26 червня 2019 року у Великоберезнянській РДА відбулося друге засідання районної
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення під керівництвом
заступника голови ради – керівника апарату районної державної адміністрації Мирослава
Михайловича Свалявчика.
На порядок денний було винесено 3 питання:
1. Про формування відповідального ставлення батьків із сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах до виконання своїх обов’язків, підвищення виховного
потенціалу сім’ї, створення належних умов для забезпечення реалізації права дитини на
виховання в сім’ї.
2. Про стан забезпечення конституційного права громадян на безоплатну правову
допомогу.
3. Про стан правової діяльності у закладах освіти району.

Великоберезнянським районним центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді
ведеться робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, значна увага
приділяється стану виконання ними батьківських обов’язків. Серед таких 6 сімей, де батьки
ухиляються від виконання обов’язків, у них виховуються 18 дітей. У даних родинах
проводяться перевірки умов проживання дітей. Під час здійснення яких батькам
наголошується про відповідальність за неналежне ставлення до виконання батьківських
обов’язків, надаються рекомендації щодо покращення життєдіяльності родини, проводяться
бесіди з метою покращення виконання своїх батьківських обов’язків та створення належних
умов для утримання, виховання та гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх прав на
виховання у біологічній родині. Також суб’єктами соціальної роботи реалізовуються заходи,
спрямовані на пропагування сімейних цінностей, національних родинних традицій,
формування відповідального батьківства, соціальну підтримку дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, створення умов для всебічного розвитку дітей із
багатодітних і малозабезпечених сімей.
За І півріччя 2019 року до Великоберезнянського бюро безоплатної правової допомоги
звернулося 174 особи щодо надання правової інформації та консультацій, що свідчить про
рівень довіри жителів до працівників бюро. Тобто громадяни, отримавши консультацію
одного питання, приходять за допомогою щодо іншого. 87 осіб отримали безоплатну правову
вторинну допомогу, тобто участь адвоката чи працівника бюро у складанні процесуальних
документів та представництва у суді.
Здійснено 16 виїзних мобільно – консультативних пунктів на території району, де
надано консультації 56 громадянам, які звернулися за правовою допомогою. Також
проведено 8 вуличних інформувань, що дозволило суттєво поширити серед пересічних
громадян інформацію про спектр діяльності Великоберезнянського бюро правової допомоги.
Також проводяться систематичні візити до навчальних закладів району з право
просвітницькими лекціями.
У районній державній адміністрації працює громадська приймальня з надання
первинної безоплатної правової допомоги. Основною метою діяльності приймальні є
сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів
громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України „Про безоплатну
правову допомогу”.
Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги при районній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови

райдержадміністрації від 20.09.2018 №214. Затверджено графік прийому громадян.
Громадська приймальня працює з понеділка по п’ятницю з 8.00.до 17.00. години.
Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової
допомоги,
проводиться постійно в установлені дні та години, встановлені графіком роботи
громадської приймальні. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до
громадської приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми.
Питання, з якими звертаються особи, по можливості вирішуються під час прийому в
день їх звернення з урахуванням часу роботи громадської приймальні.
Протягом І півріччя 2019 року кількість консультацій наданих громадянам в
громадській приймальні при райдержадміністрації складає – 5, з них з питань цивільного
права – 2, роз’яснень земельного – 2, роз’яснень соціального - 1.

Що стосується стану правової діяльності закладів освіти району, то відділом освіти
райдержадміністрації проводиться відповідна право виховна робота. У всіх загальноосвітніх
школах району проведено бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси та вікторини,
виховні години, ділові ігри, тренінгові заняття.
За результатами розгляду питань районною міжвідомчою координаційно-методичною
радою з правової освіти населення було прийнято відповідні рекомендації.

