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Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей: 

Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми 

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 

оформлення договору оренди землі, порядок розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів, позбавлення батьківських прав, порядок прийняття спадщини, 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Гайсинським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 2022 рік у ІІ кварталі 



оформлення обов’язкової частки у спадщині, порядок оформлення субсидій, 

перерахунку пенсії, реєстрація права власності на земельну ділянку та інші 

питання.  

Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво) – один із пріоритетних напрямків роботи центру та 

секторів бюро правової допомоги. Тому з метою підвищення правової 

культури, правосвідомості та обізнаності громадян про свої права, фахівці 

Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та його відділи —  сектори бюро правової допомоги, протягом ІІ 

кварталу провели правопросвітницьку роботу. Зокрема:  

Усім відомо, що найвищою цінністю держави, є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека. Саме тому, з метою 

привернення уваги до актуальних для суспільства проблем протидії торгівлі 

людьми, порушення прав людини та подолання насильства, спеціалістами 

МЦ та сектори бюро на постійній основі проводяться інформаційні заходи. 

Зокрема: 

1 червня 2022 року, на базі Теплицької 

центральної бібліотеки відбулась робоча 

зустріч членів Клубу правових знань.  

Аби підвищити рівень правової культури 

та правової свідомості, подолання правового 

нігілізму серед жителів територіальної громади, 

фахівець сектору Теплицького бюро правової 

допомоги спільно з працівниками Теплицької 

центральної бібліотеки проведено правопросвітницький захід на тему: 

“Захист прав і свобод дитини” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. 

 

13 квітня 2022 року, спеціалісти сектору 

Немирівське бюро правової допомоги, провели для 

учнів 6-го та 7-го класів, Ліцею №1 міста Немирів, 

онлайн-урок на тему: "Що робити у надзвичайній 

ситуації або зоні бойових дій". Також було 

роз'яснено, що саме собою являє безоплатна 

правова допомога, та які можливості має система 

БПД для захисту прав дітей.  

17 травня 2022 року, для студентів 

Ладижинського коледжу ВНАУ, фахівці сектору 

Ладижинського бюро правової допомоги провели 

правопросвітницький захід в онлайн режимі. 

Зокрема висвітлено питання: 

Цифровий слід, його наслідки; 

Безпека в інтернеті, кібербулінг, 

відповідальність. 

Урок проведений у форматі бесіди, студенти 

задавали свої питання, на котрі отримали вичерпні відповіді з яскравими 

прикладами з власного досвіду. 



06 травня 2022 року, відбулась робоча 

зустріч Гайсинського місцевого центру з надання 

БВПД з колективом Гайсинської районної філії 

Вінницького центру зайнятості. 

Метою зустрічі, стало обговорення щодо 

змісту статті 40 Кримінального кодексу України, 

відповідно до якої не є злочином дія або 

бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронним інтересам, вчинена під 

безпосереднім впливом фізичного примусу, 

внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, та інформації 

про те, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних 

адміністрацій російської федерації є нікчемними, не створюють жодних 

правових наслідків, і нікчемність цих актів не підлягає оскарженню та не 

може буде скасована. 

Крім того, сторони обговорили порядок та механізм надання 

відповідної допомоги тим, хто її потребує. 

З метою підвищення правової свідомості та 

освіченості населення, спеціалісти Гайсинського 

місцевого центру та секторами бюро правової 

допомоги на постійній основі проводять вуличне 

інформування мешканців громад. Розповсюджено 

інформаційні буклети «БПД» та візитки із 

зазначенням контактних номерів та адресою Центру 

та бюро.   

 

Завдання 1.2: Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 

Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з 

якими особи звертаються до Центрів, робочі групи місцевих центрів 

проводять складення та розміщення правових консультацій у 

встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Крім того, 

спеціалістами місцевого центру на постійній основі здійснюється 

популяризація довідково-інформаційної платформи. 

 

Розділ 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги 

Завдання 2.1: Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання 

безоплатної правової   

З метою забезпечення постійної медіа присутності в регіональних ЗМІ, 

поширення інформації про роботу системи БПД, зросла поінформованість 

населення, що спричинило також зростання потреби фахівця із зв’язків з 

громадськістю та пресою у регулярному зборі та аналізу узагальненої 

інформації для висвітлення у ЗМІ.  
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За ІІ квартал 2022 року вийшло в ефір 16 виступів на радіо, 8 заміток 

в друкованій пресі, 64 публікацій на веб-сайтах. Спеціалісти Гайсинського 

місцевого центру з надання БВПД та Ладижинського бюро правової 

допомоги на постійній основі виступають в ефірі редакцій радіомовлення 

Вінницької області.  

 Окрім того, постійно розміщуються інформаційні плакати на 

інформаційних стендах ОМС, судів, вищих та загальноосвітніх навчальних 

закладах, ЦНАПах, центрах зайнятості, медичних закладах, міських, 

районних та сільських бібліотеках, приміщеннях партнерських організацій. 

 

Фахівцями Гайсинського місцевого 

центру з надання БВПД та секторами бюро 

правової допомоги, на постійній основі 

розробляються та поширюються на загал 

відеоконсультації та інфографіки з різних 

правових питань.  

 

Завдання 2.2: Підвищення рівня довіри людей до системи надання 

безоплатної правової допомоги  

З метою підвищення правової свідомості та інформування населення 

про механізми захисту їх прав та інтересів, протягом IІ кварталу проведено 

спеціалістами місцевого центру та секторів бюро правової допомоги 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД правопросвітницькі заходи 

на базі діяльності консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги. 

Зокрема:  

17 травня 2022 року, фахівець сектору Чечельницьке бюро правової 

допомоги під час проведення правопросвітницького заходу для жителів села 

Тартак розповів, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні 

ділянки здійснюється шляхом: визнання прав; відновлення стану земельної 

ділянки, який існував до порушення прав, та запобігання вчиненню дій, що 

порушують права або створюють небезпеку порушення прав; визнання 

угоди недійсною; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування; відшкодування заподіяних збитків; 

застосування інших, передбачених законом, способів. 

По завершенню зустрічі, працював консультаційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

1 квітня 2022 року, для внутрішньо 

переміщених громадян, які тимчасово проживають 

у гуртожитку приватного типу м. Гайсин, проведено 

інформаційне роз`яснення та консультування. 

Юристи розповіли присутнім, як можна отримати 

правові консультації за рахунок держави, а при 

потребі – скористатися послугами адвоката або 

працівника системи для захисту і представництва 

інтересів у суді.   



1 червня 2022 року, працівники сектору Гайсинське бюро правової 

допомоги здійснили виїзний прийом громадян в рамках роботи 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

Фахові консультації отримали мешканці с. 

Кузьминці. Питання, з якими зверталися громадяни, 

були досить різними, а саме: порядок укладання 

трудового договору; порядок реєстрації нерухомого 

майна; визнання права власності на спадкове майно; 

спадкування за законом; порядок укладання 

договору дарування квартири. 

 

 

Завдання 2.3: Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної 

правової допомоги  

Однією з цілей системи безоплатної правової допомоги є забезпечення 

надання якісної та доступної правової допомоги громадянам як у містах, так 

і у найвіддаленіших селах України. Це реалізується завдяки партнерству з 

очільниками об’єднаних територіальних громад. 

20 травня 2022 року, працівники 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 

здійснили виїзний прийом громадян в рамках 

роботи консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

Фахові консультації отримали мешканці с. 

Куна. Питання, з якими зверталися громадяни, були 

досить різними, а саме: порядок виплати ВПО; 

соціальні виплати в період воєнного стану; порядок 

перетину кордону, тощо. 

Фахові консультації від спеціаліста сектору Теплицького бюро 

правової допомоги, отримали мешканці села 

Бджільна. 

Громадян цікавив порядок прийняття 

спадщини за законом; збереження заробітної плати, 

в разі мобілізації; встановлення меж земельної 

ділянки, тощо. 

Усіх, хто відвідав індивідуальний прийом, 

ознайомили з діяльністю системи БПД і послугами, 

які надають юристи, а також 

порядком отримання 

правової допомоги. 

 

Можливість отримати безоплатну правову 

допомогу має бути у кожного. Тому, не зважаючи на 

пандемію, ми працюємо у зручному форматі для 

Вас. 

Фахівці Гайсинського місцевого центру з 
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надання БВПД та сектору Гайсинське бюро правової допомоги 

поспілкувались з членами Університету ІІІ віку на базі Гайсинської міської 

організації ветеранів України за участі представників КУ "Центр надання 

соціальних послуг" Гайсинської міської ради на тему: Право на безоплатну 

правову допомогу. 

Звернули увагу на особливості спадкування за законом, порядок 

виплати ВПО, порядок укладання договору дарування та порядок укладання 

договору довічного утримання тощо. Учасники 

заходу активно брали участь в обговорені та ділились 

своїми поглядами. 

Фахівці сектору Гайсинське бюро правової 

допомоги здійснили адресний прийом.  

Пані Надія цікавилась, який порядок 

успадкування майна після смерті чоловіка та як 

правильно скласти свій власний заповіт. 

 

Розділ 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів медіація  

Працівниками Гайсинського місцевого центру та секторів бюро 

правової допомоги за потреби проходять навчання щодо надання допомоги 

в забезпеченні доступу осіб до медіації.  

Також, за потреби поширюється інформація про можливість 

використання альтернативних способів врегулювання спорів за допомогою 

медіації. 

 

Розділ 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих 

на недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги особам звільненим від відбування 

покарання та особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, а також іншим особам, які 

потребують соціальної адаптації 

Невід’ємною частиною правопросвітницьких заходів є підвищення 

правової культури засудженого 

15 квітня 2022 року, фахівці сектору 

Теплицького бюро правової допомоги провів 

інформаційний лекторій, з метою обговорення 

питання щодо профілактики повторно скоєних 

злочинів, особами що перебувають на обліку 

Гайсинського районного сектору №2 філій 

Державної установи "Центр пробації". По 

завершенню заходу, працював консультаційний 

пункт. 

 

 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/groups/357020361395503/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/groups/357020361395503/?__tn__=-UK*F


Фахівчиня сектору Тростянецького бюро 

правової допомоги здійснила прийом громадян 

для осіб, що перебувають на обліку Гайсинського 

районного сектору №3 філії Державної установи 

"Центр пробації". 

Присутніх цікавили питання:  

- умови звільнення від покарання  

- мобілізація осіб, що перебувають на 

обліку пробації  

- чи може суд розглядати справу/звернення без участі заявника 

- адміністративна відповідальність за вчинення насильства тощо. 
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