
ІНФОРМАЦІЙ НА ДОВІДКА 

ЩОДО ВЙКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНЙМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОІ  
ВТОРЙННОІ  ПРАВОВОІ  ДОПОМОГЙ У ВІННЙЦЬКІЙ  ОБЛАСТІ  РІЧНОГО ПЛАНУ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2022 РІК У I КВАРТАЛІ 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

Кожен громадянин має право на правову допомогу — це гарантовано 

статтею 59 Конституції України. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. У правовій державі, де суттєву частину 

життєвих проблем людина має вирішувати самостійно у спосіб, визначений 

законодавством, доступність правової допомоги така ж важлива, як доступність 

медицини, освіти, соціального захисту тощо.  

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області 

особливу увагу у I кварталі 2022 року приділили правопросвітницьким заходам 

у режимі офлайн з протидії дискримінації, права та обов’язки ув’язнених та 

засуджених осіб, права дітей, відновне правосуддя для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, захист свобод 

людини і громадянина, тимчасовий прихисток чи оформлення статусу біженця,   

закцентували увагу громадян щодо можливості отримати правові консультації за 

Єдиним всеукраїнським номером системи БПД 0-800-213-103 та скористатись 

правничою вікіпедією «WikiLegalAid» https://wiki.legalaid.gov.ua/ для отримання 

відповідей на правові питання, не виходячи із дому.  Також правову інформацію 

можна отримати  у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова 

допомога» https://t.me/ualegalaidchat та приватному чаті системи БПД 

у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html, у телеграм-чаті  «Правова 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 
правової освіченості людей

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR357GiKMlAUg2Icj0ldZBcqHKdw3tQAVs0EDe5iM9lBPamQ_jcth1xdKIo&h=AT1k9s__GAPkmiN4VCTB-ZYV6Ox7QYXWVOs8WEDHloJ8RA3b84DGFYaKkJ0HcUVCSjsKmbaFvLB_dkFEQ2F7SM3WplKZA43HUSxARfDHUZB5ibXMZXE4xgEvKyJo6SWAvGj6LfXrDTSl6tOtBHlS0NoZKm6-w0FJmzU1vpOHZoEZ6BbWaR7TZlMByfu4P-3HcEa15cJO_HwWKcn6RtJxqT_L5bSpihmr8mlzf7fmtYF5ocIKDX90mL4GMjTYwBUqTdA_qWfae2JbFKgha-ik0MUPUvz8JO6YToJDZ8jeMOCrU7NWx9mapJWXzwON4BAGaC6oTboFmEjTHrQCgQAyNxWa4kU2Z4ubaQ5RsVI1jGMutGp6rfd0P-nsYGuojE4lc0N--WNumcKB3bWJ8EscU2ynds9Ulj6BoDPIwVDqzIjJuCH5by9IHmAPkcv12tUdZtYm-qBKRyZCbmtBhqxyCdEacOuJVk_zTUdr0VlzZqeqtvdywlQOU--vCfTuTKph5GPDFPo_eddbL6uzPpvpK1L-6Y7osyw4G_fF48Lo2T_75vln9pN3e2zGV0-FJlnvXp5qYPWCyR9IgUaxz-sLXAS0ULd9sVorPXALwNu8_lPOzaUXvRg0c95ggwTmZSYUc0o0S3I
https://t.me/ualegalaidchat
http://legalaid.gov.ua/telegram.html


допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot, у приватному чаті 

системи БПД у Вайбері  http://legalaid.gov.ua/viber.html, написавши на 

електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за 

посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ ). Також громадяни мають можливість 

отримати онлайн юридичну консультацію, заповнивши наступну форму на сайті 

https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

 

31 березня 2022 року робоча зустріч директорки  РЦ з 

надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової, регіонального координатора 

Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій 

області Наталії Гурковської із представниками 

Вінницької ОДА, Департаменту соціальної та 

молодіжної політики, УДМС у Вінницькій області, з 

метою напрацювання спільних алгоритмів дій та 

швидкого реагування на отримання статусу ВПО у разі 

відсутності документів, що посвідчують особу. 

Детальніше 

26 січня 2022 року об'єднуємо зусилля Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області та 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД. 

Комунікатори Вікторія Чорба та Анастасія Калась, 

волонтерка БПД Катерина Тарнавська завітали до 

правників Вінницького Національного Аграрного 

Університету, для інформування студентів про 

систему безоплатної правової допомоги, про 

можливість кожного звернутись до центрів/секторів 

бюро правової допомоги та отримати 

роз'яснення/консультації на актуальні правові 

питання; відмінність та напрямки роботи Вінницького 

та Регіонального центру: надання/написання 

консультацій; правопросвітництво; вуличне 

інформування; представництво інтересів громадян у 

малозначних справах юристами центру; складення 

процесуальних документів; забезпечення 

консультаційних пунктів у Центрах зайнятості, 

ЦНАПах, місцях позбавлення волі, тощо, 

інформування про медіацію, відновне правосуддя, 

земельну реформу; волонтерів БПД та волонтерів ус 

судах. Детальніше 

 

https://t.me/Non_Violence_Bot
http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.facebook.com/nataliyagurkovska.gurkovska/posts/5301595789880232
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/239077025060833


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 
правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 
механізмів системи надання безоплатної правової допомоги

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

Правова допомога засудженим у ДУ "Стрижавська 

виправна колонія (№ 81)" 

Фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області Тетяна Глухенька забезпечила 

надання правової допомоги особам, які відбувають 

покарання в зазначеній установі, а також прийняла 

звернення на надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  Детальніше 

 

Консультаційні пункти у місцях позбавлення волі 

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області Тетяна Глухенька, Яна Присяжнюк 

завітали з робочим візитом до ДУ "Вінницька установа 

виконання покарань (№1) для надання правової 

допомоги засудженим особам, які відбувають 

покарання, відповідно до затвердженого графіка з 

установою та на підставі заключеного Меморандуму. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/247124307589438
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/247124307589438
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/247124307589438


У I кварталі 2022 року забезпечено розміщення 6 публікацій в Інтернет-

виданнях, 1-виступ на телебаченні, 1-на радіо, 17-публікацій на сайті БПД, 47- 

публікацій на офіційній сторінці в мережі Instagram, 164-публікації в мережі 

Facebook  

Детальніше 

                                        

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Детальніше 

Детальніше 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/256933923275143
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/256933923275143
http://i-vin.info/news/kudi-vinnichanam-skarzhitis-na-slizki-dorizhki--1572.html?fbclid=IwAR1be--Hnb1bbaNhfgkEPGCzdmlCei5XiZMavPKU60vPDHF9ROd8CtXUr98
http://i-vin.info/news/vinnichanam-dostupna-socialna-posluga-doglyad-vdoma-1462.html?fbclid=IwAR3fznzKTp9L8w2oT9UenIVtWx8UeMKKyWzqi4yoJ99qCUgE0-eG3meTy8Q


 

 
 

Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається відповідно до 

наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 

року № 136, яким запроваджено з 1 липня 2015 року систему заходів щодо 

моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у 

кримінальному процесі (із змінами, внесеними згідно з Наказом  

Координаційного центру з надання правової допомоги № 170 від 20.07.2016). 

Зустрічі з клієнтами та адвокатами системи БВПД щодо якості надання 

безоплатної правової допомоги, відповідно до наданих адвокатам доручень було 

здійснено 24 спостереження за роботою адвокатів у суді у кримінальних 

провадженнях, які здійснюють захист за дорученнями Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області, проведено 6 бесід з клієнтами, яким 

надається безоплатна вторинна правова допомога у кримінальному процесі, 

проведено 30 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації в актах 

надання БВПД в частині дотримання вимог стандартів якості надання БВПД у 

цивільному та адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі. 

Фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги забезпечено проведення моніторингу діяльності центрів та 

бюро правової допомоги у кількості 9 моніторингів у I кварталі 2022 року. 

 

Також у I кварталі 2022 році Регіональним центром з надання безоплатної 

правової допомоги у Вінницькій області організовано робочі зустрічі з 

адвокатами, які співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги.  

3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб 
за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170419-16#n46


 
Семінар-тренінг "Неповнолітні у кримінальному процесі", для адвокатів, які 

співпрацюють із системою БПД у Вінницькій області, місце проведення 

Креативний простір Артинов , організатор заходу Регіональний центр з 

надання БВПД у Вінницькій області , тренер Дарія Жовмір. Детальніше 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий візит та налогодження тісної співпраці спрямованої на 

ресоціалізацію підлітків, які вчинили кримінальне правопорушення вперше 

та потребують не засудження їх вчинків, а підтримку з боку дорослих. 

Директорка Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області 

Марина Лукіянова та староста сіл Пустовійти, Зозулинці, Рибчинці, Маркуші, 

Митинці Уланівської сільської ради Хмільницького р-ну Оксана Чекотун 

обговорили можливі заходи для відновлення чотирьох підлітків які стали 

учасниками "Програми відновлення для неповнолітніх" та уклали 

Меморандум для реалізації цієї програми. Детальніше     

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/256232750011927
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/256232750011927
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/246311604337375


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єднуємо зусилля заради кращого майбутнього наших дітей. Заходи 

ресоціалізації у рамках реалізації програми «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх» обговорено під час зустрічі директорки Регіонального центру 

з надання БВПД у Вінницькій області з заступницею міського голови у 

Жмеринській громаді.  

За підтримки Наталії Токар, заступниці начальника управління спорту та 

рухової активності-начальниці відділу олімпійських видів спорту 

Департаменту гуманітарної політики  разом із Наталією Квят, керівницею 

Головного управління Нацсоцслужби у Вінницькій області, заступником 

директора Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької 

обласної державної адміністрації Сергія Шмігленка уже відвідано низку 

територіальних громад у Вінницькій області. Детальніше 

✔️ Сьогодні робоча зустріч-у Жмеринській ТГ, для обговорення варіантів 

 

 

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) 
 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/252630523705483
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/246311604337375


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Робоча зустріч в Жмеринському р-ному відділі ГУНП, за 

участі директорки Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марини Лукіянової, 

регіонального координатора Уповноваженого ВРУ 

Наталії  Гурковської.  

Після ознайомленням із системою автоматизованої 

фіксації Custody Records (презентовану Петром 

Ткачуком), що має запобігти порушенню законних прав 

людини при затриманні, зазначена інформаційно-

телекомунікаційна система надає змогу захистити 

затриманих осіб від неправомірних дій поліцейських, а 

поліцейським уникнути безпідставних звинувачень, 

пов'язаних із процедурою затримання та перебуванням в 

приміщенні поліції.  

Для особового складу поліції був проведений 

просвітницький захід щодо системи БПД, роботи 

центрів у Вінницькій області, забезпечення надання 

адвоката, не порушення права громадян на свободу та 

особисту недоторканність під час адміністративних та 

кримінальних затримань. Детальніше 

 

 

 

 

Вінницькі поліціанти, представники Уповноваженого з 

прав людини, працівники прокуратури, міграційної 

служби та патрульні зібралися на круглий стіл, 

організований Мариною Лукіяновою, директоркою 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області. 

Такі масштабні зустрічі відбуваються тоді, коли постає 

потреба обговорити важливі питання та прийти до 

спільних висновків. 

І цього разу круглий стіл був присвячений змінам в 

обробці повідомлень про затримання, які раніше 

приймали й обробляли Регіональні центри у кожній 

області. А з 1 лютого цією роботою будуть займатися два 

центри у Чернівецькій й Тернопільській областях. 

Номер залишається той самий 0 800 213 103.  Детальніше 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/256833139951888
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/243507197951149

