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Зміст 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем 

у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги 

3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті з законом (в адміністративному та кримінальному 

процесі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Козятинський місцевий центр з надання БВПД 3  

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей 

Як свідчить практика діяльності Козятинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, серед населення зростає тенденція до покращення рівня правової 

свідомості та потреби в отриманні правової інформації. 

Визначено конкретні першочергові спільні правові потреби територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемні питання у їх взаємодії 

з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

та організаціями у межах територіальної юрисдикції Козятинського МЦ з надання БВПД. 

Козятинським МЦ проведено відповідний аналіз і статистичні дані, в результаті 

ретельного вивчення питань, з якими найчастіше звертаються мешканці у межах територіальної 

юрисдикції центру та враховані при формуванні карти правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації. 

Найпоширенішими питаннями є:  

- як оформити статус ВПО;  

- які є виплати та пільги для внутрішньо переміщених осіб;  

- чи припиняються виплати ВПО, якщо повернутись проживати по місцю реєстрації; 

- скільки потрібно стажу для оформлення пенсійної виплати;  

- отримання компенсації за зруйноване житло;  

- чи можна подати заяву на призначення пенсії за теперішнім місцем проживання;  

- встановлення факту смерті на території ведення бойових дій; 

- встановлення факту належності правовстановлюючого  документа; 

- порядок розірвання шлюбу та стягнення аліментів; 

- поновлення строку на прийняття спадщини; 

- земельні питання, тощо. 
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Правопросвітництво є одним з ключових механізмів доступу до якісної правової 

інформації, як громадян, так і фахівців органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій тощо. Підвищення правової культури і обізнаності населення сприяє збільшенню 

кількості випадків вирішення проблеми в досудовому порядку. Дана робота підвищує рівень 

пізнаваності системи безоплатної правової допомоги серед населення. 

Відповідно до зазначеного, представники Козятинської системи БВПД розповсюджують 

інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та порядку отримання 

безоплатної правової допомоги. 

І найгостріша потреба в цьому зараз, коли, чи не щодня вносяться зміни до законодавства, 

які покликані спростити процедури оформлення документів, отримання державних послуг 

тощо. 

Інформаційно-консультативні зустрічі щодо державних реформ, важливих змін в 

законодавстві, основних прав та гарантій, порядку їх реалізації організовуються у доступний 

для населення спосіб. Як завжди, діяльність орієнтована на різні цільові категорії громадян. 

У зв’язку з воєнним станом 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, 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 відвідують 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 розміщується в місцях перебування захисників України. 

Переведення на дистанційне навчання освітніх закладів України у зв’язку із 

запровадженням воєнного стану, внесло корективи в процес здійснення правопросвітницької 

діяльності Козятинського МЦ. Дані обмеження насамперед змінили сам формат  їх проведення. 

Виходячи із даної ситуації, місцевим центром акцент робився на онлайн активностях, адже 

потреба людини у правовій інформації спостерігається завжди. 

 

4 квітня, в приміщенні місцевого ЦНАПу, юристка 

Козятинського бюро правової допомоги Аліна Бондарчук 

забезпечила роботу консультаційного пункту. Серед питань, 

актуальними були: отримання статусу внутрішньо 

переміщеної особи; розблокування рахунків, на які накладено 

арешт; оформлення та отримання ID-карток; отримання 

відшкодування комунальних послуг тим, хто надав 

прихисток ВПО, тощо. 

Фахівці Козятинського МЦ в приміщеннях органів місцевого 

самоврядування проводять інформаційно-комунікаційні 

заходи та консультування. Детальніше 

 
 
 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4904590139588240
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7 квітня директор Козятинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександр Комар провів консультаційний виїзний прийом 

громадян в Літинському бюро правової допомоги.  

Під час якого надав вичерпні та всебічні роз’яснення низки 

питань, які турбують наших співгромадян, що опинилися у 

скрутній ситуації, а саме: відновлення втрачених документів; 

отримання виплат та компенсацій; виїзд за кордон; 

отримання статусу ВПО; розірвання шлюбу тощо.  

Юристи Козятинського МЦ не припиняють роботу і 

продовжують надавати правову допомогу громадянам, у 

тому числі тим, які перемістилися з територій, на яких 

ведуться активні бойові дії. Детальніше 

13 квітня юристки Липовецького бюро допомоги Олена 

Свірська та Крістіна Соляр провели для відвідувачів 

місцевого центру надання адмінпослуг (більшість з яких 

особи, що перемістилися з місць, де ведуться бойові дії) 

інформаційний захід  на тему: «Особливості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в умовах воєнного 

стану».  

Для переселенців вкрай важливо дізнатися про право на 

безоплатну правову допомогу, як її отримати. Детальніше  

 

 
 

2 травня фахівчині Козятинського бюро правової 

допомоги Аліна Бондарчук та Марина Лавренюк 

завітали до місцевого ЦНАПу, – установи, яку 

відвідують чимало вимушених переселенців. 

Покращення правової обізнаності мешканців 

громади завжди актуальне, а особливо у 

військовий час, коли з’являється багато нових 

життєвих обставин та питань, що потребують 

негайного вирішення. 

Юристки забезпечили роботу консультаційного 

пункту доступу до БПД, здійснивши прийом ВПО 

та надавши юридичну допомогу. Детальніше 
 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4912592098788044
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4927664097280844
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4977141435666443
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13 травня фахівці Козятинського бюро правової 

допомоги вчили дітей захищати свої права та 

запросили долучитися до конкурсу творчих 

робіт "Моє майбутнє в мирній Україні".  

Які права та обов'язки мають громадяни нашої 

держави. Як захистити свої права під час 

воєнного стану. Куди звертатися. Відповіді на ці 

та інші питання отримали п’ятикласники ЗНВК 

"Школа-гімназія-дитячий садок" ім. В. 

Підгорбунського від фахівців Козятинського 

бюро Аліни Бондарчук та Марини Лавренюк під 

час правопросвітницького онлайн-заходу. 

Детальніше  

 

 

 

  

3 травня в Хмільнику відбулась інформаційно-

просвітницька зустріч з людьми, яких війна змусила 

покинути свої домівки. 

В даний час, в умовах війни, ВПО є найбільш незахищеною 

категорією населення і тому система БПД робить все 

можливе, щоб надавати громадянам нашої держави якісну 

правову допомогу. 

Завідувачка Хмільницьким бюро правової допомоги Ганна 

Мариніч відвідала соціальну установу, де провела 

правопросвітницький захід, на тему: "Соціальна допомога та 

виплати в умовах воєнного стану. Документування воєнних 

злочинів. Що таке фізичний та психічний примус". 

Детальніше  

 

 

 

 
 

6 травня про необхідність сьогодення - 

документування воєнних злочинів та особливості 

звільнення від кримінальної відповідальності йшла 

мова у просвітницькій лекції фахівців 

Липовецького бюро правової допомоги.  

Саме для найуразливішої нині категорії населення 

переселенців, фахівчині Олена Свірська та Крістіна 

Соляр спільно з представниками обласної 

мобільної мультидисциплінарної команди з 

охорони психічного здоров’я та працівниками 

міського центру надання соцпослуг провели 

інформаційно-просвітницьку лекцію, на тему: 

"Документування воєнних злочинів. Особливості 

звільнення від кримінальної відповідальності ст.40 

ККУ)" в одному з міських закладів соціальної 

сфери. Детальніше 
 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5007037672676819
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4980037218710198
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4988441774536409
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12 травня для забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, фахівці 

Козятинського бюро правової допомоги продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед населення. Аліна Бондарчук відвідала місцевий центр надання адмінпослуг, де 

інформувала відвідувачів установи (більшість з яких внутрішньо переміщені особи) про те, які 

правові послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є суб’єктом права 

на безоплатну вторинну правову допомогу, а також яким є порядок отримання БВПД. Детальніше 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5004653526248567
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19 травня юні краяни у барвистих вишиванках дізналися про свої права та як їх захищати, а 

обов’язки – виконувати. 

Не маючи знань про свої права, діти часто не в змозі їх самостійно захистити. Саме тому система 

безоплатної правової допомоги готова прийти на допомогу кожній дитині у будь-який час. І не лише 

з метою підвищення правової обізнаності, а й для забезпечення доступу дітей до правосуддя з 

багатьох питань на рівні з дорослими. 

Від фахівців Погребищенського бюро правової допомоги Петра Насінника та Валентини Гавриш 

юні краяни, у формі розважальних ігор, дізнались про власні права. Детальніше  

 

 
1 червня, в перший день літа, ми традиційно 

відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. 

Питання захисту прав дітей завжди є актуальним 

для системи безоплатної правової допомоги, а 

особливо, нині, в період воєнного стану. Дуже 

важливо, щоб як представники органів державної 

влади та навчальних закладів, так і громадянське 

суспільство об’єднавши зусилля, діяли задля 

недопущення порушення прав дітей.  

Цього дня юристка Хмільницького бюро 

правової допомоги Ганна Мариніч провела для 

семикласників місцевого ліцею №1 інформаційну годину в режимі онлайн на тему «Механізми 

захисту прав дітей». Детальніше 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5024337257613527
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5062858943761358
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Правопросвітницька кампанія щодо роз’яснення змін земельного законодавства 

Важливим залишається напрям роботи представників системи БПД, пов’язаний з покращенням 

правової обізнаності громадян у сфері земельних відносин. Протягом квітня-червня 

здійснювались виїзні правопросвітницькі заходи та забезпечувалась робота консультаційних 

пунктів в межах реалізації проєкту "Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство". 

 
7 квітня, в рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», фахівчині 

Липовецького бюро правової допомоги, на базі Скитківської 

сільської ради провели правопросвітницький захід та 

консультування для жителів територіальної громади у сфері 

земельних правовідносин. 

Під час зустрічі із мешканцями їх було проінформовано про 

порядок набуття та реалізації права власності на земельну 

ділянку, право земельного сервітуту, встановлення меж 

земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 

відповідальність за порушення земельного законодавства. 

Детальніше  

 

 

 

 

16 травня юристка Калинівського бюро правової допомоги 

Леся Любчик провела консультаційну зустріч із жителями 

територіальної громади з метою підвищення обізнаності 

власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на 

землю та способів їх захисту. 

Під час спілкування правчиня ознайомила із порядком надання 

БПД та відповіла на найпоширеніші питання, а саме: як 

достроково розірвати договір оренди землі, як автоматично 

поновити договори, порядок передачі земельних ділянок в 

оренду, спадкування земельних паїв. Детальніше 

 

 

25 травня землевласники та землекористувачі с. Кордишівка 

дізналися про особливості регулювання земельних відносин 

в умовах воєнного стану 
У рамках реалізації програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» фахівці Козятинського 

МЦ постійно виїжджають у віддалені села, де консультують 

мешканців із земельних питань. 

Так, цього разу фахівчині Аліна Бондарчук та Марина 

Лавренюк здійснили виїзд до с. Кордишівка. У ході виїзного 

прийому, провели вуличне інформування щодо земельних 

правовідносини в умовах воєнного стану. Інформували про 

автоматичне поновлення договорів, порядок передачі 

земельних ділянок в оренду, спадкування земельних паїв. 

Детальніше 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4912615965452324
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5015982531782333
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5042610355786217
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23 червня, в рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестиції у сільське 

господарство», юристи Погребищенського бюро правової допомоги Петро Насінник та Валентина 

Гавриш здійснили виїзд до Дзюньківського старостинського округу.  

На базі старостату для землевласників, землекористувачів правники провели правопросвітницький 

захід «Земельні відносини 2022 року в умовах війни». Завідувач бюро Петро Насінник розповів 

присутнім про найактуальніші питання, що стосуються: оподаткування земельних ділянок; 

відновлення втрачених чи пошкоджених документів на земельну ділянку; приватизація земельних 

ділянок під час воєнного стану. Детальніше 

 

 

27 червня, під час інформаційного заходу 

«Особливості приватизації земельної ділянки», 

організованого фахівцями Хмільницького бюро 

правової допомоги, працівники КУ “Хмільницький 

трудовий архів» мали змогу дізнатися про основні 

аспекти земельної реформи в Україні. 

Зміни земельного законодавства спонукають 

мешканців громад підвищувати свою правову 

обізнаність з різноманітних питань земельного права.  

Серед учасників діалогу - і Євгеній Яцюк, який 

нещодавно поповнив когорту волонтерів БПД. 

Детальніше  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5124099997637252
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/pfbid026rcWiF4kzgD4uAyVycTZAB8dr9vZcnTiaqxtiMCKc1VzeAfm6fU9DmcSsP6yu1RVl?notif_id=1656317612313017&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
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Адресна допомога - один з інструментів доступу до системи БПД 

 
3 травня до Липовецького бюро правової допомоги 

звернувся житель громади та повідомив, що потребує 

юридичної консультації з ряду правових питань, але через 

сімейні обставини не може відвідати бюро, а в телефонну 

не зручно отримувати інформацію. Крім того, він 

зазначив, що являється учасником бойових дій. 
Фахівці Олена Свірська та Крістіна Соляр відгукнулись 

на прохання про надання адресної правової допомоги та 

особисто здійснили вихід за місцем проживання клієнта. 

Дійсно бувають моменти, що людині необхідно отримати 

допомогу юриста, однак самостійно прийти до центру 

вона не має можливості. Детальніше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 травня до Козятинського бюро правової допомоги в 

телефонному режимі звернулася жінка яка потребувала адресної 

допомоги (причина – стан здоров’я). Фахівці бюро Аліна 

Бондарчук та Марина Лавренюк здійснили виїзд за місцем 

перебування заявниці та прийняли звернення особи для 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги з усіма 

необхідними документами.  

Кожному, кому потрібна безоплатна вторинна правова допомога, 

має особисто звернутись до місцевого центру або бюро правової 

допомоги населеного пункту, де проживає чи перебуває та 

подати відповідне звернення. Детальніше  

 

 

 

 

24 травня адресною допомогою в дії юристів Погребищенського 

бюро правової допомоги Петра Насінника та Валентини Гавриш 

мала змогу скористатися місцева жителька, інвалід І групи. 

Питання стосувалося її прав як потерпілої у кримінальному 

провадженні. 
Якщо особа з об’єктивних причин не може звернутись за порадою 

до спеціаліста-правника, це зовсім не означає, що консультування 

не відбудеться. Однією зі складових функціонування системи 

безоплатної правової допомоги – є практика надання адресної 

правової допомоги. Детальніше 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4980077588706161
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5018624288184824
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5042158965831356
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Відеоконсультації – один із засобів поширення правової інформації  

 

2 травня інформаційне роз’яснення 

підготувала фахівчиня Козятинського 

бюро правової допомоги Аліна Бондарчук. 

Тема відеоматеріалу: «Пільги та гарантії 

внутрішньо переміщених осіб». 

Детальніше 

 

 

  

 

 

 

 

 

6 травня відеоматеріал на тему: "Протидія 

сексуальному та гендерному насильству в умовах 

конфлікту в Україні". Інформаційне роз’яснення 

підготувала фахівчиня Хмільницького бюро 

правової допомоги Інна Шеремета. Детальніше  

 

 

 

 

 

 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем 

у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги 

 

Козятинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у ІІ   

кварталі 2022 року забезпечений доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та 

адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких 

як: малозабезпечені (особи, чий сукупний сімейний дохід не перевищує двох прожиткових 

мінімумів), особи з інвалідністю, багатодітні матері, учасники бойових дій, діти-сироти, діти, 

позбавлені  батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи та особи, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною.  

Усім цим категоріям осіб надаються послуги адвокатів для представництва їх інтересів у 

цивільних та адміністративних судових справах, якщо вони належать до категорій, що мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, як це визначено ст.14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу».   

Станом на 30.06.2022 року Козятинським  місцевим центром укладено 29 контрактів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та 3 

договори з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій 

основі.  

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/videos/545080257066836
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/videos/671627567281066/
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З метою покращення результативності та ефективності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги постійно ведеться робота над розвитком спроможності центру виконувати 

покладені на нього функції, зокрема через налагодження інформаційно-роз'яснювальної роботи 

серед адвокатів щодо умов співпраці з системою БВПД. За ІІ квартал 2022 року проведели 18 

робочих зустрічей з адвокатами.  

 

Здійснення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих послуг 

 

Під час проведення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих послуг 

здійснювалося опитування клієнтів щодо дотримання вимог надання БВПД у цивільному та 

адміністративному процесах та стану задоволеності роботою адвоката/працівників бюро 

правової допомоги.         

У телефонному режимі опитали 28 клієнтів центру, яким була надана безоплатна 

вторинна правова допомога, з яких 28 осіб – повністю задоволені якістю надання послуг 

призначеного їм адвоката.  

Під час проведення інтерв'ювання клієнтів МЦ щодо якості отриманих послуг 

здійснювалося опитування клієнтів щодо дотримання вимог надання БВПД  та стану 

задоволеності роботою працівників бюро правової допомоги.             

У телефонному режимі також було опитано 129 клієнтів центру, яким була надана 

безоплатна вторинна правова допомога, з яких 129 осіб – повністю   задоволені якістю надання 

послуг призначеного їм фахівця бюро правової допомоги. 

 

Збір та поширення інформації про успішні практики адвокатів/працівників, що 

співпрацюють з центром 

 

      Загалом протягом ІІ кварталу 2022 року до Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій області  надіслали 30.06.2022р.  інформацію щодо 

успішної справи про  встановлення факту смерті на окупованій території (справа №133/876/22). 

 

3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

Розвиток спроможності партнерів безоплатної правової допомоги, зокрема державних 

установ та ОМС, до компетенції яких належить надання безоплатної правової допомоги, до 

якісного надання таких послуг, не залишалась поза увагою місцевого центру. 

З метою посилення правової спроможності територіальних громад, методологічної  

підтримки ОМС щодо реалізації їхніх повноважень з надання БПД, під час виїзних 

консультувань у сільській місцевості, фахівці під час проведення робочих зустрічей, семінарів з 

посадовими особами ОМС, депутатами місцевих рад, обговорювали шляхи подальшої 

співпраці, питання взаємодії у вирішенні правових проблем громадян громад. 

 
21 квітня жителів Махнівської територіальної громади 

фахівці Козятинського бюро правової допомоги 

консультували з правових питань. Враховуючи важливість 

надання вчасної юридичної консультації внутрішньо 

переміщеним особам, директор Козятинського МЦ 

Олександр Комар здійснив прийом громадян в пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги, в приміщенні 

Махнівської сільської ради. Під час зустрічей такого 

формату переселенці мають змогу отримати консультації з 

різних правових питань. Про це наголосив Олександр 

Комар під час спілкування з сільським головою Махнівки 

Павлом Кузьмінським. Детальніше 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4948062295241024
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18 травня директор МЦ Олександр Комар відвідав 

Самгородоцьку ОТГ, де під час тематичного заходу «Права 

та пільги внутрішньо переміщених осіб. Документування 

воєнних злочинів. Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння (ст.40 ККУ)» роз’яснив присутнім 

(внутрішньо переміщеним особам) аспекти законодавчих 

нововведень. 

Системна робота та об’єднання зусиль усіх сторін діалогу 

завжди дають очікуваний результат. Співпраця з органами 

місцевого самоврядування має величезне значення у 

діяльності МЦ. Детальніше 
 
 

20 травня аспекти питань, що стосуються соціальної 

допомоги та виплати для ВПО; документування воєнних 

злочинів; що таке фізичний та психічний примус, 

роз’яснювала юристка Калинівського бюро правової 

допомоги Леся Любчик, провівши лекцію для внутрішньо 

переміщених осіб, на базі Новогребельського 

старостинського округу.  

Більшість людей, які були змушені покинути свої домівки 

через війну розпочату рф в Україні, не знають, як захистити 

свої права, гарантовані ЗУ«Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та іншими нормативними 

актами. Детальніше  

 

 

23 травня завідувачка Оратівським бюро правової допомоги Тетяна 

Колісник забезпечила можливість надання юридичної допомоги тим, 

хто її потребує та проконсультувала жителів Великоростівського 

старостинського округу. 

У складний для країни час, коли громадяни потерпають від 

зовнішнього агресора рф, командою Козятинського місцевого центру 

з надання БВПД продовжується безперервна робота з місцевим 

населенням, які не маєть змоги (через певний ряд причин) відвідати 

правову установу, за місцем її розташування. У таких випадках, діють 

виїзні консультаційні пункти та фахівці бюро правової допомоги 

забезпечують надання юридичної підтримки тим, хто її потребує. 

Детальніше 

 

Співпраця з пробацією та виконавчою службою 

 

3 травня клієнтам пробації роз’яснили особливості реалізації права на 

безоплатну правову допомогу. 
Одним із принципів надання безоплатної правової допомоги є її 

доступність для всіх осіб, які мають право на її отримання. Аби своїм 

правом могли скористатись особи, які перебувають на обліку в 

уповноважених органах з питань пробації, створено консультаційні 

пункти доступу до безоплатної правової допомоги.  

Саме з цією метою, незважаючи на воєнний стан в країні, працівниця 

Козятинського бюро Аліна Бондарчук провела консультування осіб, 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, в 

приміщенні Хмільницького РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у 

Вінницькій області. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5021622974551622
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5027874653926454
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5037428816304371
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4979631142084139
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4 травня юристки Липовецького бюро правової допомоги Олена 

Свірська та Крістіна Соляр, в приміщенні районного сектору з 

питань пробації у Вінницькій області, з метою підвищення правової 

обізнаності засуджених осіб, провели інформаційно-просвітницький 

захід, на тему: "Стягнення аліментів на дитину, у разі виїзду одного 

з батьків для постійного проживання за кордон".  

 

18 травня завідувачка 

Оратівським бюро правової 

допомоги Тетяна Колісник 

провела інформаційний семінар 

для працівників місцевого відділу 

державної виконавчої служби, на 

тему: «Порядок отримання 

компенсації за зруйноване житло 

та інше майно». За кілька місяців 

повномасштабної війни, у багатьох містах України було 

пошкоджено та вщент зруйновано житло мирних людей. 

Внаслідок вкрай нелюдських військових дій росії, багато 

українців залишилися без даху над головою. Детальніше 

 

 

 

 

 

Правова допомога – клієнтам служби зайнятості  

 
 

6 травня працівниці Козятинського бюро Аліна 

Бондарчук та Марина Лавренюк провели семінар 

для внутрішньо переміщених осіб на базі 

міськрайонної філії Центру зайнятості. До учасників 

зустрічі донесена інформація щодо можливості 

подачі на сайті https://warcrimes.gov.ua 

документування воєнних злочинів та злочинів проти 

людяності, скоєних російською армією в Україні. Не 

оминули спікери заходу і роз'яснення статті 40 ККУ, 

що стосується особливостей звільнення від 

кримінальної відповідальності. Детальніше  
 
 

 

26 травня покроковий алгоритм дій відновлення 

втрачених документів озвучила юристка 

Калинівського бюро правової допомоги Леся 

Любчик під час інформаційної лекції, яку провела 

в приміщенні районної філії Вінницького 

обласного центру зайнятості. У кожної людини 

можуть виникнути непередбачувані ситуації, під 

час яких можлива втрата важливих документів. У 

період воєнного стану це питання актуальне як 

ніколи. Проте, саме в такий час процедура 

відновлення документів має свої особливості. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5021949824518937
https://warcrimes.gov.ua/
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4987853091261944
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5045454445501808
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16 червня жителям Хмільника та переселенцям 

пояснили як відстоювати свої трудові права в умовах 

воєнного стану. Юристка Хмільницького бюро Інна 

Шеремета провела для клієнтів міськрайонної служби 

зайнятості лекцію, на тему: «Трудові права громадян».  

Співпраця представників системи БПД та державної 

служби зайнятості набуває нової актуальності в умовах 

сьогодення. Оскільки ця структура працює майже з 

всіма верствами населення, то й, відповідно, суттєво 

сприяє донесенню корисної інформації до широкого 

кола громадян. 

Детальніше 
 

 
28 червня завідувачка Оратівським бюро правової 

допомоги Тетяна Колісник завітала до місцевої філії 

Вінницького обласного центру зайнятості – установи, яку 

відвідують чимало вимушених переселенців та 

забезпечила роботу консультаційного пункту. 
Відвідувачі мали нагоду отримати у фахівця бюро 

відповіді з тих питань, які для них є першочерговими: 

збереження пільг та соціальних виплат ВПО, терміни та 

умови вступу у спадщину в умовах воєнного стану, як 

ВПО оформити статус безробітного і відповідні виплати; 

особливості оподаткування землі тощо. Детальніше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпрацюємо та консультуємо в умовах воєнного стану 
 

20 квітня керівник Козятинського місцевого 

центру Олександр Комар провів робочу 

зустріч з директором Літинської районної 

філії центру зайнятості Наталією Шишковою. 

Ця війна змінила життя кожного з нас, і щоб 

бути спроможними надавати допомогу в 

таких умовах необхідно посилювати 

співпрацю та налагоджувати робочі процеси 

відповідно до потреб суспільства.  

Домовились про посилення комунікації в 

частині надання відповідних консультацій та 

роз’яснень та про активне взаємне 

перенаправлення громадян, для якнайкращого 

забезпечення їх правовою допомогою. 

Детальніше

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5105041116209807
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/pfbid0NWp5yrDS29Wfd6PaX6DssVNzQVJMx9fYKPuVQ32dcwwX7ZGk6zFfooJByLU6tgxkl?notif_id=1657531964989958&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4945706665476587
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4945706665476587


Козятинський місцевий центр з надання БВПД 17  

26 квітня – День Чорнобильської трагедії і 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних 

аварій та катастроф, запроваджений у вересні 

2003 року. Працівниця Погребищенського бюро 

Валентина Гавриш провела засідання круглого 

столу на тему: «Права громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи».  

В ході зустрічі, з її учасниками були 

представники місцевого осередку громадської 

організації «Союз Чорнобиль України», 

обговорені окремі питання соціального захисту, у 

тому числі перелік, підстави та обсяги надання 

пільг. Детальніше  

 

14 червня про можливості відновного правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення, йшла мова під час засідання «круглого столу», 

організованого юристками Хмільницького бюро правової допомоги (завідувач Ганна Мариніч). 

Учасники, серед яких представники служби у справах дітей Хмільницької міської ради, центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, пробації, поліції, обговорили правові підстави, 

концепцію, мету, умови застосування та етапи даного пілотного проєкту. Детальніше 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4961124020601518
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5099653523415233
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15 червня керівник правової установи Олександр Комар 

відвідав з робочим візитом Літинську виправну колонію 

№ 123, де провів прийом засуджених. На низку питань, 

Олександр Станіславович надав вичерпні відповіді з 

роз’ясненнями законодавства та рекомендації щодо 

вирішення їх проблем. 

Крім того, директор Козятинського МЦ розповів 

присутнім, які сервіси та послуги, щодо безоплатної 

правової допомоги  можуть отримати громадяни, у тому 

числі, які перебувають у місцях позбавлення волі. 

Також серед осіб, які перебувають у виправній колонії 

№123, були розповсюджені інформаційні матеріали про 

систему безоплатної правової допомоги в Україні. 

Детальніше  

 

 

4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті з законом (в адміністративному та кримінальному 

процесі) 

Клієнтоорієнтованість та інноваційність для системи безоплатної правової допомоги це 

не просто мета, а чітка стратегія розвитку. Це не лише надання якісних послуг, а комплексний 

підхід до вирішення різноманітних задач. Фахівці активно користуються різними каналами 

комунікацій. Це дозволяє комунікувати як з колегами, так і клієнтами.  

Залучення волонтерів – це новий етап розвитку системи БПД, а також розвитку 

волонтерського руху в Україні. У 2020 році проєкт «Волонтер БПД» впроваджувався у пілотних 

Луганській та Донецькій областях. Після успішної реалізації проєкту в цих областях, з лютого 

2021 року його поширено на всю територію України. 

Розповсюджуємо серед населення, партнерів, з якими співпрацюємо, через ЗМІ 

інформацію про можливість долучитися до проєкту “Волонтер БПД”. Співпрацюємо з 

волонтерами, яких залучаємо до проведення правопросвітницьких заходів. 

 

 

 
13 травня когорту волонтерів поповнив 

Євгеній Яцюк, родом з Хмільницького району. 

Він успішно засвоїв дистанційний навчальний 

курс «Основи волонтерської діяльності», 

отримав відповідний сертифікат та пройшов 

співбесіду з керівником Козятинського 

місцевого центру з надання БВПД 

Олександром Комаром. З майбутнім юристом 

укладений договір про співпрацю, після чого 

директор правової установи вручив йому 

посвідчення волонтера. Юнак розповів про своє 

бачення та мету участі у проекті, крім того, 

учасники зустрічі обговорили план роботи та 

алгоритм подальших спільних дій. Детальніше 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5102435353137050
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/5096961920351060
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24 червня до волонтерського руху системи 

безоплатної правової допомоги долучилася 

Ольга Мельник. Пройшовши успішно всі 

необхідні етапи, пані Ольга отримала 

відповідне посвідчення волонтера з рук 

директора Козятинського місцевого центру з 

надання БВПД Олександра Комара. Керівник 

установи побажав волонтерці активної роботи 

на правовому фронті та допомагати жителям 

регіону дізнаватися більше про їхні права. 

Детальніше  

 

 

 

 

 
28 червня в Україні відзначають День 

Конституції. Це Основний Закон нашої держави, 

в якому закріплено правові засади України. 

Часто дорослим важко пояснити малюкам, що це 

за свято - День Конституції України. На 

допомогу батькам в цьому контексті юристки 

Хмільницького бюро правової допомоги Ганна 

Мариніч та Інна Шеремета провели 

інформаційно-роз’яснювальний 

правопросвітницький захід, приурочений 

державному святу. Свою активну позицію 

виявляє і Євгеній Яцюк, який нещодавно 

поповнив спільноту волонтерського руху 

системи безоплатної правової допомоги, 

долучаючись до організації та участі у проведенні заходу. Детальніше 
 

Співпраця зі ЗМІ як можливість інформування громадян про безоплатну правову допомогу 

 

Козятинський МЦ висвітлює у ЗМІ процес та результати 

своєї роботи, публікує правові роз’яснення та консультації, 

тематичні відеоролики, підвищуючи правову свідомість 

жителів краю. Взаємодія системна та регулярна: здійснення 

публікацій в газетах, виступи на радіо, розміщення 

інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.  

Так, протягом звітного періоду місцевим центром було 

розміщено у друкованих ЗМІ  11 інформаційних матеріалів з 

питань надання БВПД та 4 виступи на радіо. Також новинами 

та статтями були наповнені сайт системи БПД та офіційна 

сторінка Козятинського місцевого центру у Facebook. 

 

 

 

 
 

    
 

                                                                                                                                                                           

 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/photos/a.857306497649978/5127632610617324?notif_id=1656077714889150&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/pfbid02XuYYymhVs1rMjZk1JxLHpMhwoifHDcMX7oRhdtDF9jijrD7thfgwM42SC1fLnberl?notif_id=1656404695821525&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
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Листи вдячності від наших клієнтів-найцінніше у нашій справі  

 

 

Чергові листи вдячності від клієнтів 

поповнили скриньку вхідної 

кореспонденції Козятинського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Визнання та висока оцінка роботи, яку 

любиш та вкладаєш душу, завжди 

приємні, тим більше коли це 

помічають ті, заради кого працюєш. 

Вкотре професійність фахівців та 

адвокатів, які співпрацюють з  

Козятинським місцевим центром 

підтверджують слова вдячності, що 

надходять від громадян, які 

скористались безоплатною правовою 

допомогою. Мобільність та швидка 

реакція на запити громадян - те, чим 

вирізняється робота фахівців місцевого 

центру з надання БВПД. Для юристів 

важливо не тільки знайти контакт, 

уміння вислухати та підтримати 

людину,яка опинилася у складній 

життєвій ситуації, а й створити 

атмосферу доброзичливості, безпеки та 

комфорту. Саме такі складові – є 

формулою щоденного спілкування усіх 

працівників правової організації. 

Детальніше

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/pfbid023ZxTa2Q6kr19F4f2EFQVivoikNbZbqKPsokUQV7y65Y8ddj2RVJNCqzKqzuX9iQZl

