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 Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 
правової освіченості людей 

І. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей користуватися 
своїми правами та не порушувати права інших 

Володимир-Волинським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі - Центр) проводились 
правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних 
реформ у тому числі у сфері земельного законодавства, що проводяться 
Урядом України. 

У I кварталі 2022 року Центром активно проводилась робота щодо 
визначення конкретних першочергових спільних проблемних питань та 
правових потреб територіальних громад, органів територіальної 
самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах 
територіальної юрисдикції Центру.  

За результатами проведеного аналізу спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 
населення у їх взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями виявлено, 
що найпоширенішими питаннями, з якими звертається населення, є 
земельні питання, встановлення факту належності правовстановлюючого 
документа, встановлення родинних відносин, порядок розірвання шлюбу, 
стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, поновлення строку 
на прийняття спадщини, оформлення обов’язкової частки у спадщині, 
перерахунку пенсії та інші. 

Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові 
потреби та правові проблеми 
 

З метою зменшення рівня правового нігілізму, покращення правової 
обізнаності населення у сфері земельних відносин, навчання людей 
користуватися своїми правами та не порушувати права інших місцевим 
центром проводились правопросвітницькі заходи та виїзні 
консультування в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство". 

Основними учасниками таких заходів були власники земельних 
ділянок, які проживають у сільській місцевості, посадові особи органів 
місцевого самоврядування (сільські, селищні ради), які безпосередньо 
задіяні до реалізації прав громадян щодо вирішення їх земельних 
питань. 

Зокрема виїзні консультування та правопросвітницька діяльність 
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здійснені 12 січня в Устилузькій територіальній громаді, 18 січня у 
Благодатному старостинському окрузі, 21 січня у Рівненській 
територіальній громаді, 25 січня у Козлівському старостинському окрузі, 
28 січня у Пульмівському старостинському окрузі, 31 січня у Павлівській 
територіальній громаді. 

Перший виїзд у новому 2022 році, з метою консультування громадян 
в межах проекту «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство України», здійснили фахівці Володимир-Волинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
Устилузьку територіальну громаду. 

Зокрема, 12 січня 2022 року завідувач сектору Володимирське бюро 
правової допомоги Ірина Лах надала консультації та роз’яснення щодо 
питань спадкування земельної ділянки, її приватизації та інших, 
пов’язаних із земельним законодавством. 

У цей же день представник Центру Степан Слащук обговорив із 
міським головою Віктором Поліщуком, розроблений Центром проект 
Програми надання населенню Устилузької територіальної громади 
безоплатної правової допомоги на 2022-2024 роки, який в свою чергу 
передбачає також і надання правової допомоги у сфері земельних 
відносин.  

 

 
             Консультування в Устилузькій ТГ та селі Пульмо Шацької ТГ 
 

28 лютого 2022 року головним юристом сектору Шацьке бюро 

правової допомоги Мирославою Карпук здійснено виїзний прийом з 

метою консультування громадян в с. Пульмо Шацької ТГ. 

Надано консультації та роз’яснення щодо питань приватизації 

земельної ділянки, оформлення договору оренди земельної ділянки та 

інших питань. Жителів також цікавили питання спадкування, призначення 

та надання житлової субсидії, порядок оскарження Постанови по справі 
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про вчинення адміністративного правопорушення, тощо. 

Зі старостою села домовлено про подальшу співпрацю та 

організацію інформування та консультування населення про права, їх 

реалізацію та захист. 

Про актуальні питання земельного законодавства, зокрема 
державну підтримку агроформувань, створення, розвиток, 
оподаткування фермерських господарств та безоплатну правову 
допомогу говорили в Павлівській територіальній громаді, що на 
Володимирщині. 

18 лютого 2022 року, під час семінару-навчання для одноосібників, 
представників фермерських господарств громади, завідувач сектору 
Іваничівське бюро правової допомоги Надія Адамович розповіла про 
порядок створення фермерського господарства як юридичної особи.  

Про алгоритм отримання безоплатної правової допомоги, у тому 
числі вторинної власниками земельних ділянок, які проживають у 
сільській місцевості, ознайомив присутніх головний фахівець із зв’язків з 
громадськістю та пресою Володимир-Волинського місцевого центру з 
надання БВПД Степан Слащук. 

 

  
                             Семінар-навчання у Павлівській територіальні громаді 
 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги також ознайомили 
учасників семінару з реалізацією проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство України», істотними 
умовами договору оренди землі, законодавчим регулюванням продажу 
земель сільськогосподарського призначення.  

Представники управління агропромислового комплексу Волинської 
облдержадміністрації та Головного управління ДПС у Волинській області 
розповіли про державні програми підтримки фермерських господарств та 
їх оподаткування, новели податкового законодавства. 

Присутні отримали інформаційні матеріали системи безоплатної 
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правової допомоги із земельних питань.  

Продовжуючи практику здійснення виїзного консультування 
мешканців сільської місцевості, 22 лютого 2022 року очільник 
Іваничівського бюро правової допомоги Надія Адамович, спільно з 
фахівцем відділу земельних відносин, комунального майна та екології 
Іваничівської селищної ради Тетяною Істоміною відвідали Мишівський та 
Соснинський старостинські округи Іваничівської територіальної громади. 

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, укладання та 
внесення змін до договору оренди землі, спадкування земельної ділянки, 
механізми реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки 
– питання, відповіді на які найбільше цікавили відвідувачів. 

Серед сільських мешканців поширено інформаційно-роз’яснювальні 
матеріали системи БПД. 

 

     
          Консультування у Мишівському та Соснинському старостинських округах 

 

18, 22, 23 лютого аналогічні заходи були проведені у Війницькому, 
Холопицькому, Затурцівському старостинських округах Володимир-

Волинського району.   

Консультування у селах Локачинщини 
 

Під час проведення виїзних консультувань та правопросвітницьких 
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заходів в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство», місцевим центром та секторами 
правової допомоги виготовлялися шляхом друку та поширювалася 
інформаційна продукція щодо прав громадян та механізму їх реалізації у 
сфері земельних правовідносин. 

Зокрема поширені буклети: «Як реалізувати своє право на 
безоплатне отримання земельної ділянки», «Присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці», «Спадкування земельної ділянки», 
«Встановлення меж земельної ділянки», «Зміна цільового призначення 
земельної ділянки», «Земельний податок для фізичних осіб», 
Припинення та поновлення договору оренди землі», «Укладення та 
внесення змін до договору оренди землі». 

Усього поширено понад 1000 буклетів системи БПД на земельну 
тематику. 

 

Починаючи із 24 лютого 2022 року, у зв’язку з введенням на 
території України воєнного стану та пов’язаними з ним обмеженнями, 
виїзні консультування та правопросвітницькі заходи в рамках реалізації 
проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» не здійснювались. 

 

Центром у звітному періоді також приділялась увага питанням 
запобігання та протидії домашньому насильству. 

З метою запобігання насильству в сім’ї, вироблення спільних дій 
щодо протидії цьому негативному явищу, у Шацькій селищній раді 15 
лютого 2022 року відбувся, організований Територіальним центром 
надання соціальних послуг круглий стіл за участі заступника селищного 
голови, головного юриста Шацького бюро правової допомоги, 
начальника служби у справах дітей Шацької селищної ради, головного 

спеціаліста відділу ЦНАП, фахівців селищної ради. 

Під час зустрічі було обговорено основні напрямками реалізації 
заходів щодо попередження насильства в сім'ї, акцентовано увагу 
присутніх на необхідності координації дій для проведення невідкладних 
заходів реагування на факти вчинення насильства, своєчасного 
взаємного інформування суб’єктів, надання дієвої допомоги 
постраждалій особі та організації роботи у сфері запобігання насильству. 

Головний юрист Шацького бюро правової допомоги Мирослава 
Карпук ознайомила присутніх про проведену інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення, спрямовану на підвищення 
громадської свідомості, рівня правової культури та поінформованості 
населення щодо форм, проявів, причин і наслідків домашнього 
насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької 
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моделі поведінки. 

За підсумками засідання учасникам було надано рекомендації та 
складено план спільних дій на 2022 рік. 

        
                               Круглий стіл у Шацькій селищній раді 

Центром здійснювалось проведення правопросвітницьких заходів та 
виїзного консультування з основних проблемних питань для потенційних 
суб`єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в місцях їх 
перебування, з метою навчання людей вміти захищати свої права, 
зокрема для дітей загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладів. 

Питання запобігання та протидії булінгу в освітніх закладах і надалі 
залишається актуальним у нашому суспільстві.  

Вирішальна роль у протидії насильству у дитячому середовищі 
належить педагогам. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть 
тільки завдяки системному підходу та підтримки не тільки керівництва 
школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських 
організацій. а також із залученням та участі фахівців системи 
безоплатної правової допомоги. 

 

                     
                                      Захід у ліцеї імені Юрія Лелюкова 
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Саме з метою створення безпечного освітнього середовища, 
запобігання проявам у ньому дитячого насильства, 27 січня 2022 року 
завідувач сектору Іваничівське бюро правової допомоги Надія Адамович 

зустрілася з учнями 7-9 класів Комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №2 імені Юрія Лелюкова». 

Фахівчиня системи БПД розповіла присутнім про їх права і обов’язки, 
зокрема про право дітей на первинну та вторинну правову допомогу, 
роз’яснила що таке булінг та яка передбачена відповідальність за його 
вчинення. 

27 січня 2022 року, у День пам’яті жертв Голокосту, учні груп 44 та 52 
ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» переглянули 
та обговорили фільм Сергія Буковського «Назви своє ім'я» (в рамках 
чергового засідання кіноклубу Docudays UA, який працює при 
Нововолинській центральній міській бібліотеці). В основу фільму 
покладено інтерв’ю свідків Голокосту в Україні, яким вдалося вижити, а 
також тих, хто рятував своїх друзів та близьких під час Голокосту. 

Під час заходу юрист Нововолинського бюро правової допомоги 
розповів присутнім про систему безоплатної правової допомоги в Україні, 
як нею скористатись, хто має право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. 

  
                                            Засідання кіноклубу Docudays UA 
 

Переведення на дистанційне навчання освітніх закладів 
Володимирщини у зв’язку зі стрімко зростаючим показником 
захворюваності на Covid-19 серед молоді, внесло корективи і в процес 
здійснення правопросвітницької діяльності Володимир-Волинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Пов’язані з карантином обмеження насамперед змінили сам формат 
їх проведення. Виходячи із даної ситуації, місцевим центром акцент 
робиться на онлайн активностях, адже потреба людини у правовій 
інформації спостерігається завжди. 

Саме завдяки тісній співпраці центру з Володимир-Волинським 
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фаховим коледжем, зокрема з відділенням «Правознавство», сприяло 
проведенню на базі платформи ZOOM заходу на тему: «Концепція 
механізму відновного правосуддя для неповнолітніх».  

Учасників онлайн-заходу ознайомили з основною метою «Програми 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення», який реалізується на базі системи 
безоплатної правової допомоги - максимально раннє виведення 
неповнолітніх із кримінального процесу та ресоціалізація їх у суспільне 
життя. 

Окрім цього обговорено принципи впровадження та механізми 
застосування програм відновного правосуддя для неповнолітніх в 
Україні. 

  
                                                   Проведення онлайн-заходу 
 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, окупацією та 
обстрілами населених пунктів нашої держави, на території юрисдикції 
місцевого центру зросла кількість внутрішньо переміщених осіб та осіб, 
які звернулись для отримання такого статусу, біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту,  осіб, які звернулись із 
заявою про визнання особою без громадянства. 

Враховуючи цю ситуацію, місцевим центром акцентована основна 
увага на надання правової допомоги та проведення правопросвітництва 
для категорій військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. 

Фахівці центру та бюро правової допомоги постійно відвідували 
місця проживання ВПО, центри їх реєстрації з метою надання 
консультацій та поширення інформаційних матеріалів щодо захисту їх 
прав. 

Поряд з цим, інформація системи БПД щодо прав 
військовослужбовців та механізмів їх захисту по можливості 
розміщувалась в місцях розташування блокпостів. 

Враховуючи те, що на території діяльності Центру розміщено два 
пункти пропуску через державний кордон з Республікою Польща, через 
які за звітний період перетнули тисячі біженців з окупованих територій, 
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фахівцями Центру неодноразово поширювались інформаційні матеріали 
серед цієї категорії громадян, а саме: «Отримання тимчасового захисту 
або статусу біженця в країнах ЄС», «Правила перетину кордону з 
Польщею біженцями з України та гарантії їх перебування в країні», 
«Виїзд за кордон дитини з рідними, але без батьків», інші матеріали. 

                
                                  Друковані матеріали для ВПО та біженців 
 

Сьогодні волонтерська діяльність знаходить все більше своїх 
прихильників. Люди, які за власним бажанням готові витратити свої сили, 
час і талант на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи 
винагороди, є і в системі безоплатної правової допомоги. 

Використовуючи свій вільний час, представники Володимир-
Волинського місцевого центру з надання БВПД відвідали польське місто 
Грубешів для отримання гуманітарної допомоги від міста-побратима 
Кентшина Варміно-Мазурського воєводства та гміни Ухане 
Грубешівського повіту Люблінського воєводства, яка сьогодні так вкрай 
потрібна як на передовій, так і для внутрішньо переміщених осіб, дітей. 

   
                                                  Фахівці центру в якості волонтерів 

Приємно усвідомлювати, що наше суспільство ще зберігає в собі 
потенціал до добрих справ, спрямованим на творення. 

Усі гуманітарні вантажі відправляються у місця призначення за 
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потребою. На кожній із упаковок розміщено логотип системи БПД. 
Дякуємо польським партнерам! 

 

2. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей захищати своїх 
права. Правопросвітницька робота з потенційними суб’єктами права на БВПД, 

які визначені статтею 14 Закону 

 

Надалі Центром практикувалось проведення правопросвітницьких 
заходів для безробітних громадян у вигляді семінарів у міськрайонних, 
районних та міських центрах зайнятості. 

14 січня 2022 року за участі соціальних партнерів, а саме місцевого 
центру, у Володимир-Волинській міськрайонній філії Волинського 
обласного центру зайнятості проведено захід, метою якого є роз’яснення 
основних ризиків, які можуть виникнути при нелегальному 
працевлаштуванні за кордоном та правові засади легального 
працевлаштування. 

  
                      Семінари у Володимир-Волинській та Нововолинській філіях ВОЦЗ 

Зустріч пройшла на участі представника Володимир-Волинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Слащука Степана. Присутніх ознайомили з метою діяльності цієї 
структури – це правова допомога, яка надається для захисту прав 
людини в суді за рахунок держави. Було наведено також основні 
принципи у сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
перераховано категорії осіб , які можуть отримати послуги. 

Учасників заходу ознайомлено з основами законодавства України у 
сфері працевлаштування за кордоном, наслідками зовнішньої 
нелегальної трудової міграції, перевагами легального 
працевлаштування, правовим захистом громадян, які перебувають за 
кордоном. Присутні отримали консультації про те, як не стати жертвою 
злочинів у сфері торгівлі людьми. 

Відвідування таких семінарів підвищує обізнаність з багатьох 
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правових аспектів, тому плануємо у майбутньому продовжувати такі 
спільні зустрічі. 

20 січня 2022 року у рамках реалізації державного проєкту щодо 
фінансової підтримки суб'єктів мікропідприємництва та малого 
підприємництва «Доступні кредити 5-7-9 %» з метою інформування про 
можливість отримання фінансової підтримки для започаткування власної 
справи у Нововолинській міській філії Волинського обласного центру 
зайнятості за участі завідувача сектору Нововолинське бюро правової 
допомоги Володимир-Волинського місцевого центру з надання БВПД 
Юрія Гіля, провідного фахівця з профорієнтації Нововолинської міської 
філії Волинського обласного центру зайнятості Наталії Кардаш був 
проведений семінар для безробітних на тему: «Генеруй бізнес-ідею та 
розпочни свій бізнес». 

27 січня 2022 року завідувачем сектору Любомльське бюро правової 
допомоги Литвинюком Андрієм спільно з Любомльською районною 
філією Волинського обласного центру зайнятості проведено семінар для 
осіб, які шукають роботу. Учасників семінару ознайомлено з системою 
надання безоплатної правової допомоги. 

  
                              Семінари у Любомльській та Локачинській філіях ВОЦЗ 
 

28 січня 2022 року завідувачем сектору Локачинське бюро правової 
допомоги відділу безоплатної правової допомоги Володимир-
Волинського МЦ з надання БВПД Аллою Рибкою, проведено 
інформативну зустріч для людей, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості.  

Під час зустрічі говорили про основні принципи діяльності Бюро та 
послуги, які надаються для жителів району. 

 

Розділ ІІ. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем 
у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи безоплатної 

правової допомоги 
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7 лютого 2022 року фахівчиня Локачинського бюро правової 
допомоги провела чергове консультування для суб'єктів пробації згідно 
графіку роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги у приміщенні Володимир-Волинського районного сектору 
Державної установи «Центр пробації» уВолинській області (смт Локачі). 

Під час зустрічі з підобліковими, їм надано правову допомогу та  
відповіді на запитання правового характеру, а також фахівчиня розповіла 
хто має право на безоплатну правову допомогу, які правові послуги 
включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є 
суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, який порядок 
звернення за її наданням.  

   З метою поширення інформації під час проведення зустрічі було 
розповсюджено відповідні інформаційні буклети. 

   
                          У Локачинській та Володимир-Волинській філіях пробації 

 

З метою мінімізації бар’єрів доступу до послуг безоплатної 
вторинної правової допомоги, підвищення рівня доступності осіб з 
обмеженими можливостями до системи БПД, центром здійснено 
моніторинг загального стану безбар’єрності приміщень Центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (в тому числі бюро).  

Окрім цього проведено аналіз проблемних питань щодо організації 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до будівель/приміщень центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, формування завдань щодо їх вирішення. 

З метою інформування населення про систему безоплатної 
правової допомоги, 19 січня 2022 року у Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 
комітету Володимир - Волинської міської ради завідувач сектору 
Володимирське бюро правової допомоги Ірина Лах провела 

правопросвітницький захід.  

Присутніх ознайомили з системою БПД, наданням безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, доступом до медіації. 
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Окрім цього представниця сектору роз’яснила порядок звернення 
та надання адресної правової допомоги.  

Серед учасників заходу розповсюджено інформаційно-
роз’яснювальні матеріали на правову тематику. 

У звітному періоді відновили свою діяльність «Університети 
третього віку» Територіальних центрів надання соціальних послуг. 

Про діяльність системи безоплатної правової допомоги, зокрема 
сектору Шацьке бюро правової допомоги у день початку ІІ семестру 
ознайомила присутніх головний юрист сектору Мирослава Карпук. Варто 
відмітити, що тісна співпраця між установами триває з дня утворення 
Шацького бюро правової допомоги.  

  
          Заходи у Володимир-Волинському та Шацькому Територіальних центрах 

Також до заняття були запрошені працівники Шацького будинку 
культури, які провели тематичний захід з нагоди Дня соборності України 
«Україна вільна, соборна, єдина», які акцентували увагу на головну 
традицію відзначення – «живий ланцю», який є символом духовної 
єдності людей східних та західних земель, а потім пролунали пісні у 
виконанні учасників ансамблю «Молодички».  

На кінець заходу було організоване святкове чаювання і у теплій 
дружній атмосфері всі мали можливість поспілкуватись. 

Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання 
безоплатної правової допомоги 

Фахівцями Центру та бюро правової допомоги проводились зустрічі 
у трудових колективах з метою популяризації системи БПД. 

Про напрямки та діяльність системи БПД 25 січня 2022 року 
розповідала головний юрист сектору Шацьке бюро правової допомоги 
Мирослава Карпук працівникам відділу № 3 управління надання 
адміністративних послуг Головного управління держгеокадастру у 
Волинській області, працівникам Трудового архіву Шацької селищної   
ради та архівного відділу Ковельської РДА. 
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                           Заходи у Шацьку та Павлівці 

Ознайомлено з послугами, які надає Шацьке бюро правової 
допомоги, а саме порядком надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги. 

Низький рівень фінансової грамотності населення, актуальність 
якого особливо зросла в останні десятиліття, коли значно загострилися 
проблеми відсутності заощаджень, нездатності вживати ефективних 
заходів, спрямованих на захист власного добробуту, укладання кредитів 
он-лайн, проблеми, які виникають через неналежне виконання кредитних 
договорів, усе частіше стали причиною звернень громадян за допомогою 
до системи безоплатної правової допомоги. 

Саме питанням фінансової грамотності жителів Павлівської 
територіальної громади був присвячений, організований сектором 
Іваничівське бюро правової допомоги інформаційний захід «Рука 
допомоги», який відбувся 01 лютого 2022 року за участі голови 
територіальної громади, директора Іваничівського відділення АТ КБ 
«Приватбанк», заступника начальника відділу Іваничівської філії 
Волинського обласного центру зайнятості, посадових осіб органу 
місцевого самоврядування. 

У I кварталі 2022 року здійснювався щомісячний моніторинг 
інформаційної присутності Центру. Проводилась широка інформаційна 
кампанія, спрямована на популяризацію системи безоплатної правової 
допомоги, у тому числі роботи Центру та бюро правової допомоги. 

Діяльність Центру постійно висвітлювалась на сторінках друкованої 
преси, веб-сайтах партнерів, місцевих інтернет-ЗМІ, власній сторінці та 
сторінках партнерів на Facebook. 
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                                             Правові консультації у друкованій пресі 

 

  

                                       Сторінки центру на веб-сайтах партнерів 

Розвиток спроможності інших надавачів безоплатної правової 
допомоги, зокрема державних установ та ОМС, до компетенції яких 
належить надання БППД, до якісного надання таких послуг 

Розвиток спроможності інших надавачів безоплатної правової 
допомоги, зокрема державних установ та ОМС, до компетенції яких 
належить надання БППД, до якісного надання таких послуг завжди не 
залишалось поза увагою місцевого центру. 

З метою посилення правової спроможності територіальних громад, 
методологічної підтримки ОМС щодо реалізації їхніх повноважень з 
надання БППД, під час виїзного консультування у сільській місцевості 
фахівці системи БПД постійно проводили робочі зустрічі, семінари з 

посадовими особами ОМС, депутатами місцевих рад, під час яких 
обговорювались шляхи подальшої співпраці, питання взаємодії у 
вирішенні правових проблем громадян громад. 

Для Центру у цьому плані залишається актуальними розробка та 
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прийняття місцевих Програм надання населенню громад правової 
допомоги, укладення меморандумів про взаємодію. 

    
              Підписанти Меморандуму                        Надання адресної правової допомоги 

4 лютого укладено меморандум про співпрацю та взаємодію між 
Володимир-Волинським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Устилузькою міською радою. 

Підписання меморандуму має на меті консолідувати зусилля 
сторін, спрямованих на реалізацію права на безоплатну правову 
допомогу, зокрема шляхом надання кваліфікованої юридичної допомоги 
жителям громади. 

Серед основних напрямів співпраці є: 
забезпечення принципу доступності безоплатної правової допомоги; 
сприяння у залученні до співпраці інших організацій з метою розширення 
на території обслуговування центру мережі організацій з надання 
безоплатної правової допомоги; 
залучення до співпраці спеціалістів певних органів влади для перевірки 
належності осіб до категорій, які мають право на отримання БВПД; 
організація та проведення спільних правопросвітницьких заходів та 
виїзних прийомів громадян тощо. 

Серед іншого, учасники зустрічі обговорили питання проведення 
спільних заходів з інформування населення щодо змін у законодавстві, у 
тому числі і в рамках реалізації проєкту «Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство України», а також 
перспективи та проблемні питання доступу громадян, особливо 
мешканців віддалених сільських місцевостей, що входять до складу 
Устилузької територіальної громади, до безоплатної правової допомоги. 

Реалізацією одного із пунктів підписаного меморандуму під час 
перебування на теренах прикордонного міста, стало надання фахівцями 
Центру адресної правової допомоги місцевій мешканці, яка з об’єктивних 
причин не може звернутися туди за консультацією. 

18 лютого 2022 року депутатами Устилузької міської ради 
одноголосно затверджено Програму надання безоплатної правової 
допомоги населенню Устилузької територіальної громади на 2022-2024 
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роки, розроблену місцевим центром з надання БВПД. 

  

Сесія Устилузької міської ради                          Меморандум із ГО «Холмщина» 

Підготовлено проєкти аналогічних Програм для населення 
Головненської та Зимнівської територіальних громад, які винесені на 
розгляд чергових сесій місцевих рад. 

Серед громадян, які нерідко звертаються за правовою допомогою 
до Володимир-Волинського місцевого центру з надання БВПД, є і члени 
громадської організації «Холмщина», яка об’єднує українців, виселених у 
40–50-х роках із Холмщини, Підляшшя та інших етнічних українських 
земель Польщі в Україну, їх нащадків.                                         

Саме захист їхніх прав, створення умови для їх реалізації, 
проведення спільних заходів, інформаційних кампаній для цих громадян, 
семінарів, круглих столів тощо обговорили на зустрічі 4 січня 
представники Володимир-Волинського місцевого центру з надання БВПД 
з керівником громадської організації «Володимир-Волинське культурне 
товариство «Холмщина» Юрієм Грицюком. 

За результатами зустрічі сторони підписали Меморандум про 
співпрацю, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на 
недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема права громадян 
на безоплатну правову допомогу. 

Розділ ІІІ. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

Центром забезпечувалась якість надання безоплатної первинної 
та вторинної правової допомоги працівниками центру та адвокатами, 
включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

Організовувались та проводились робочі зустрічі, засідання, круглі 
столи, начальні заходи з підвищення кваліфікації та обміну досвідом. 

Постійно вивчалися потреби удосконалення процесу прийому 
клієнтів, зокрема впровадження попереднього електронного запису, 
електронної черги, регулювання графіку роботи. 
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У звітному періоді проводились заходи за участі працівників 
системи БПД та працівників партнерських інституцій, робота яких 
пов’язана з наданням правової допомоги, зокрема: 

Працівників Центру, бюро правової допомоги та працівників інших 
органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

Під час проведення правопросвітницьких заходів поширювалась 
інформація про можливість використання альтернативних способів 
врегулювання спорів за допомогою медіації.  

У навчальних закладах проведено ряд правопросвітницьких 
заходів з відновного правосуддя. 

Розділ ІV. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 
недопущення порушення прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом ( в адміністративному та кримінальному процесі) 

З метою посилення спроможності захисту прав, розширювалися 
можливості надання правової допомоги для осіб, які перебувають в 
місцях несвободи різних типів та сфер, зокрема шляхом удосконалення 
роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової роботи 
у таких місцях. 

Центром забезпечено роботу консультаційних пунктів в органах 
пробації - 7. 

      
                           У Нововолинській та Володимирській філіях пробації 

      Створювалися належні умови для забезпечення реалізації 
суб`єктами пробації та особами, які відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншими особами, які 
потребують соціальної адаптації, права на безоплатну правову 
допомогу. 

Організовувались та проводились спільні заходи, спрямовані на 
підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості, а також 
правової поінформованості суб`єктів пробації щодо захисту своїх прав та 
можливостей.                                                 


