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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 
  

У звітному кварталі 

директором Мукачівського 

місцевого центру з надання 

БВПД Молнар Костянтином 

та головним юристом Вірою 

Рега було проведено ряд 

правопросвітницьких 

заходів для внутрішньо 

переміщених осіб у місцях 

компактного проживання на 

тему: «Пільги та гарантії 

внутрішньо переміщених 

осіб». Актуальність заходів зумовлена постійною потребою учасників отримати 

відповіді на правові питання, які у них виникають. 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.  

 

12 липня у рамках виконання 

Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарства» в 

приміщенні Великолучківської сільської 

ради директором Мукачівського 

Місцевого центру з надання БВПД 

Молнар Костянтином та головним 

юристом Вірою Рега було проведено 

правопросвітницький захід на тему: 

«Земельні правовідносини в умовах 

воєнного стану».  

Було зазначено, що виникла гостра 

потреба в ухваленні Закону № 2145-IX 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану». З моменту війни в Україні 

призупинили роботу практично всі електронні державні реєстри - тож було вкрай 

важливо забезпечити сталу роботу в сільському господарстві в умовах воєнного 

стану: дотримуючись закону, але позбувшись усіх зайвих бюрократичних процедур. 

Оскільки в умовах воєнного стану функціонування Державного реєстру речових 

прав є обмеженим, то замість державної реєстрації прав запроваджена державна 

реєстрація договорів про використання земель. Державна реєстрація таких договорів 

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


здійснюється районними військовими адміністраціями 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. 

 

08 липня 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. У інформаційно 

консультаційному заході взяли 

участь внутрішньо переміщені 

особи, з якими проводилася 

консультація щодо умов 

призначення, тривалість та 

розмір виплат по безробіттю, а 

також вирішувалось питання 

співбесіди з роботодавцями 

щодо вирішення питання 

працевлаштування.  

Фахівці центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги 

проінформували внутрішньо переміщених осіб щодо таких питань: 

- порядок виплати допомоги по безробіттю 

- розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю 

- відкладення та скорочення виплати допомоги по безробіттю 

- відвідування центру зайнятості 

- припинення та поновлення виплати допомоги по безробіттю 

По завершенні заходу слухачі отримали відповіді на питання, контакти для 

зворотного зв’язку у разі потреби додаткової консультації. 

 

13 липня директором Мукачівського місцевого центру з надання БВПД 

Костянтином Молнар та 

головним юристом Вірою Рега 

було проведено робочу зустріч 

з колективом Кам’янської 

сільскої ради щодо взаємодії 

та співпраці з населенням 

щодо вирішення правових 

питань. 

Під час зустрічі 

розглянули питання щодо 

організації роботи по 

забезпеченню надання 

належної соціальної, правової 



допомоги для всіх громадян, які звертаються. А також наголосили щодо пільг 

внутрішньо переміщених осіб, а саме можливість надання системою БПД адвоката 

для представництва у суді. 

  
14 липня директором Мукачівського місцевого центру з надання БВПД 

Костянтином Молнар та головним юристом Вірою Рега було проведено робочу 

зустріч з заступником начальника Мукачівського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду у Закарпатській області Оксаною Калинич. 

 Спілкування відбувалося у форматі 

діалогу та обміну думками щодо 

новацій пенсійного законодавства, 

адже фахівці Центру надають 

громадянам консультації, зокрема, і 

з питань пенсійного законодавства. 

Серед іншого, Оксана Калинич 

розповіла, кому в липні 

перерахували пенсії, хто має право 

на призначення пенсії по втраті 

годувальника за загиблими 

військовослужбовцями, дострокової 

пенсії за віком членам сімей 

померлих/загиблих військовослужбовців тощо, надала вичерпні відповіді на всі 

запитання, які цікавили присутніх. Окремо зупинилась на питаннях оцифрування 

трудових книжок, оформлення електронних лікарняних листків та ін. 

 

21 липня проведено робочу зустріч з начальником Мукачівського відділу 

ДРАЦС у Мукачівському районі 

Закарпатської області Світланою 

Пелюховською.  

Спілкування відбулось у 

форматі діалогу щодо змін у 

законодавстві та обговорення 

вирішень найактуальніших 

питань, в тому числі з питань 

державної реєстрації актів 

цивільного стану внутрішньо 

переміщених осіб та видачі 

документів про державну 

реєстрацію актів цивільного з 

якими звертаються громадяни. 

  

23 серпня до Дня 

Державного прапора, та до Дня 

Незалежності України 



директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Костянтином Молнар та головний юрист Віра Рега провели 

правопросвітницький захід для діток. Юні учасники провели свій час з користю та 

відкрили для себе багато 

цікавої інформації про нашу 

Батьківщину, а також взяли 

участь у вікторині на знання 

символіки нашої країни. 

 

 

  



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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги. 

21 липня директор Мукачівського 

МЦ з надання БВПД Молнар Костянтин та 

головний юрист Рега Віра провели зустріч 

з представниками благодійної організації 

”Рада жінок Донеччини” та розповіли про 

нашу роботу, пріоритети, наші цілі та 

можливість надавати правову допомогу 

тим, хто її потребує.  

Під час зустрічі обговорили питання 

щодо підписання меморандуму для 

співпраці, а також було розповсюджено 

інформаційні буклети на правову 

тематику. 

 

 

27 липня у рамках 

реалізації співпраці з 

партнерами директором 

Мукачівського місцевого центру 

з надання БВПД Костянтином 

Молнар та головним юристом 

Вірою Рега було проведено 

робочу зустріч з головою 

Довжанської сільської ради. Під 

час зустрічі розглянули питання щодо організації роботи по забезпеченню надання 

належної правової допомоги для всіх громадян, які звертаються. 

 

  

  



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

існуючих та розвитку нових механізмів 

13 липня Мукачівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було 

проведено робочу зустріч з 

працівниками Іршавського 

бюро правової допомоги 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. 

    

 17 серпня у рамках реалізації 

співпраці з партнерами директором 

Мукачівського місцевого центру з 

надання БВПД Костянтином Молнар 

та головним юристом Вірою Рега 

було проведено робочу зустріч з 

головою Полянської сільської ради. 

Під час зустрічі розглянули питання 

щодо організації роботи по 

забезпеченню надання належної 

правової допомоги для всіх 

громадян, які звертаються, а також 

підписали меморандум про 

співпрацю. 

 По завершенню зустрічі було 

розповсюджено інформаційні 

буклети на правову тематику. 

 

  



[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) 

15 серпня головний юрист 

сектору «Воловецьке бюро 

правової допомоги» Наталія Мадяр 

спільно з старшим інспектором – 

майором внутрішньої служби 

Мукачівського районного сектору 

філії державної установи «Центр 

пробації» в Закарпатській області 

Сергієм Бурдюхом, та фахівчинею 

Мукачівського районного сектору 

філії державної установи «Центр 

пробації» в Закарпатській області 

Едітою Чубірка відбулася робоча 

зустріч та проведено 

правопросвітницький захід на 

тему: «Права та обов’язки 

ув’язнених та засуджених осіб». Йшлося і про налагодження співпраці з метою 

профілактики злочинності серед неповнолітніх, у частині реалізації проекту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення».  

Присутніх було ознайомлено з порядком отримання безоплатної правової 

допомоги та надано інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

Під час зустрічі було надано дві консультації громадянам, в тому числі, одному 

неповнолітньому. 
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