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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 

 
 

27 вересня у 

Регіональному центрі з 

надання БВПД у 

Закарпатській області та 

Ужгородському міському 

центрі 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. Окрім знайомства з практичною діяльністю системи БПД на базі центрів, Василь 

Попадинець, директор Регіонального центру та Михайло Давиденко, директор Ужгородського 

місцевого центру провели зі сикдентами правопросвітництво, у межах якого ознайомили 

молодь із реалізацією Пілотного проєкту Програма відновного правосуддя для неповнолітніх, 

які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Студенти дізналися, що ця 

програма дає шанс неповнолітнім, які оступилися, не перекреслити своє майбутнє. Цікаво їм 

було дізнатися і про хід Земельної реформи в Україні та реалізацію програми "залучення 

приватних інвестиційусільськегосподарство". Окрім того, фахівці звернули увагу студентів на 

ст. 40 ККУ. Зокрема, зазначили, що в умовах воєнного стану 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   

Розділ VIII Кримінального кодексу України (далі – КК України) визначає обставини, що 

виключають кримінальну протиправність діяння. Тобто якщо особа під впливом цих обставин 

вчинить дію чи бездіяльність, яка містить ознаки кримінального правопорушення, вона не 

буде притягнута до кримінальної відповідальності, оскільки ці дії спрямовані на захист 

інтересів громадян, суспільства та держави, і тому вони визнаються суспільно корисними або 

суспільно прийнятними і не є протиправними. 

Однією з таких обставин є вчинення кримінально протиправного діяння під впливом 

фізичного або психічного примусу, що визначено статтею 40 КК України. 

 
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, які 21 вересні, за сприяння працівників Ужгородської публічної бібліотеки 

провели правопросвітницький захід для студентської молоді.  



М.Давиденко ознайомив студентів з системою 

БПД, наголосивши, що основною метою її 

діяльності забезпечення доступу до 

правосуддя в Україні. Присутні дізнались, що 

право на первинну правову допомогу має 

кожен, хто перебуває під юрисдикцією 

України, а на вторинну правову допомогу – 

законодавчо визначені категоріїосіб. Зокрема, 

малозабезпечені, учасники бойових дій, 

внутрішньо переміщені особи, особи, які 

постраждали від домашнього насильства, діти 

та ін.  

Про протидію булінгу у навчальному 

середовищі зі студентами поговорила 

Л.Фучко. Зокрема, розповіла про ознаки та 

види булінгу, а також передбачену законом 

відповідальність за його вчинення. Також 

студенти переглянули тематичний відеоролик 

про кібербулінг та висловили власні думки про 

те, як протидіяти цьому ганебному явищу. 

Якщо вам потрібна юридична підтримка, звертайтеся до фахівців системи БПД, або 

телефонуйте за єдиним контакт-номером 0800213103 (безкоштовно зі стаціонарних та 

мобільних телефонів в Україні, •юристи працюють у будні дні з 08:00 до 19:00 год., у вихідні 

дні 09:00 – 18:00 год.). 
 

 6 вересня представники Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області- заступник 

директора Лариса Фучко та начальник відділу 

комунікацій та правопросвітництва Оксана Дудаш- 

з робочим візитом навідалися в Закарпатський 

обласний центр соціально-психологічної 

допомоги. Фахівці поспілкувалися з керівницею 

закладу Олександрою Мельничук та провели 

правопросвітництво та інформування для 

"мешканок" центру. 

У межах робочої зустрічі сторони обговорили 

питання співпраці, зокрема, йшлося про 

інформування клієнтів центру щодо їхнього права 

на БВПД, проведення просвітницьких кампаній, 

спільних заходів тощо.  

Спілкуючись із мешканками центру з числа 

внутрішніх переселенців, фахівці розповіли про 

права та соціальні пільги, гарантовані ВПО, 

зокрема, про право на представництво інтересів за 

рахунок держави. Також поінформували про 

застосування ст. 40 ККУ, яка передбачає звільнення 

від кримінальної відповідальності у разі, якщо особа вчинила протиправне діяння з примусу 

чи під загрозою фізичного насильства тощо.  

Лариса Фучко також надала правові роз'яснення з порушених питань. 

За правовою допомогою звертайтесь до найближчих центрів та бюро правової допомоги або 

телефонуйте за єдиним номером системи БПД 0 800 213 103 •у будні дні з 08:00 до 19:00, у 

вихідні – з 09:00 – 18:00 год. (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в Україні). 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=444701514357896&set=pcb.444701601024554&__cft__%5b0%5d=AZWR-ieug6Q-y_aSSzRCJ4hsAIyhnlPOlKB3S7KstkY0BTFXaGdBxwyglgTP1nv5nDe8mYjpy_Mc5N7hazptse7VFvNFQqXrJdSX3ygQV9czC0M9NFMuvqInNWIQPB7-Lj_hFr_HuccvgfxQOcMt6-VZ4ntg6zdb3O5YmhQXRNt_Ea3pFhluuZqkU85NpX09kdo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=444701514357896&set=pcb.444701601024554&__cft__%5b0%5d=AZWR-ieug6Q-y_aSSzRCJ4hsAIyhnlPOlKB3S7KstkY0BTFXaGdBxwyglgTP1nv5nDe8mYjpy_Mc5N7hazptse7VFvNFQqXrJdSX3ygQV9czC0M9NFMuvqInNWIQPB7-Lj_hFr_HuccvgfxQOcMt6-VZ4ntg6zdb3O5YmhQXRNt_Ea3pFhluuZqkU85NpX09kdo&__tn__=*bH-R


 Про трудові права цієї категорії громадян, пільги, право на безоплатну правову допомогу 

йшлося під час семінару в Ужгородському міському центрі зайнятості. 

Перед учасниками семінару – особами з інвалідністю, які перебувають на обліку у центрі 

зайнятості – виступили фахівці ЦЗ, управління Держпраці, а також Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру – Оксана Дудаш та 

Марія Рішко. 

Фахівці системи БПД розповіли присутнім про їхнє право на безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. Зокрема, зазначили, що право на БПД – юридичні консультації, роз'яснення, 

складення письмових заяв непроцесуального характеру тощо. Окрім того, законодавчо 

визначені категорії осіб, у тому числі, особи з інвалідністю, мають право на представництво 

інтересів за рахунок держави. 

Начальник відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру О.Дудаш 

розповіла про правову допомогу за рахунок держави при адмінзатриманні чи арешті.  

У межах заходу та з огляду на воєнний стан, фахівці ознайомили присутніх із змістом ст. 40 

ККУ, в якій ідеться про те, що 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. 

За правовою допомогою звертайтесь до найближчих центрів чи бюро правової допомоги на 

Закарпатті, або телефонуйте за єдиним контакт-номером системи БПД 0800213103 у будні дні 

з 08:00 до 19:00 год., у вихідні – з 09:00 до 18:00 год. (безкоштовно зі стаціонарних та 

мобільних телефонів в Україні). 

 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 
 

Робочу нараду та 

навчання у режимі 

онлайн провели для 

фахівців місцевих 

центрів та бюро 

правової допомоги 

заступник директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Закарпатській області 

Лариса Фучко та 

начальник відділу 

комунікацій та 

правопросвітництва 

Оксана Дудаш. 

Темою навчання стало "Правопросвітництво в умовах воєнного стану. Звітування". Учасники 

заходу мали можливість переглянути презентацію щодо підготовки та проведення 

правопросвітницьких заходів, тематики, порядку звітування про заходи у програмі 

SurveySolution, підготовку інформаційних матеріалів для поширення у ЗМІ тощо. 

У межах заходу присутні обговорили питання внесення даних про звернення громадян до 

системи КІАС. Л.Фучко представила присутнім аналіз внесення даних фахівцями центрів та 

бюро, та вказала на типові помилки, допущені при заповненні форм. 

Присутні також обговорили актуальні робочі питання, які виникають у процесі діяльності.  

  



9 серпня директор Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Закарпатській області Василь 
Попадинець взяв участь у 
розширеній нараді в 

Ужгородській міській раді за 

участю заступника міського глови 

А. Погорелова, з волонтерами, 

представниками громадських 

організацій, благодійних фондів 

та державних інституцій, які 
опікуються вимушеними 

переселенцями, та ВПО. Мета 

зустрічі – координація зусиль 

сторін, налагодження ефективної 

комунікації між ними та можливість протидіяти новим викликам, які постають через війну. 

Учасники заходу коротко розповіли про діяльність їхніх організацій. Директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Закарпатській області Василь Попадинець поінформував присутніх про 

роботу системи БПД в умовах військового стану, зазначивши, що всі внутрішньо переміщені особи 

мають право первинну правову допомогу та представництво інтересів в судах за рахунок держави 

– безоплатну вторинну правову допомогу. Також розповів, що система БПД з перших днів війни 

відреагувала на нові виклики. Перш за все, шляхом надання та поширення правовоі інформаціі, 

створенням нових консультаційних пунктів у місцях компактного проживання переселенців.  

«Наразі на Закарпатті функціонує 57 консультаційних пунктів, 23 з яких – у місцях поселення ВПО. 

З 24 лютого, до центрів та бюро правової допомоги на Закарпатті надійшло понад три тисячі 

звернень від внутрішніх переселенців. Найчастіше ВПО звертаються з питань отримання 

міжнародної та державної грошової допомоги, компенсації за зруйноване житло та інше майно, 

соціальних гарантій та пільг для ВПО та ін. 

Також учасники заходу дізналися, що система безоплатної правової допомоги сприяє прокуратурі 

у документуванні та фіксації воєнних злочинів та злочинів проти людяності, заподіяних унаслідок 

повномасштабного вторгнення рф в Україну, шляхом збору та фіксації працівниками центрів 

відомостей від осіб, які були очевидцями або потерпілими від воєнних злочинів на території 

України.  

 

 

 [1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 
Актуальні робочі питання, які виникають у процесі надання БВПД клієнтам, обговорили 

учасники робочої наради з адвокатами, яка відбулася 29 вересня у Регіональному центрі з 

надання БВПД у Закарпатській області. 

Директор центру Василь Попадинець у вступному слові розповів присутнім про результати 

діяльності з початку 2022 року. Зокрема, зазначив, що Регіональним центром укладено 118 

контрактів. Наразі видано близько 2 400 доручень для представництва інтересів у 

кримінальних та адміністративних справах. Прийнято 2970 звітів на загальну суму 7 млн 156 

тиисяч гривень., з яких всі акти зареєстровані у казначействі та на сьогоднішній оплачено 6 

млн. 756 тисяч. 



Про питання укладення 

контрактів, звітування 

адвокатів, дотримання 

ними умов договорів 

щодо вчасності 

звітування, прийняття, 

оформлення звітних 

документів присутнім 

розповіла заступник 

начальника відділу 

фінансів, бухобліку та 

звітності Віра Гут. 

Про результати 

моніторингу дотримання 

адвокатами стандартів 

якості надання БВПД 

розповів начальник 

відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Павло 

Марамигін.  

Начальник відділу організації надання БВПД Олег Черленяк порушив питання забезпечення 

надання своєчасної, якісної та в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги, 

а також питання видачі та прийняття доручень адвокатами від чергових центру. 

У межах наради присутні обговорили інші питання, які виникають під час виконання доручень. 

 

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. Представники ВБФ 

«Горєніє» – правові консультанти 

Василь Стойка та Ірина Лисничка – 

розповіли про діяльність фонду, 

зазначивши, що основною їхньою 

метою є надання первинної правової 

допомоги ВПО.  

Представники фонду проводять 

консультування вимушених 

переселенців у місцях їх компактного 

поселення: школах, гуртожитках, 

дитсадках тощо. Зокрема, 

налагоджена співпраця з волонтерами 

та ведеться активна робота у Волонтерському хабі для переселенців «Венеція» у Мукачеві. 

Чимало переселенців потребують і надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тож 

співпраця з системою БПД на Закарпатті буде дуже корисною як для тих, хто потребує правову 

допомогу, так і для тиї, хто її надає. 

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області Лариса 

Фучко розповіла, що в області працюють 3 місцеві центри з надання БВПД та 13 бюро правової 

допомоги, які охоплюють всі регіони краю. Іахівці центрів та бюро надають правову допомогу 

внутрішньо переміщеним особам ще з 2014 року. Згідно Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» всі ВПО мають право на представництво інтересів у судах, перед органами 

влади, тощо за рахунок держави. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, на 



Закарпатті створено 20 консультаційних пунктів для вимушених переселенців.  

Юристи Ужгородського місцевого центру – Анжеліка Машкова та Петро Крон поділилися 

власним досвідом надання правової допомоги переселенцям у місцях їх компактного 

проживання, де вони працюють і в межах проєкту Данської ради у справах біженців. 

Юристкиня центру Вікторія Чепка також розповіла про практику надання безоплатної 

вторинної правової допомоги ВПО. 

Сторони домовилися про проведення спільних виїздів у місця компактного перебування 

внутрішніх переселенців, а також домовилися про підписання Меморандуму про співпрацю 

між Благодійним фондом та Регіональним центром з надання БВПД у Закарпатській області. 
 

12 серпня, у рамках виїзного 

моніторингу Ужгородського 

місцевого центру з надання 

БВПД, директор 

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Закарпатській області Василь 

Попадинець провів низку 

робочих зустрічей з 

керівництвом територіальних 

громад на 

Великоберезнянщині 

Ужгородського району, а 

також взяв участь у 

проведенні правопросвітницьких заходів, організованих фахівцями місцевого центру та бюро 

правової допомоги в Ставенсьій ТГ.  

У Великому Березному проведено робочу зустріч з першим заступником голови 

Великоберезнянської ОТГ Іваном Мицьо та заступником Владиславом Пильником, під час якої 

йшлося про взаємодію з Ужгородським місцевим центром щодо надання безоплатної правової 

допомоги мешканцям громади. Окрім того В. Попадинець розповів про пріоритетні напрямки 

системи БПД – надання правовоі допомоги ВПО, реалізацію пілотних проєктів. Йшлося і про 

налагодження співпраці з метою профілактики злочинності серед неповнолітніх, у частині 

реалізації проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення. Зокрема, щодо залучення ресурсів територіальної громади з 

метою ефективної реалізації Програми. 

У межах виїзду В.Попадинець також провів робочу зустріч з головою Ставенської ТГ, Іваном 

Мандриком, під час якої йшлося про налагодження співпраці задля підвищення правової 

обізнаності мешканців громади та захисту їхніх прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  



[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) 

 
28 вересня у Регіональному центрі з надання БВПД у 

Закарпатській області відбулася зустріч працівників 

Регіонального та Ужгородського центрів з 

представниками Всеукраїнського благодійного фонду 

«Горєніє». У межах зустрічі йшлося про консолідацію 

зусиль та налагодження співпраці з метою підтримки 

мешканців області та внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема надання безоплатної правової допомоги у 

місцях компактного проживання переселенців.  

Директор Регіонального центру Василь Попадинець 

ознайомив присутніх із основними напрямками 

діяльності центру та результативними показниками 

роботи за 9 місяців 2022 року. Йшлося і про надання 

правової допомоги за рахунок держави внутрішнім 

переселенцям, велике число яких з початку війни 

перемістилося на Закарпаття. .Зокрема зазначив, що 

система БПД негайно відреагувала на нові виклики, 

перш за все, створенням нових консультаційних 

пунктів у місцях компактного проживання 

переселенців. Наразі на Закарпатті функціонує 57 

консультаційних пунктів, з яких 20 – у місцях 

поселення ВПО. 

З початку війни до центрів та бюро правової допомоги на Закарпатті надійшло понад чотири 

звернення від внутрішніх переселенців, 162 звернень на отримання БВПД.  

Представники фонду розповіли про напрямки діяльності БФ, зазначивши, що їхні фахівці 

також проводять консультування вимушених переселенців у місцях їх компактного поселення: 

школах, гуртожитках, дитсадках тощо. Співпраця з системою БПД на Закарпатті буде 

корисною як для тих, хто потребує правову допомогу, так і для тиї, хто її надає. 

У межах заходу сторони обговорили можливість проведення спільних виїздів у місця 

компактного перебування внутрішніх переселенців, підготовку інформаційних матеріалів 

правового характеру, проведення правопросвітницьких заходів тощо. 

Усе це знайшло відображення в «Меморандумі про взаємодію та співпрацю», який підписали 

керівники Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області – Василь Попадинець 

та Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє» – Денис Гречко. 

Тож сподіваємось на ефективну взаємодію та співпрацю!  

 

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. 

Л.Фучко зазначила, що нині максимум зусиль фахівці центрів та бюро правової допомоги на 

Закарпатті також спрямовують на забезпечення доступу до правової допомоги за рахунок 

держави, а також сприяють органам прокуратури у документуванні воєнних злочинів. На 

вимогу часу, в області створено нові консультаційні пункти доступу до БПД, зокрема, і в місцях 

компактного проживання внутрішніх переселенців. 

Сторони обговорили напрямки співпраці між системою БПД на Закарпатті та УГСПЛ, а також 

домовилися про підготовку та укладення Меморандуму про співпрацю між Спілкою та 

Регіональним центром.  

 

Директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Закарпатській області Василь 

Попадинець та голова КДК адвокатури 

Закарпаття Петро Немеш 6 липня 

провели робочу зустріч. У межах заходу 

йшлося про консолідацію зусиль з метою 

проведення заходів з підвищення 

кваліфікаціі адвокатів, які співпрацюють з 

системою БПД в Закарпатській області. 

Також сторони обговорили питання 

дотримання адвокатами вимог 

законодавства про адвокатську діяльність 

та надання ними кваліфікованої правничої 

допомоги клієнтам. Окрім того, йшлося 

про важливість інформування адвокатів 

про реалізацію пілотного проєкту "" 

Програма відновного правосуддя для 

неповнолітніх, які підозрюються у 

вчиненні кримінального 

правопорушення". 

 

 

Починаючи з 2020 року система БПД Закарпаття долучилася до реалізації пілотного проєкту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення. За цей час налічується 17 справ, 8 з яких позитивно вирішені.  

З метою ефективної реалізації Програми, 

керівництво Регіонального центру з надання 

БВПД у Закарпатській області проводить робочі 

зустрічі та наради з партнерами – 

представниками ювенальної прокуратури, 

центру пробації та ін., під час яких обговорюють 

хід реалізації Програми та шляхи покращення її 

застосування. Зокрема, 16 серпня директор 

Регіонального центру Василь Попадинець 

провів робочу зустріч із керівником 

Закарпатської філії ДУ «Пробація України» 

Віталієм Муралем, під час якої сторони 

підсумували результати реалізації програми на 

Закарпатті, а також озвучили проблемні 

питання, які виникають у ході реалізації 

пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення» на Закарпатті. 



В.Попадинець зазначив, що «під час війни складно встановити кримінальне провадження, у 

якому підозрюється неповнолітній та яке за формальними ознаками підпадає під дію Програми 

відновлення, адже вчинення злочину в умовах воєнного стану є обставиною, яка обтяжує 

покарання або впливає на кваліфікацію злочину. А однією з умов участі у Програмі є вчинення 

неповнолітнім проступку або нетяжкого злочину».  

Окрім того, з метою попередження дитячої злочинності, В.Попадинець регулярно проводить 

зустрічі з представниками громад та місцевої влади. У межах яких йдеться про сприяння в 

інформування про Програму відновлення для неповнолітніх та залучення додаткових ресурсів 

для її успішної реалізації на теренах краю. Такі зустрічі минулого тижня були проведені на 

Великоберезнянщині.  

 
 26 серпня представники 

Норвезької Ради у Справх 

біженців України (NRC) 

безоплатно передали для бюро 

правової допомоги на Закарпатті 

11 ноутбуків з гарнітурами для 

надання правової допомоги 

людям, які вимушено покинули 

свої домівки через війну. 

Допомога була надана за 

підтримки Гуманітарного фонду 

для України (UHF  

Як зазначив директор 

Регіонального центру з надання 

БВПД Василь Попадинець, 

«тепер юристи бюро матимуть 

більше можливостей для надання 

доступу до БПД внутрішніх переселенців навіть у віддалених куточках краю. Адже використання 

ноутбуків значно спростить доступ до сервісів Мін’юсту, законодавчо-нормативної бази, 

допоможе в складанні заяв, які надходять від людей в точках доступу до БПД, дозволять юристам 

надавати переселенцям правову допомогу в режимі онлайн, дозволять консультувати громадян за 

єдиним контакт-номером системи БПД 0 800 213 103». 

Юристи Ужгородського місцевого центру розповіли про власний досвід надання правової 

допомоги внутрішнім переселенцям у місцях їхнього компактного проживання, про співпрацю з 

Данською радою у справах біженців, та подякували за технічну підтримку. 

Керівник Регіонального центру та представниця NRC Надія Роменська підписали Угоду, укладену 

в рамках проекту «Правова допомога», метою якої є поліпшення доступу внутрішньо переміщених 

осіб та людей, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні, до якісної безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги за місцем їх постійного проживання або тимчасового перебування 

в межах Закарпатської області. 

Надія Роменська розповіла про пріорітети та принципи діяльності NRC в сфері правової допомоги, 

зокрема, щодо захисту прав біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали 

внаслідок військової агресії рф, розповіла про майбутні проєкти та висловила впевненість, що 

подаровані Норвезькою Радою у Справах біженців Україна ноутбуки та гарнітури до них 

допоможуть працівникам системи БПД на Закарпатті надавати вимушеним переселенцям 

необхідну правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya?__cft__%5b0%5d=AZW706-5q2nt9gwNbH8aQHUBH9iAmP_JF14O32J6OZgzr91LdjWV8paBPUwScuUf_etVii-nIuLgv8ttTiJbFp_NzNVTfHFBAY5nSjZHYzjYORNOeSu4PHKYS1zkhxX4ItsGyIX_3urkQQgLNrWJh1AoJPbY3rPUw348SSBWAtIgeWQIbL_hWYVUSOwNVYtkSlk&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya?__cft__%5b0%5d=AZW706-5q2nt9gwNbH8aQHUBH9iAmP_JF14O32J6OZgzr91LdjWV8paBPUwScuUf_etVii-nIuLgv8ttTiJbFp_NzNVTfHFBAY5nSjZHYzjYORNOeSu4PHKYS1zkhxX4ItsGyIX_3urkQQgLNrWJh1AoJPbY3rPUw348SSBWAtIgeWQIbL_hWYVUSOwNVYtkSlk&__tn__=%3C%2CP-R


Представники Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській областях взяли участь у 

онлайн-дискусії на тему «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» під час воєнного стану: досвід та перспективи. 

Пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення» ґрунтується на концепції відновного підходу у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних проступків та нетяжких злочинів, вчинених 

неповнолітніми, і передбачає організацію комунікації між такими неповнолітніми й 

потерпілими від вчинених ними правопорушень. 

 У межах пілотного проєкту 

відбувся онлайн захід із обміну 

досвіду, під час якого до дискусії 

долучилися координатори 

Програми із різних обастей. 

Заступниця директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області 

Валентина Волобуєва розповіла, 

шо «реалізується Програма на 

Сумщині з 2020 року. На 

сьогодні налічується 20 

успішних кейсів реалізації». 

Також координаторка 

поділилися досвідом співпраці із 

органами прокуратури та суду 

від моменту початку реалізації 

програми на Сумщині, а також 

наголосила на проблемах при 

реалізації пілотного проєкту в 

умовах воєнного стану.Наряду із цікавими актуальними кейсами за результатами роботи 

Закарпаття по пілотному проєкту поділилася заступниця директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Закарпатській області Лариса Фучко: «із початку реалізації Програми на 

Закарпатті налічується 18 справ. Здебільшого, учасники програми завершили її успішно, однак 

траплялися випадки безрезультатного завершення Програми. Окрім того, наразі складно 

встановити кримінальне провадження, у якому підозрюється неповнолітній та яке за 

формальними ознаками підпадає під дію пілотного проєкту, адже вчинення злочину в умовах 

воєнного стану є обставиною, яка обтяжує покарання або впливає на кваліфікацію злочину». 
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