро правової 

допомоги Хустського 

місцевого центру з надання 

БВПД Анною Магей було 

проведено правопросвіт-

ницький захід на тему – 

«Запобігання та протидія 

булінгу в навчальних 

закладах». Під час 

проведення правопросвіт-

ницького заходу фахівцем Тячівського бюро правової допомоги були надані 

роз’яснення щодо поняття, форм, видів булінгу, а також щодо суб’єктів 

реагування та відповідальність за вчинення булінгу. В ході проведення заходу 

учнями 7-8 класів школи було поставлено багато запитань про те, які саме діяння 

відносяться до булінгу, особливу зацікавленість проявили до такого різновиду 

булінгу як – кібербулінг, це – приниження за допомогою мобільних телефонів, 

інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка неоднозначних фото, 

обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень і 

викладання відео в мережу інтернет, цькування через соціальні мережі). 

21 вересня 2022 року на базі Міжгірської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості за участю фахівця Дубів О.М. та працівника 

Міжгірського бюро правової допомоги Янчук Н.В. відбувся захід з питань 

соціальні пільги для внутрішньо переміщених осіб. Українці, які мають статус 

внутрішньо переміщеної особи, можуть отримувати не лише державні та 

міжнародні виплати, а й мають право на особливі пільги. Держава за особами, які 

були вимушено переміщені зберігає усі конституційні права та обов’язки та надає 

ряд пільг для нормального проживання та розвитку. Для отримання пільг та прав, 

які призначені для переселенців – необхідно мати відповідну довідку. ВПО мають 

право отримувати матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні 

послуги. Переселенці також можуть отримати безоплатну правову допомогу. 



29 вересня 2022 року на базі 

Міжгірської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості за участю 

фахівця Дубів О.М. та працівника 

Міжгірського бюро правової допомоги Янчук 

Н.В. відбувся захід з питань документування 

воєнних злочинів, вчинених Російською 

Федерацією проти України. Наприкінці 

заходу фахівець Міжгірського бюро правової 

допомоги Янчук Н.В. детально розповіла 

присутнім про безоплатну первинну та 

безоплатну вторинну правову допомогу, 

категорії осіб, які мають право на 

представництво інтересів у судах тощо за 

рахунок держави.  

 

За звітний період Хустським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на виконання плану заходів щодо підтримки в 

актуальнлму стані правових консультацій, розміщених на платформі 

«WikiLegalAid» відредаговано 7 правових консультацій: «Порядок ліквідації 

юридичної особи», «Відповідальність за несплату аліментів», «Відшкодування 

шкоди, завданої падінням дерева», «Відповідальність за порушення трудового 

законодавства», «Соціальна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів», «Запобігання адміністративним правопорушенням», «Примирення 

подружжя» 

 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

В рамках взаємодії Хустської міськрайонної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості з Хустським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 22 вересня 2022 року проведено 

профінформаційний захід для внутрішньо переміщених осіб, на якому фахівець 

філії ознайомила присутніх зі станом ринку праці району, наявними вакансіями, 

що користуються попитом, електронними сервісами державної служби 

зайнятості. Особливу увагу зосереджено на важливості усвідомлення легальної 

зайнятості, яка є запорукою успішної ресоціалізації.  



 
 Директор Хустського місцевого центру з надання БВПД Аліса Богдан детально 

роз'яснила присутнім про право на безоплатну правову допомогу, доступ до 

правової допомоги, зокрема забезпечення представництва інтересів громадян у 

судах та складенні процесуальних документів. Також, було звернуто увагу на 

правовий статус соціально вразливих груп населення – зокрема ВПО, осіб з 

інвалідністю та маломобільних груп населення, тощо. Заступник начальника 

відділу БПД Діана Келемен наголосила на важливості фіксації воєнних злочинів, 

внаслідок збройної агресії. Фіксування воєнних злочинів може відбуватись як в 

момент їх вчинення, так і після того з метою зафіксувати наслідки, учасників, 

свідків та інші обставини, якщо не було можливості провести фіксацію в момент 

здійснення такого злочину. 

 
Про можливість отримання правової допомоги в умовах воєнного стану 

говорили 29 вересня на РАДІО ХУСТ ФМ директор місцевого центру Аліса 

Богдан та заступник начальника відділу БПД Діана Келемен. 

Слухачі мали змогу дізнатися про : 

- можливість отримання безоплатної первинної правової допомоги; 

- порядок звернення до бюро правової допомоги щодо надання послуг адвоката, 



що передбачає представництво інтересів громадян у суді та складення 

процесуальних документів; 

- розширення кола осіб, які отримали право на БВПД (зокрема, особи, що 

постраждали внаслідок збройної агресії рф); 

- порядку документування воєнних злочинів рф, важливість максимального 

фіксування завданих збитків задля притягнення всіх винних осіб до 

відповідальності; 

- графік роботи та розміщення консультативних пунктів доступу до БПД; 

- особливості надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

потреба даних осіб у правовій допомозі, актуальні питання з якими звертаються 

ВПО, тощо.  

  

 [1.3] Забезпечення вирішення проблем у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

8 липня, у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у с/г», директор Хустського місцевого центру Аліса Богдан та 

заступник начальника відділу БПД Діана Келемен, спільно з керівницею 

Бахмутського бюро правової допомоги Оксаною Судак, здійснили виїзд до 

Рокосівського стростинського округу Хустської ТГ. Під час проведення 

правопросвітницького заходу для місцевих мешканців та представників органів 

місцевого самоврядування, фахівці Хустського місцевого центру звернули увагу 

на особливості користування землями сільськогосподарського призначення в 

умовах воєнного стану. З урахуванням потреби воєнного часу у спрощенні 

передачі землі в користування для проведення посівної кампанії, 7 квітня 2022 

року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану" № 2145-ІХ від 24 березня 2022 року ("Закон 2145"). 

 
11 липня 2022 року фахівець сектору Міжгірського бюро Надія Янчук 



провела захід в рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій в с/г» на базі Вучківського старостинського округу Міжгірської 

селищної ради. Фахівець розповіла присутнім про, поновлення договору до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, 

земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких 

закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, 

земельних ділянок, що залишилися у колективній власності, і були передані в 

оренду органами місцевого самоврядування та приватної власності. Серед 

присутніх були поширені інформаційні матеріали системи безоплатної правової 

допомоги на земельну тематику із зазначенням контактних даних сектору 

Міжгірське бюро правової допомоги. 

  
13 липня 2022 року в рамках виконання заходів 

з реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», завідувач 

сектору Дубівське бюро правової допомоги Ангеліна 

Банк провела виїзний прийом та 

правопросвітницький захід, щодо земельної реформи 

в України на базі Нересницької ОТГ в с. Терново 

Тячівського району. Метою заходу було покращення 

правової обізнаності громадян із земельних питань, 

зокрема усунення перешкод у користуванні 

земельною ділянкою, встановлення меж земельної 

ділянки та порядку зміни цільового призначення 

земельної ділянки.  

  

 



14 липня 2022 року завідувач сектору Рахівське бюро правової допомоги 

Василь Савуляк у межах 

проєкту Програма 

Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство», здійснив 

інформування та 

консультування громадян в с. 

Луг, Рахівського району, 

Великобичківської ОТГ. 

Спілкуючись із громадянами, 

фахівець бюро розповів про 

способи захисту права на 

землю, зокрема про алгоритм 

отримання безоплатної 

правової допомоги, в тому числі вторинної, про зміни в законодавстві, пов’язані 

з продажем земель сільськогосподарського призначення, звернув увагу й на 

правові аспекти розірвання договору оренди землі. Під час проведення заходу 

громадяни цікавилися також питаннями, пов’язаними з отриманням субсидій, 

державних допомог, призначенням пенсії, спадкуванням тощо.  

  

15 липня 2022 року, у рамках реалізації 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у с/г», головний юрист Тячівського 

бюро правової допомоги Хустського місцевого 

центру з надання БВПД Валерій Щербина 

здійснив виїзд до Тересвянської селищної 

громади. Під час проведення 

правопросвітницького заходу для місцевих 

мешканців та представників органів місцевого 

самоврядування, фахівець Тячівського бюро 

правової допомоги звернув увагу на особливості 

користування землями сільськогосподарського 

призначення в умовах воєнного стану. З 

урахуванням потреби воєнного часу у спрощенні 

передачі землі в користування для проведення посівної кампанії, 7 квітня 2022 

року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану" № 2145-ІХ від 24 березня 2022 року ("Закон 2145"). 

22 липня 2022 року в рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у с/г», завідувач сектору "Виноградівське бюро правової 

допомоги" Світлана Белень провела виїзний прийом та правопросвітницький 

захід, щодо земельної реформи в України на базі Королівської територіальної 

громади. 

Метою заходу було покращення правової обізнаності громадян із 

земельних питань, зокрема щодо усунення перешкод у користуванні земельною 

ділянкою, встановлення меж земельної ділянки та порядку зміни цільового 



призначення земельної ділянки. В заході взяли участь 10 осіб, з них за правовою 

допомогою звернулось п’ятеро осіб, троє з яких звернулись за наданням їм 

письмових правових консультацій з порушених ними земельних питань. Серед 

учасників заходу було розповсюджено близько 50-ти тематичних буклетів на 

різну тематику. 

 
 05 серпня 2022 року заступником начальника відділу БПД Хустського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Діаною Келемен та головним юристом 

відділу БПД Яною Буковецькою в рамках реалізації 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у с/г», завідувач сектору, проведено 

виїзний прийом громадян та правопросвітницький 

захід на базі Кривського старостинського округу. 

До фахівців звернулись громадяни, які бажали 

отримати правові консультації із актуальних 

земельних питань, в т.ч. на період дії воєнного 

стану на території України. Також серед питань, що 

цікавили громадян були питання щодо виплат 

військовослужбовцям, особам рядового і 

начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям 

під час дії воєнного стану. 



09 серпня 2022 року в рамках виконання 

Програми «Прискорення приватних інвестицій̆̆̆ у 

сільське господарство», завідувач сектору 

Дубівського бюро правової допомоги Банк А.В. 

провела виїзний прийом та правопросвітницький 

захід, щодо земельної реформи в України на базі 

Нереснянської ОТГ в с. Нересниця Тячівського 

району. Метою заходу було покращення правової 

обізнаності громадян із земельних питань, зокрема 

встановлення меж земельної ділянки та 

приватизації земельної ділянки. В заході взяли 

участь 15 осіб, з них за правовою допомогою 

звернулось п’ятеро осіб, четверо з яких звернулись 

за наданням їм письмових правових консультацій з 

порушених ними питань. Серед учасників заходу 

було розповсюджено близько 50-ти тематичних буклетів на різну тематику. По 

завершенню основної частини заходу було проведено зустріч із працівниками 

Нересницької сільської ради, в ході якої надавались методичні рекомендації 

посадовцям органу місцевого самоврядування, щодо можливості вирішення 

земельних спорів в позасудовому порядку. 

 
16 вересня директор Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліса Богдан та заступник начальника відділу БПД 

Діана Келемен провели виїзний прийом громадян та правопросвітницький захід 

на базі сільської ради с.Драгово Драгівської ОТГ. Виконання Програми 

«Прискорення приватних інвестицій̆̆̆ у сільське господарство» є важливим 

напрямом роботи центрів правової допомоги. У період запровадження воєнного 

стану вирішення багатьох завдань функціонування України як держави прямо 

залежить від швидкості прийняття управлінських рішень, в тому числі щодо 

регулювання земельних відносин в період воєнного стану. Усі присутні 

громадяни мали можливість отримати вичерпні правові консультації, 

роз’яснення з питань, що їх цікавили. 



20 вересня 2022 року в рамках 

виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське 

господарство», завідувач сектору 

Міжгірського бюро правової допомоги 

Тетяна Головка, провела виїзний прийом 

громадян та правопросвітницький захід, 

щодо земельної реформи в Україні на базі 

Лісковецького старостинського округу 

Міжгірської селищної ради. Метою заходу 

було ознайомлення мешканців про порядок 

захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин шляхом надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги 

та посилення правової спроможності 

громадян у сфері земельних відносин 

шляхом покращення правової обізнаності, 

адже власники землі потребують додаткової поінформованості про свої права на 

землю та можливості їх реалізації, а також про інструменти їх захисту в правовий 

спосіб навіть у період воєнного стану.  

  

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

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфліктів із законом (в адміністративному та кримінальному процесі) 

 З метою забезпечення роботи консультаційних пунктів у структурних 

підрозділах філії ДУ «Центр пробації» у Закарпатській області фахівцями 

Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та підпорядкованих секторів бюро правової допомоги проводились численні 

прийоми осіб, які знаходяться на обліку у відповідних органах. Підвищення 

правової обізнаності осіб, які перебувають на обліку в установах пробації, є 

важливим чинником запобігання випадків повторного скоєння злочинів та 

правопорушень. 

08 серпня 2022 року помічник юриста 

сектору Міжгірського бюро правової допомоги 

Надія Янчук та провідний інспектор Хустського 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в 

Закарпатській області Михайло Шкудор провели 

правопросвітницький захід для умовно 

засуджених осіб та прийом громадян. У межах 

заходу суб’єкти пробації мали можливість 

поспілкуватися із фахівцем бюро правової 

допомоги та отримати роз’яснення щодо 

можливості отримання безоплатної правової 

допомоги, яка включає в себе такі види допомоги: 

надання правової інформації, юридичні 

консультації, складання заяв, скарг та інших 

документів правового характеру, представництво 



інтересів та допомогу в отриманні доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

31 серпня 2022 року директором Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Алісою Богдан та заступником 

начальника відділу безоплатної правової допомоги Діаною Келемен проведено 

прийом громадян та правопросвітницький захід у консультаційному пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги на базі Хустського РВ філії Державної 

установи «Центр пробації». Пробація є системою наглядових та соціально-

виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону 

до засуджених з метою забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень. Суб’єкти пробації мають право на роз’яснення своїх прав та 

обов’язків, отримувати інформацію про можливу допомогу та консультації, в 

тому числі право на безоплатну правову допомогу. Загалом підвищення рівня 

правової обізнаності осіб, які перебувають на обліку в установах пробації є 

важливим чинником запобігання випадків повторного скоєння злочинів та 

правопорушень. Присутні ознайомились із правовими наслідками, які можуть 

виникнути у разі повторного скоєння кримінальних та адміністративних 

правопорушень та отримали вичерпні відповіді на питання, які їх цікавили. 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 вересня 2022 року завідувач сектору "Виноградівське бюро правової 

допомоги" Світлана Белень, з метою обговорення питання налагодження 

співпраці, провела робочу зустріч з працівниками Берегівського районного 

відділу № 2 Центру пробації в Закарпатській області. Зокрема, було наголошено 

на важливості обміну інформацією між сторонами щодо права осіб, 

обвинувачених у вчиненні злочину на безоплатну правову допомогу, поширення 

друкованої інформації щодо права на безоплатну правову допомогу у 

приміщеннях уповноважених органів з питань пробації проведення спільних 

інформаційно-просвітницьких заходів тощо. Опісля було проведено також 

роботу дистанційного пункту в ході якого за отриманням правових консультацій 

звернулося 2 громадян. 

 
 

 

12 вересня 2022 року завідувач сектору 

Міжгірського бюро правової допомоги Тетяна 

Головка та провідний інспектор Хустського 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

в Закарпатській області Михайло Шкудор 

провели правопросвітницький захід для 

умовно засуджених осіб та прийом громадян. 

У межах заходу суб’єкти пробації мали 

можливість поспілкуватися із фахівцем бюро 

правової допомоги та отримати роз’яснення 

щодо можливості отримання безоплатної 

правової допомоги, яка включає в себе такі 

види допомоги: надання правової інформації, 

юридичні консультації, складання заяв, скарг 

та інших документів правового характеру, 

представництво інтересів та допомогу в 

отриманні доступу до безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 



 

  

 28 вересня 2022 року директор Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Богдан А.А. та заступник начальника 

відділу БПД Келемен Д.В. долучились до проведення спільного 

правопросвітницького заходу на базі Хустської районної філії ДУ «Центр 

пробації». До проведення заходу була залучена фахівець Хустської міськрайонної 

філії Закарпатського обласного центру зайнятості Боїшко М.П.. 

Всі присутні мали можливість ознайомитись із правом кожного на безоплатну 

правову допомог, яка включає в себе надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги.  
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