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

За II квартал 2022 року робота Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД була зосереджена на переорієнтації роботи місцевого центру в умовах 

введення воєнного часу, надання правової допомоги вимушеним переселенцям зі 

Сходу України, ВПО, посилення правової спроможності і правових можливостей 

територіальних громад, співпраці з органами місцевого самоврядування і 

об’єднаними територіальними громадами, громадськими організаціями, іншими 

організаціями-партнерами, на питаннях покращення роботи структурних 

підрозділів  центру і бюро правової допомоги в умовах воєнного часу. 

Протягом звітного періоду працівниками центру взято участь у підготовці 

надання усних та письмових консультацій клієнтам, консультування в 

телефонному режимі, здійснення виїздів до місць тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, де проводяться 

бойові дії, участь у різноманітних заходах, інформаційних вебінарах, тренінгах, 

онлайн нарадах, конференціях тощо.  

Також працівники центру взяли участь у реалізації програми  

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» по інформуванню 

населення про впровадження земельної реформи в Україні та проєкту «Волонтер 

БПД». 

Пріоритетними завданнями Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД є те, щоб люди у територіальних громадах мали кращі можливості для 

реалізації своїх прав, ранній доступ та інклюзивність, наповнення і популяризація 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», 

робота з надання якісних послуг безоплатної правової допомоги, продовження 

роботи по клієнтоорієнтуванню, інноваційності та ефективності системи БПД.  

Для виконання даних завдань протягом звітного періоду місцевим центром 

проводились зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування та ТГ, 

численні правопросвітницькі заходи, організовано роботу виїзних прийомів 

громадян та консультаційних пунктів доступу до БПД, у тому числі до місць 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з 

територій, де проводяться бойові дії, використання технічних засобів по онлайн 

інформуванню населення, залучення до волонтерської діяльності, тощо.  

З лютого ц.р. запрацював сектор «Чопське бюро правової допомоги», 

керівник Марія Чайка, було відкрито офіс бюро на першому поверху будинку де 

знаходиться Чопська міська рада. 

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

правової освіченості людей 

      Протягом звітного періоду 

Ужгородський місцевий центр з 

надання БВПД провів ряд 

правопросвітницьких заходів.  

Зокрема, з метою роз’яснення 

змісту ключових реформ у сфері 

земельного законодавства, 4 травня 

директор Михайло Давиденко та 



завідувач сектору Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость провели 

виїзне консультування у с.Дубриничі, в рамках Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство».   

10 травня директор Михайло Давиденко та завідувач 

сектору Чопського бюро правової допомоги Марія Чайка 

провели правопросвітництво на тему «ЗЕМЕЛЬНІ 

ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ» та виїзне 

консультування у с. Сюрте Ужгородського району, в рамках  

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». 

24 травня директор 

Михайло Давиденко та 

головний юрист сектору 

Великоберезнянське бюро 

правової допомоги Юрій 

Балаж провели 

правопросвітництво на 

тему «ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС 

ВОЄННОГО СТАНУ» та виїзне консультування у Дубриницько-

Малоберезнянській ТГ с.Малий Березний, в рамках  реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

22 червня завідувач Чопського бюро 

правової допомоги Марія Чайка провела 

правопросвітництво на тему «Земельні відносини 

під час воєнного стану» та виїзне консультування 

у Ратівецькому старостинському окрузі 

Сюртівської ТГ, в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

23 червня заступник начальника відділу надання безоплатної правової 

допомоги Юрій Щербей, завідувач Ужгородського бюро правової допомоги Марія 

Рішко провели правопросвітництво на тему «Земельні відносини під час воєнного 

стану» та виїзне консультування у Невицькому старостинському окрузі, в рамках 

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

 
 



Проведення тематичних заходів з правової освіти, толерантного 

ставлення до людей, у тому числі недискримінації для ВПО, осіб, які 

належать до основних і демографічних груп населення, інвалідів, пенсіонерів 

7 квітня, Фахівці Перечинської 

районної філії спільно з представником 

сектору «Перечинське бюро правової 

допомоги» та  управління Держпраці у 

Закарпатській області спільно  

проводять заходи  з внутрішньо 

переміщеними особами,  які тимчасово 

розселені на території  Ужгородського району.   

12 травня   директор Михайло Давиденко та методист 

відділу організації навчальних заходів для сімейних форм 

виховання Закарпатського обласного 

центру соціальних служб  Каміла Горват 

провели консультування серед ромського 

населення з числа ВПО, які на даний час 

проживають у місцях компактного 

поселення м.Ужгород.   

Вимушені переселенці цікавились 

питаннями відновлення втрачених 

документів, що посвідчують особу, встановлення опіки над 

малолітньою дитиною, перетину кордону України, на які отримали фахові 

юридичні консультації та роз'яснення. 

27 травня заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Юрій 

Щербей та завідувач Ужгородського бюро правової допомоги 

Марія Рішко провели правопросвітництво про безоплатну 

правову допомогу в умовах воєнного стану, соціальні гарантії 

для ВПО в Ужгородському міському центрі зайнятості.   

7 червня головний юрист 

Перечинського бюро правової 

допомоги Іванна Моісеєва 

провела правопросвітництво в 

ЦНАПі Перечинської міської ради. 

10 травня, з метою їх інформування про безоплатну правову допомогу, 

консультування та проведення 

правопросвітницьких заходів, упродовж 

тижня  фахівці Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД побували в місцях 

компактного проживання ВПО в м.Ужгород. 



2 червня, з метою їх інформування про безоплатну правову допомогу та 

консультування, працівники Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Петро Крон та 

Анжеліка Машкова побували в у місцях компактного 

проживання ВПО в Ужгороді. 

Вимушені переселенці цікавились питаннями 

соціальних прав  та гарантій ВПО, відновлення 

втрачених документів, отримання компенсації за 

зруйноване житло, права дітей,  доступ до медичних послуг для ВПО,  на які 

отримали  фахові правові консультації. 

7 червня, з 

метою інформування 

про безоплатну 

правову допомогу, 

консультування з 

різних правових 

питань, працівники 

Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Петро Крон та 

Анжеліка Машкова побували в  місцях компактного 

проживання ВПО  в м.Ужгород. 

20 червня країни світу відзначають міжнародний  день біженців. У цей день 

ми традиційно акцентуємо увагу української спільноти на необхідності прояву  

гуманності, толерантності та людяності, дотриманні прав кожної людини, 

яка через небезпеку для життя вимушено залишила свою домівку. 

Так, 16 червня  в Ужгородській публічній бібліотеці відбувся перегляд  

документального фільму "БІОТОП" від кіноклуб Docudays UA при ГО «Центр 

культурних ініціатив «Фортеця Унг».  

Мета перегляду фільму: сприяти 

переосмисленню причин виникнення 

психологічних бар’єрів, що 

породжують несприйняття, ворожість 

однієї групи людей стосовно іншої – на 

прикладі реакції влади Німеччини на 

проблему вимушеної міграції та 

біженства. 

Модераторка  показу – Лариса 

Шувалова, волонтерка у сфері надання 

безоплатної правової допомоги 

Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги. Серед учасників заходу:  Оксана Дудаш - начальниця відділу 

комунікації та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у 

Закарпатській області, Марія Рішко, завідувачка Ужгородського бюро правової 



допомоги , керівництво та працівники Ужгородської публічної бібліотеки, ВПО, 

читачі бібліотеки. 

Під час заходу у формі живого спілкування присутні дізналися  про явище 

вимушеної міграції у світі, замислились над тим, які права людини зазнають 

впливу в контексті біженства та міграції. 

Від працівників системи надання БПД учасники заходу дізналися про 

можливість захисту прав особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", завдяки 

адвокатів, які включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

23 червня директор Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко, головний юрист відділу 

надання безоплатної правової допомоги Анжеліка Машкова, 

головний юрист Ужгородського бюро правової допомоги 

Петро Крон провели правопросвітництво та консультування у 

місцях компактного поселення та перебування ВПО. 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей працівники 

Ужгородського місцевого центру з 

налання БВПД разом із 

освітянами міста взяли участь в акції «Нашу  

Україну збережи!». Символічно, що саме діти 

розфарбували  регіони України  і склали її в 

одну яскраву і щасливу країну на мапі з 

дерев’яних пазлів. Донеччина, Київщина, 

Запоріжжя, Волинь, Закарпаття, Сумщина …. 

У кожної області свої особливості і свій 

неповторний колорит. І дорослі і діти отримали задоволення 

від власної причетності до почесної місії. Бажаючи отримали інформаційні 

матеріали системи БПД  з консультаціями з актуальних правових  питань. 
  

1 червня в Україні відзначається Міжнародний день 

захисту дітей. З цієї нагоди в Ужгороді відбулися святкові 

заходи. Зокрема, на площі Народній в обласному центрі 

поліцейські патрульної та ювенальної поліції, кінологи,  

рятувальники, нацгвардійці, медики, працівники 

Ужгородського інституту культури, театру ляльок, 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», 

благодійного фонду «Сила Ужгорода» та представники 

Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській 

області й Ужгородського місцевого центру з надання БВПД  

організували для малечі святкові та пізнавальні дійства. 

21 червня завідувач Чопського бюро правової допомоги Марія Чайка 

провела правопросвітництво на базі консультаційного пункту доступу до БПД- 



Чопського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, за участі волонтерів у сфері надання 

безоплатної правової допомоги. 

Спільні зустрічі з метою налагодження співпраці з 

громадськими організаціями, органами місцевого 

самоврядування, комунальними установами  

З метою 

налагодження співпраці з 

Закарпатським 

обласним центром соціальних служб: 

обговорення  та сприяння у вирішенні 

найактуальніших питань життя громад, захисту 

та дотримання прав вразливих категорій осіб, 

підвищення правової обізнаності населення, 11 

травня директор Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД Михайло Давиденко, 

начальник відділу безоплатної правової 

допомоги Вікторія Чепка провели робочу 

зустріч із методистом відділу організації навчальних заходів для сімейних форм 

виховання Закарпатського обласного центру соціальних служб Камілою Горват. 

Під час заходу сторони домовились про проведення правопросвітницького 

заходу та консультування вимушених переселенців у місцях компактного 

проживання . 

7 червня директор Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД Михайло Давиденко провів 

робочу зустріч із керівниками Ужгородського 

відділу Державної міграційної служби України 

(паспортний стіл) Магдалиною Бабяк та Іриною 

Гапак. Обговорювалися питання практичної реалізації 

змін до закону «Про безоплатну правову допомогу» в 

частині можливості отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги особам, які з певних обставин втратили 

документи, що встановлюють особу, та потребують судового 

рішення встановлення цього юридичного факту. 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня донора крові, 

інформування  про права донора крові, 17 червня директор 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів правопросвітництво на тему «Трудові гарантії 

та виплати донорам крові» на базі Закарпатської обласної 

станції переливання крові.  

27 червня директор  Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко спільно з волонтером у сфері 

надання безоплатної правової допомоги, представником від ГО 



«Центр культурних ініціатив «Фортеця Унг» Ларисою  Шувалова обмінялися 

Меморандумами щодо співпраці і консолідації зусиль, спрямованих на 

недопущення порушень прав і свобод людини. 

1 червня працівники Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Юрій Щербей та Марія Рішко провели 

правопросвітництво на тему «Захист прав дітей в Україні» в 

Закарпатському центрі соціально-психологічної 

реабілітації, Кризовому центрі. 

Розвиток інституту волонтерства у сфері надання БПД 

Важливим у волонтерській діяльності БПД є надання 

необхідної, актуальної інформації для вирішення тих чи інших 

проблемних правових питань. До прикладу, за звітний період 

волонтерка Лариса Шувалова завітала до вимушених 

переселенців у місця компактного проживання м.Ужгород та 

надала їм для ознайомлення інформаційні буклети про 

«Правила перетину кордону та обмеження виїзду», 

«Фінансові питання в умовах воєнного стану», «Як фіксувати 

воєнні злочини», «Соціальна допомога в умовах воєнного 

стану», «Тимчасовий захист або статус біженця в країнах 

ЄС», «Безоплатна правова допомога поруч». Присутні 

дізналися про можливість вирішувати їх правові питання за допомогою адвокатів, 

включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, юристів Ужгородського місцевого центру з надання БВПД, контактні 

дані місцевого центру.    

Однією з активних волонтерок, яка допомогає 

Ужгородському місцевому центру з надання БВПД, є Ярослава 

Шушка. Пані Ярослава поширює інформацію про правові 

послуги безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

в м. Ужгород.  Під час вуличного інформування, на базі станції 

«Ужгород» Ужгородського залізничного вокзалу волонтерка 

надає буклети про безоплатну правову допомогу, перенаправляє 

клієнтів до місцевого центру, шукає однодумців, які б 

долучилися до волонтерської діяльності БПД. Пані Ярослава 

неодноразово безкоштовно надавала своє житло в користування вимушеним 

переселенцям, бо вважає, що людям потрібно допомагати.   

Серед волонтерів БПД - студент юридичного факультету УжНУ Олександр 

Глебена, який долучається до інформування про БПД під час вуличного 

флешмобу, гуманітарної допомоги для вимушених переселенців. Олександр бере 

активну участь у написанні наукових робіт, презентуванні їх під час студентських 

конференцій. 

9 травня, для оптимізації основних напрямків роботи з волонтерами у сфері 

надання безоплатної правової допомоги, які більше року співпрацюють з 

Ужгородським місцевим центром з надання БВПД було проведено робочу зустріч. 



Серед учасників заходу: директор Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко, директор Запорізького місцевого центру з 

надання БВПД Ольга Бородіна, завідувач  

Ужгородського бюро правової допомоги Марія 

Рішко та волонтери  Олександр Глебена, Лариса 

Шувалова, Ярослава Шушка. 

Сторони обговорили питання подальшої 

співпраці, зокрема, участі волонтерів у заходах з 

інформування громадян про право на безоплатну 

правову допомогу в умовах воєнного стану;  

поширення актуальної інформації БПД в 

соціальних мережах, на веб-сторінках 

партнерських установ, організацій; сприяти взаємодії центру з партнерськими 

організаціями у наданні БПД для вимушених переселенців у місцях їх 

компактного проживання. 

Крім того, волонтерка Лариса Шувалова, авторка та керівниця проєкту 

“Казки Закарпаття. Легка мова”,  запропонувала розробити макет інформаційного 

буклету БПД в умовах воєнного стану на конкретно визначену тематику, простою 

зрозумілою мовою для спрощення сприйняття пересічними громадянами та осіб 

похилого віку. 

Протидія домашньому насильству 

14 квітня, з метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги 

для вимушених переселенців, директор 

Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД Михайло Давиденко провів робочу 

зустріч з керівником Денного центру соціально-

психологічної допомоги для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі УМЦСС ДСП УМР 

Мирославом Горватом. 

Під час заходу сторони обговорили питання 

організації роботи з інформування внутрішньо 

переміщених осіб у місцях їх компактного поселення (гуртожитки, школи, ДНВЗ 

та ін) щодо можливості забезпечення і захисту соціальних, трудових та правових 

потреб цієї вразливої категорії населення, що масово заїхала на територію 

Закарпатської області та м. Ужгорода, рятуючись від військової агресії рф. 

26 квітня, про співпрацю та нові напрямки взаємодії в умовах воєнного 

стану йшлося під час робочої зустрічі директора Регіонального центру з надання 

БВПД у Закарпатській області Василя Попадинця, керівника Ужгородського 

місцевого центру Михайла Давиденка з представницею працівниця Управління 

дотримання прав людини Національної поліції України Тетяною Щербою.  

Сторони обговорили питання дотримання правоохоронцями  порядку 

інформування центру про затримання осіб та своєчасне проведення звірок. 



Йшлося і про координацію зусиль у протидії домашньому насильству, зокрема, 

шляхом проведення спільних правопросвітницьких заходів тощо.  

Окрім того, учасники робочої зустрічі обговорили й питання та напрямки 

співпраці під час війни, спрямованої на забезпечення та захист прав внутрішніх 

переселенців. 

12 травня завідувач Ужгородського бюро правової допомоги Марія Рішко 

розробила та опублікувала  презентацію на тему «Протидія сексуальному та 

гендерному насильству в умовах конфлікту в Україні» на робочій сторінці 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД. 

13 травня директор Ужгородського місцевого центру Михайло Давиденко 

долучився до участі у засіданні круглого столу на тему «Проблематика 

домашнього насильства в умовах воєнного стану». У заході взяли участь 

представники національної поліції Закарпатської (Тетяна Щерба) та Чернігівської 

областей, Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області (Ірина 

Протченко), Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги 

(Олександра Мельничук). В онлайн режимі відбувся обмін думками та 

обговорення діяльності відповідних підрозділів в напрямку захисту постраждалих 

від домашнього насильства, покращення інформування населення, обмін 

статистичними даними, напрацювання та позитивні практики з цього питання та 

ін. Учасники відмітили позитивну практику міжрегіонального обміну такою 

інформацією, спільного обговорення тенденцій і проблематики та пошук шляхів 

покращення роботи усіх дотичних структур. 

Вуличне інформування 

6 червня, з 

нагоди прийняття 

Закону України «Про 

безоплатну правову 

допомогу» та 

створення 

Координаційного 

центру з надання 

правової допомоги працівниками Ужгородського 

місцевого та Регіонального центру з надання БВПД в Закарпатській області 

проведено флеш-моб на площі Театральній м.Ужгород. 

9 червня волонтерка у сфері надання безоплатної правової допомоги 

Ярослава Шушка проводить вуличний флешмоб у м.Ужгород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 червня, метою підвищення рівня правової 

обізнаності мешканців краю та покращення 

поінформованості про систему безоплатної правової 

допомоги, фахівець  провела вуличне інформування в м. 

Перечин. 

Інформація про роботу місцевого центру з надання 

БВПД регулярно відображалася на офіційній сторінці 

центру у фейсбуці. Також наявні ряд публікацій на сайтах 

партнерів, в онлайн-ЗМІ, оприлюднення відеоролика «Як 

отримати безоплатну правову допомогу телефоном» на ТБ «Альфа-простір». 

 

   
 

Жителі області  мають рівний доступ до безоплатної правової допомоги, в 

тому числі, завдяки роботі інформаційної платформи WikiLegalAid, на якій 

розміщені якісні правові консультації на різну правову тематику. Наявність 

мобільного телефону, комп’ютера чи гаджету та доступу до мережі інтернет 

дозволяють дистанційно отримати відповіді на найбільш затребувані у суспільстві 

теми. Працівники місцевого центру регулярно здійснювали оновлення, 

доповнення консультацій на довідково-інформаційній платформі 

Wikilegalaid. 

 

 [1.2.] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги 

 Протягом звітного періоду працівники Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД долучались до навчань, організованих правовим клубом 

PRAVOKATOR. 

 Протягом звітного періоду налагоджено співпрацю з місцями несвободи 

соціальної сфери та забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до БПД 

у приміщенні Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату. 



24 травня директор Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко та завідувач сектору 

Перечинського бюро правової допомоги 

Тетяна Кость провели 

правопросвітництво та прийом громадян 

у консультаційному пункті доступу до 

БПД на базі Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату. 

14 червня головний юрист Перечинського бюро 

правової допомоги Іванна Моісеєва за участю керівника 

Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату, 

заступника начальника відділу безоплатної правової 

допомоги Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД  Юрія Щербей та головного юристу  відділу 

Анжеліки Машкової проведено правопросвітництво 

та прийом громадян на базі консультаційного 

пункту доступу до БПД - Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату. 

Протягом звітного періоду налагоджено співпрацю з 

партнерськими організаціями, 

зокрема, Ужгородським 

місцевим центром з надання 

БВПД підписано меморандуми 

про співпрацю з громадською 

організацією «Центр культурних 

ініціатив «Фортеця Унг», благодійною організацією 

«TBpeopleUkraine», Дубриницько-Малоберезнянською 

територіальною громадою, Тур’є-Реметівською радою. 

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

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 В Ужгородському місцевому центрі з надання БВПД належним чином 

організовано роботу виїзних консультувань, у тому числі в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, спрямованих 

на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері земельного 

законодавства, надання методичної допомоги ОМС щодо  БПД. 

7 квітня головний юрист Перечинського бюро правової допомоги Іванна 

Моісеєва провела консультування в с.Зарічово, в рамках реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

4 травня директор Михайло Давиденко та завідувач сектору Перечинського 

бюро правової допомоги Тетяна Кость провели виїзне консультування у 



с.Дубриничі, в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

10 травня директор Михайло Давиденко та завідувач сектору Чопського 

бюро правової допомоги Марія Чайка провели виїзне консультування у с. Сюрте 

Ужгородського району, в рамках  реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

24 травня завідувач Перечинського бюро правової допомоги Тетяна Кость 

провела консультування в Тур’я-Реметівській сільській раді, в рамках  реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

24 травня директор Михайло Давиденко та головний юрист сектору 

Великоберезнянське бюро правової допомоги Юрій Балаж провели виїзне 

консультування у Дубриницько-Малоберезнянській ТГ с.Малий Березний, в 

рамках  реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

14 червня головний юрист 

Перечинського бюро правової допомоги 

Іванна Моісеєва,  заступник  начальника 

відділу безоплатної правової допомоги  Юрій 

Щербей та головний юрист відділу Анжеліка 

Машкова провели консультування в 

старостаті Тур’я Пасіка, в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

22 червня завідувач Чопського бюро правової допомоги Марія Чайка 

провела виїзне консультування у Ратівецькому старостинському окрузі 

Сюртівської ТГ, в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

23 червня заступник начальника відділу надання безоплатної правової 

допомоги Юрій Щербей, завідувач Ужгородського бюро правової допомоги Марія 

Рішко провели виїзне консультування у Невицькому старостинському окрузі, в 

рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

30 червня головний юрист Юрій Балаж провів консультування в 

смт.Великий Березний, в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 



30 червня працівники Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД взяли участь у навчанні 

«Вступ до медіації», організованому Хустським 

місцевим центром з надання БВПД. 

 3 травня, з метою 

інформування про 

Програму «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення» директор Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів правопросвітництво на базі 

Ужгородського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації». 

26 червня, з метою інформування про Програму 

«Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» директор 

Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло Давиденко провів 

правопросвітництво на базі Ужгородського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації». 

Протягом звітного періоду, з метою підвищення 

якості надання БПД, проведено робочі зустрічі з 

адвокатами для обговорення складних та актуальних 

питань; поширення позитивного досвіду, кращих практик 

адвокатів, які працюють у системі БПД. 

Про особливості надання БВПД в умовах воєнного 

часу йшлося під час наради з адвокатами, яка відбулася 26 

травня в Регіональному центрі з надання БВПД.  

Упродовж заходу розглядалися питання  дотримання 

вимог контрактів,  графіку чергування адвокатами та 

надання адвокатами якісної та ефективної правової 

допомоги. 

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) 

3 травня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів консультування на базі Ужгородського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації». 

26 червня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко провів консультування на базі Ужгородського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації». 



28 червня, у 26 річницю з дня прийняття 

Конституції України, фахівець Перечинського бюро 

правової допомоги Тетяна Кость спільно з 

працівниками Ужгородського РС № 2 філії ДУ «Центр 

пробації» в Закарпатській області провели для осіб, які 

перебувають на обліку в пробації, правопросвітницьку 

бесіду щодо гарантій реалізації конституційних прав 

та свобод людини і громадянина у повсякденному 

житті.  Також Т. Кость поінформувала учасників 

заходу про можливість та порядок отримання 

безоплатної первинної і безоплатної вторинної 

правової допомоги  та надала актуальні інформаційні матеріали з контактами 

системи БПД. 
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