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

За III 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.  

 [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, 26 серпня заступник начальника 

відділу безоплатної правової допомоги Юрій 

Щербей та головний юрист Ужгородського бюро 

правової допомоги Петро Крон провели 

правопросвітництво на тему «Права і свободи 

громадян» та виїзне консультування у смт. Середнє 

та с. Чертеж, в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство».  



12 серпня головний юрист 

Великоберезнянського бюро правової 

допомоги Юрій Балаж провів 

правопросвітництво на тему «Земельні 

відносини під час воєнного стану» та виїзне 

консультування у с. Ставне, Ставенської ТГ 

Ужгородського району в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».   

8 вересня завідувач Чопського бюро правової допомоги 

Марія Чайка провела правопросвітницький захід на тему 

"Земельна реформа в Україні. Земельні відносини під час 

воєнного стану" та консультування на базі консультаційного 

пункту доступу до БПД - у Сюртівській сільській раді , в 

рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство».   

 

 

13 вересня, на виконання Програми 

«Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство», головний юрист Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД А. Машкова та 

завідувач сектору Перечинське бюро правової 

допомоги Т. Кость провели правопросвітницькі заходи 

в селах Порошково та Вільшинки Ужгородського 

району. У ході зустрічі фахівці ознайомили місцевих жителів з основними 

змінами в земельному законодавстві та надали відповіді на питання.   

28 вересня директор Ужгородського 

місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги Михайло Давиденко та головний юрист 

Ужгородського бюро правової допомоги Петро 

Крон провели правопросвітницький захід на тему 

"Земельна реформа в Україні Земельні відносини 

під час воєнного стану", в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для мешканців Великодобронської 

територіальної громади. 

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 

 26 серпня головний юрист Ужгородського бюро 

правової допомоги Петро Крон провів правопросвітництво на 

тему «Права і свободи громадян» у с. Чертеж для внутрішньо 

переміщених осіб, які цікавились різними правовими питаннями, до прикладу: 



земельними, житловими, соціальними, на які отримали фахові правові 

консультації. 

29 серпня головний юрист відділу безоплатної правової 

допомоги Анжеліка Машкова та адвокат Юрій Опаленик 

взяли участь у правопросвітницькому заході на базі 

гуртожитку № 4 УжНУ для внутрішньо переміщених осіб, 

організованому за сприяння Української Гельсінської 

спілки з прав людини на тему «Документування військових 

злочинів російської федерації, отримання компенсації за 

зруйноване (пошкоджене) майно».  

5 вересня завідувач сектору Чопське бюро правової 

допомоги Марія Чайка 

провела правопросвітницький захід, 

спрямований на запобігання та протидію 

булінгу в навчальних закладах для працівників 

Чопської міської ради. 

8 вересня головний юрист відділу 

безоплатної правової допомоги Петро Крон провів 

консультування осіб, в тому числі і ВПО, які 

виїжджають через митний перехід «Малий 

Березний -Убля» в одноіменному селі.  

13 вересня завідувач сектору Перечинське бюро правової допомоги Т. Кость 

провела консультування у комунальній установі «Тур’я Реметівський 

психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради. 

28 вересня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко спільно з головним юристом відділу безоплатної правової 

допомоги Анжелікою Машковою провели правопросвітництво та консультування 

внутрішньо переміщених осіб в старостаті с.Чорноголова Дубриницько-

Малоберезнянської територіальної громади. 

29 вересня директор Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД Михайло Давиденко спільно з головним юристом 

відділу безоплатної правової допомоги Анжелікою Машковою 

провели правопросвітництво, консультування внутрішньо 

переміщених осіб в центрі надання соціальних послуг у 

с.Люта, де також проживають особи / сім’ї, які належать до 

вразливих груп населення та / або перебувають у складних 

життєвих обставинах.   

30 вересня головний юрист відділу безоплатної правової допомоги 

Анжеліка Машкова провела консультування осіб, в тому числі і ВПО, які 

виїжджають через митний перехід «Малий Березний -Убля», який знаходиться в 

Ужгородському районі на кордоні із Словацькою республікою.  



21 вересня студенти Ужгородського музичного 

коледжу ім. Д.Задора дізналися про своє право на 

безоплатну правову допомогу та обговорили проблему 

булінгу у навчальному середовищі. У цьому їм допомогли 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД 

у Закарпатській області Лариса Фучко та директор 

Ужгородського місцевого центру Михайло Давиденко, за 

сприяння працівників Ужгородської публічної бібліотеки 

провели правопросвітницький захід для студентської 

молоді. 

Спільні зустрічі з метою налагодження співпраці з громадськими 

організаціями, органами місцевого самоврядування, комунальними 

установами  

25 серпня, за ініціативи 

Всеукраїнського благодійного фонду 

«Горєніє», у Регіональному центрі з 

надання БВПД у Закарпатській області 

відбулася робоча зустріч представників 

фонду та Регіонального й Ужгородського 

місцевого центрів. 

Мета зустрічі – консолідація зусиль 

та налагодження співпраці з метою 

підтримки внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема надання безоплатної правової допомоги у місцях компактного 

проживання переселенців.  

Для вирішення актуальних напрямів співпраці місцевого центру з 

партнерською установою-юрклінікою, 16 

вересня відбулась робоча зустріч директора 

Ужгородського місцевого центру з надання 

БВПД Михайла Давиденка із 

представниками юрклініки УжНУ. 

Під час заходу сторони обговорили 

питання продовження співпраці, 

проведення правопросвітницьких заходів та 

удосконалення механізму перенаправлення 

клієнтів до партнерів, у разі, якщо особа не 

належить до суб’єктів надання БВПД. 



23 вересня у Регіональному центрі з надання 

БВПД у Закарпатській області відбулася робоча 

зустріч заступника директора центру Лариси 

Фучко, начальника відділу Павла Марамигіна, 

директора Ужгородського місцевого центру 

Михайла Давиденка з представником Української 

Гельсінської спілки з прав людини у Закарпатській 

області Юрієм Опалеником. 

Ю.Опаленик розповів про діяльність спілки, основну мету та пріорітети в 

роботі. Зокрема, найактуальнішими напрямками діяльності нині є підтримка 

внутрішньо переміщених осіб та документування воєнних злочинів, вчинених 

російським агресором в Україні. 

 

Розвиток інституту волонтерства у сфері надання БПД 

27 вересня у Ужгородському 

міському центрі з надання БВПД 

відбулася зустріч із третьокурсниками 

юрфаку УЖНУ та замдеканом Марією 

Менджул. Майбутні правники 

ознайомилися із роботою фахівців 

центрів, порядком призначення адвокатів, 

дізналися, які послуги надають юристи 

центрів. Крім того, студенти дізналися про 

можливість залучення до 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 серед волонтерів БПД є студент 

юридичного факультету УжНУ Олександр 

Глебена, який долучається до інформування 

громадян про БПД.  

12 серпня в Україні відзначається 

Міжнародний день молоді. З нагоди цієї дати 

в Ужгородській публічній бібліотеці 

пройшли панельні дискусії «День молоді в 

Ужгороді - 2022». Тема першої дискусійної панелі: «Забеспечення інклюзивності 

та безбар’єрності в умовах війни». Модератор даної теми був Олександр Глебена, 

волонтер безоплатної правової допомоги, який співпрацює з Ужгородським 

місцевим центром з надання БВПД. 

Протидія домашньому насильству 



25 липня директор 

Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД 

Михайло Давиденко, завідувач 

Ужгородського бюро правової 

допомоги Марія Рішко провели 

робочу зустріч із керівником 

Денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі УМЦСС ДСП УМР Мирославом Горватом, 

представником Денного центру Адріанною Червеняк, координаторами мобільних 

бригад соціально-психологічної допомоги № 1, 2 Ксенією Горовенко, Маріанною 

Ступак та Ганною Віщак. 

Під час заходу сторони обговорили важливі напрямки роботи щодо 

запобіганню та протидії домашньому насильству а саме: проведення спільної 

правопросвітницької діяльності на актуальну тематику для цільової аудиторії. 

Якщо в даної категорії осіб виникає необхідність в 

отриманні безоплатної вторинної правової допомоги, 

то допомагати їм у перенаправленні до Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД. 

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, Регіональним центром з надання БВПД в Закарпатській області 

та ін.  28 липня 2022 року 

Закарпатським обласним центром 

соціальних служб було організовано та 

проведено онлайн-навчання для 

працівників сільських, селищних, 

міських, районних у містах рад, їх 

виконавчих органів, відповідальних за 

реалізацію державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

Запрошеними лекторами виступили: Михайло Давиденко – директор 

Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги; 

Тетяна Щерба – регіональна представниця 

Управління дотримання прав людини Національної 

поліції України Управління дотримання прав 

людини Національної поліції України; Оксана 

Пагулич – начальник відділу з питань сім’ї, 

оздоровлення дітей та запобігання сімейного 

неблагополуччя управління з питань сім’ї, 

організаційної роботи та персоналу департаменту 

соціального захисту населення. 

 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. 

 15 вересня працівниками Ужгородського місцевого 

центру з надання БВПД було надано адресну правову 

допомогу. 



Протягом звітного періоду налагоджено 

співпрацю з партнерськими організаціями, 

зокрема, Ужгородським місцевим центром з 

надання БВПД підписано меморандуми про 

співпрацю з громадською організацією 

«Університетський центр соціальної та правової 

підтримки». 

 

 [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.  

На виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство», згідно затвердженого рафіку, 26 липня завідувач Перечинського 

бюро правової допомоги Тетяна Кость провела виїзне консультування у с. 

Новоселиця Ужгородського району. 

З метою підвищення рівня правової свідомості та освіченості людей у сфері 

земельного законодавства завідувач Чопського бюро правової допомоги Марія 

Чайка провела правопросвітництво на тему «Земельні відносини під час воєнного 

стану» та виїзне консультування у с.Тисаашвань, в рамках реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

28 липня головний юрист Великоберезнянського бюро правової допомоги 

Юрій Балаж провів виїзне консультування у смт. В.Березний, в рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

З метою підвищення рівня правової свідомості та освіченості людей у сфері 

земельного законодавства, 12 серпня, головний юрист Великоберезнянського 

бюро правової допомоги Юрій Балаж провів виїзне консультування у с. Ставне, 

Ставенської ТГ Ужгородського району в рамках реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

25 серпня завідувач Чопського бюро правової допомоги Марія Чайка 

провела виїзне консультування у Червонівському старостинському окрузі 

Чопської ТГ, в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». 

26 серпня заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Юрій Щербей та головний юрист Ужгородського бюро правової допомоги Петро 

Крон провели виїзне консультування у смт. Середнє та с. Чертеж, в рамках 



реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

8 вересня завідувач Чопського бюро правової допомоги Марія Чайка 

провела консультування на базі консультаційного пункту доступу до БПД - у 

Сюртівській сільській раді, в рамках реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

13 вересня, на виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство», головний юрист Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД А. Машкова та завідувач сектору Перечинське бюро правової 

допомоги Т. Кость провели консультування в селах Порошково та Вільшинки 

Ужгородського району. 

28 вересня директор Ужгородського місцевого 

центру з надання безоплатної правової допомоги 

Михайло Давиденко та головний юрист 

Ужгородського бюро правової допомоги Петро Крон 

провели консультування в рамках реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» для мешканців Великодобронської 

територіальної громади. 

3 серпня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів прийом громадян та правопросвітництво на тему «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх» на базі Ужгородського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації». 

Під час заходу Михайло Давиденко ознайомив присутніх із пілотним проектом 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». 

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 29 вересня в Регіональному центрі з надання БВПД.  



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 інформування про безоплатну правову 

допомогу, консультування з різних правових 

питань, 13 липня працівники Ужгородського 

місцевого центру з надання БВПД Юрій Щербей 

та Марія Рішко за участі керівника 

Ужгородського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» Сергія 

Галушки провели прийом громадян та 

правопросвітництво на тему «Відновне правосуддя для неповнолітніх» на базі 

Ужгородського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації». 

3 серпня директор Ужгородського місцевого центру з надання БВПД Михайло 

Давиденко провів прийом громадян на базі Ужгородського районного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації». 

 

За період із липня по вересень 2022 року Ужгородським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними 

підрозділами, було зареєстровано 915 звернень клієнтів, 758 особам було надано 

правову консультацію, 157 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Було видано 158 наказів про надання БВПД та надано 133 доручень адвокатам і 

34 наказів штатним працівникам місцевого центру.  

  



Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про надання 

БВПД 

1 
«Ужгородське бюро 

правової допомоги» 
542 412 130 

2 
«Перечинське бюро 

правової допомоги» 
204 196 8 

3 

«Великоберезнянське 

бюро правової 

допомоги» 

52 42 10 

4 
«Чопське бюро 

правової допомоги» 
117 108 9 

5 Разом по МЦ 915 758 157 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 

• забезпечено діяльність 22 консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги (55 виїздів);  

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час діяльності консультаційних пунктів, склала 213 осіб. 

 •  надано 9 методичних допомог органам місцевого самоврядування, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• проведено 40 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 91 інформаційний матеріал з питань надання БПД; 

• надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту; 

• надано 1 адресних допомоги. 

 

  



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ та 

бюро 

Кількість 

діючих 

консультац

ійних 

пунктів / 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ- 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційни

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 
Відділ «Ужгородське бюро 

правової допомоги» 
5/109 2 26 0  32 

2 

Відділ «Перечинське бюро 

правової допомоги» 

 

5/54 3 7 0  50 

 

3 

Відділ 

«Великоберезнянське 

бюро правової допомоги» 

 

7/28 2 3 0  2 

4

4 

Відділ «Чопське бюро 

правової допомоги» 
5/22 2 4 0 7 
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