
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ВІННИЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ РІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2022 РІК У II 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 IІ кварталі 2022 року приділили правопросвітницьким заходам 

пов’язаних із роз’ясненням  чинного законодавства, прав та обов’язків різних 

верств населення та соціальних груп в умовах воєнного стану, відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення. Особливу увагу було приділено роботі з внутрішньо 

переміщеними особами. На постійній основі здійснюється інформування 

громадян стосовно можливості отримати правові консультації за Єдиним 

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

онлайн ресурсами системи безоплатної правової допомоги: 

 правнича вікіпедія «WikiLegalAid» для отримання відповідей на 

правові питання; 

  публічний чат Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога»; 

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

https://wiki.legalaid.gov.ua/
https://t.me/ualegalaidchat


  приватний  чат системи БПД у Телеграм;  

 телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству»; 

 приватний чат системи БПД у Вайбері ; 

 адреси можна дізнатися за посиланням.  

 Також громадяни мають можливість отримати онлайн юридичну 

консультацію, заповнивши наступну форму на сайті. 

 

 

 

 

 

6 квітня 2022 року директорка Регіонального центру 

надання БВПД у Вінницькій області здійснила  візит 

до тимчасових місць розміщення внутрішньо 

переміщених осіб для надання необхідної правової 

допомоги та інформування про систему безоплатної 

правової допомоги.  

Присутнім було роз’яснено можливість отримати як 

первинну правову допомогу з будь-яких правових 

питань, так і на вторинну правову допомогу. 

Детальніше 

2 травня 2022 року Валерій Думбровський з 

інформаційними матеріалами завітав до 

Воловодівської сільської ради Немирівського 

району, адже найчастіше з питаннями 

соціальними, правовими, житловими 

звертаються до старости сільської ради як 

місцеві жителі, так і внутрішньо переміщені особи. Детальніше  

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

http://legalaid.gov.ua/telegram.html
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/vinnytsya.legalaid/posts/286103757024826
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/302709845364217


26 травня 2022 року в рамках онлайн-зустрічі 

за організації Джерело надії / Spring of Hope 

та підтримки партнерів, зокрема фахівців 

Регіонального та Вінницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, а також долучення громадських організацій з Полтавської, 

Кіровоградської, Черкаської областей говорили про правову допомогу 

громадянам та зосередження уваги на категорії-внутрішньо переміщені особа, а 

також доступні варіанти каналів комунікації для отримання відповідей на 

правові запитання у зручний спосіб. Детальніше 

 

1 червня 2022 року директор Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області Марина Лукіянова, 

спільно з працівниками Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД та завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського місцевого центру з надання БВПД,  з метою інформування 

родин про можливість отримати безоплатну 

правову допомогу у Вінницькій області, 

провели захід для дітей, які вимушено 

переїхали з рідними до м. Вінниці, через бойові 

дії, які відбуваються на території їхніх міст. 

Детальніше  

  

22 червня 2022 року відбулась всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України: виклики 

та пріоритети» на базі факультету менеджменту та права та відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж» ВНАУ.  

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/318871573748044
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/322995090002359


Учасниками конференції стали більше 50 представників з різних міст України — 

Києва, Умані, Білої Церкви та Житомира, Вінниці, долучитись до виступу 

можливо було як офлайн, так і онлайн. 

 Поінформувати учасників 

зазначеної конференції про систему 

безоплатної правової допомоги на 

Вінниччині завітала директорка 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марина 

Лукіянова, про можливість 

отримати правову допомогу від 

держави у зручний спосіб, завдяки 

технологіям, які дозволяють економити час та ресурси громадян 

(зателефонувати до центру/бюро, на номер контакт-центру, переглянути 

самостійно правничу вікіпедію на актуальні питання, залишити звернення на 

сайті, звернутись особисто до фахівців центрів/бюро, надіслати листа по пошті 

чи на електронку; відвідати найближчий консультаційний пункт, тощо), і 

незважаючи на складну ситуацію в Україні, правнича, правоохоронна та судова 

система продовжують стояти на захисті прав та законних інтересів громадян. 

Детальніше 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0WZ35GL8iz6UdgTmHRvoKxYKBDx3QjZyqD2crM6hWeaHJwziMWNhBSGVZ9DRDCFJEl


 

 

 

 

 

 

 

У II кварталі 2022 року фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області забезпечили розміщення 16 публікацій в Інтернет-виданнях, 

3 виступи на радіо, 1-телебаченні, 18-публікацій на сайті БПД, 45 публікацій на 

офіційній сторінці в мережі Instagram, 178 публікації в мережі Facebook. 

 

Виступи на радіо 

«Про особливості виконавчого провадження в умовах воєнного стану»  

посилання  

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=oL3zdy7QVdU&list=PLLKKbRCS4sKoXKblSYpHUu2vqH1XfkKrR&index=5


«Відновне правосуддя в умовах воєнного стану» посилання  

 

Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав» посилання  

 

 

 

«Дистанційні послуги Пенсійного фонду України» посилання 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/radiomistonadbugom/videos/537310158016774
https://i-vin.info/news/ditey-vinnici-zaproshuyut-doluchitis-do-konkursu-malyunku-krayina-tvoyih-prav--2582.html?fbclid=IwAR3e4QK0lZ_TiFqYyatgzxjrG-V5YcV8VP1h_S3gUq95TP6Bpz5PqjawHr4
https://yaizakon.com.ua/distantsijni-poslugi-pensijnogo-fondu-ukrayini/?fbclid=IwAR2dJ0kNsQ4c1L-XUvnw1oVaeY5f_BZEzyOUpRBh6nmsfx-R3jjh79zn6PM


 

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 17 спостережень за роботою адвокатів у суді у кримінальних 

провадженнях, які здійснюють захист за дорученнями Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області, проведено 7 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 5 моніторингів у II кварталі 2022 року. 

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


Також у II 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.  

 

 
 

Робоча зустріч із адвокатами, які співпрацюють із системою безоплатної 

правової допомоги у Вінницькій області. Про співпрацю в умовах воєнного часу, 

запровадження електронного документообігу в роботі центру з адвокатами, а 

також про якість та своєчасність надання правової допомоги громадянам йшла 

мова на зустрічі керівництва Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій 

області з адвокатами.  

Зокрема, заступник директора, Сергій 

Фролов говорив про переваги 

електронної звітності по актах надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, про алгоритм дій, порядку 

реєстрації та опрацювання документів в 

електронному вигляді. 



Директорка Марина Лукіянова, 

приділила увагу стану оплати послуг за 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, подякувала 

адвокатам за їх підтримку і відданість 

своїй професії. Детальніше 

 

 

 

На базі Хаб "Місто змістів", за 

організації Ради адвокатів у 

Вінницькій області та 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області 

проведений семінар, на тему 

"Правові аспекти електронного 

суду та особливості використання 

сервісу Easycon для забезпечення 

участі адвокатів у судових 

засіданнях, у режимі відеоконференцій". 

Під час заходу були обговорені 

практичні аспекти використання та 

можливість отримати доступ до 

вищезазначеного сервісу, через 

ресурс "Дія". До семінару мали 

можливість долучитись адвокати як у 

режимі онлайн, так і онлайн. 

Детальніше                             

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/316883067280228
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/324439646524570


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості реалізації проєкту 

«Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні кримінального 

правопорушення» у період 

запровадження воєнного стану на 

території України. 

Чи зросла злочинність та кількість 

вчинених правопорушень саме неповнолітніми особами, досвід впровадження 

проекту у Вінницькій та Тернопільській області. 

У круглому столі прийняли участь фахівці Координаційного центру з надання 

правової допомоги,  Регіонального центру у Вінницькій та Тернопільській 

області, представники прокуратури, адвокати-медіатори.  

Як зазначила Ірина Бондаренко, начальник управління впровадження 

альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру, у 

Кабінеті Міністрів України перебуває пропозиція Координаційного центру щодо 

ведення реєстру медіаторів, це буде повноваження системи БПД, на підставі 

якого можна вийти на більш якісний рівень у реалізації програми, надання 

послуги медіації через систему правової допомоги громадянам. 

 

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) 

 



Валерій Думбровський, фахівець Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області поділився напрацюваннями у Вінницькій області, 

укладенням Меморандумів з ОТГ та зацікавленості саме громади у ресоціалізації 

підлітків, які вчинили правопорушення вперше. Зокрема, прийняття участі у 

спортивних змаганнях, заняття у гуртках, читання книг, залучення до 

громадських робіт.  Як стверджує практика, впровадження альтернативних 

способів саме виправлення підлітків, а не засудження їх вчинків, є дійсно 

ефективною та приносить результат, про що свідчать позитивні відгуки, 

отримані від батьків (опікунів) неповнолітніх, які стали учасниками даного 

проекту. 

Як відмітили учасники онлайн - заходу, одним з найбільш проблемних питань є 

кваліфікація правопорушення. Мова йде про те, що, наприклад, крадіжка в 

умовах воєнного стану тепер кваліфікується не як проступок, а як тяжкий злочин 

(ч.4 ст. 185 ККУ) і до правопорушника, в такому випадку неможливо застосувати 

програму відновного правосуддя. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/313038110998057


У Вінниці відбувся семінар на 

актуальну для України тему: "Захист 

прав людини у період запровадження 

військового стану". 

Серед прав, які можуть обмежені у 

військовий час: запровадження 

комендантської години, здійснення 

контролю щодо засобів зв'язку, 

перевірка документів, огляд речей, примусове відчуження майна, особливий 

режим виїзду за кордон. 

Як же утримувати баланс 

між такими видами 

обмеження прав 

громадян та 

дотриманням прав 

людини. Куди звертатись 

в разі порушення прав 

людини, тим більше коли 

вона залишається на 

окупованій території.  

Для того, аби обговорити ці питання зібралися юристи, адвокати системи БПД. 

Зокрема захід відбувся за підтримки Марини Лукіянової, директорки 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області  Головною 

спікеркою заходу виступила Наталія Гурковська, регіональний координатор 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Вінницькій 

області. 

Під час заходу учасники також поділися досвідом надання правової допомоги в 

умовах військового стану та обговорили останні зміни до Кримінально-

процесуального кодексу України в контексті дотримання права на захист. 

Детальніше про захід. Ділимось з вами посиланням на презентацію 

https://cutt.ly/eHe5w6z 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/308507078117827
https://cutt.ly/eHe5w6z?fbclid=IwAR3lC8--HmyxtsauHO6j8WeX8L1_UGUd73fEE_i28XudTA2Nuwk7RA0EHkY

