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 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 III кварталі 2021 року приділили правопросвітницьким 

заходам у режимі офлайн з питань сімейних відносин, права та обов’язки 

ув’язнених та засуджених осіб, запобігання та протидії булінгу, відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення, захист  свобод людини і громадянина, працевлаштування 

молоді в Україні, права та обов’язки осіб при проведенні щеплень, 

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 

1.1. Суб'єкти відповідного права  

        мають рівний доступ до БПД 

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


системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html, у телеграм-

чаті  «Правова 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 

 

16 липня 2021 року засідання міжвідомчої робочої 

групи щодо впровадження моделі Барнахус у 

Вінницькій області та участь директорки 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області Марини Лукіянової у засіданні, адже  
 

фахівці центру проводять зустріч дитини, 

неповнолітній особі та її законному представнику 

надають інформацію про їх права та можливості їх 

реалізації (зокрема, про право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги), а також 

про основний зміст процесуальних дій, які планується 

провести за участю дитини. Детальніше 
 

11 серпня  2021 року відбувся круглий стіл щодо 

реінтеграції осіб, які звільняються з місць 

позбавлення волі. Цей захід ініціювала Наталя 

Гурковська, Регіональний координатор взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 

України у Вінницькій області.  

Під час круглого столу, представники різних 

державних структур створили спільний план дій щодо 

патронування над засудженими, які звільняються, у 

сфері працевлаштування, прописки та юридичного 

супроводу. Учасники спілкувалися, як допомогти 

таким особам усвідомити свої помилки та 

приготувати їх до життя у звичному середовищі. 

Адже турбота про цих громадян - це піклування про 

безпечне суспільство і безпечне майбутнє для 

кожного з нас. Детальніше 

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.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2830599723936956
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2850075538656041


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 серпня 2021 року Марина Лукіянова, директорка 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області взяла участь у круглому столі "Соціальні 

права та їхній захист адміністративним судом. 

Проблемні аспекти".  

 

Учасники аналізували соціальні проблеми, з якими 

стикаються мешканці Вінниччини, та обговорювали 

механізми захисту прав людини та громадянина. 

Детальніше 

 

 

Нещодавно на Вінниччині стартував проект 

об’єднання соціальних та правових послуг: коли 

громадянин приходить до ЦНАП отримати послуги 

соціального характеру, він має право скористатися 

безкоштовною юридичною консультацією на всіх 

етапах розгляду звернення.  

У рамках цього важливого проекту працюють також 

мобільні ЦНАПи – спеціальні авто, облаштовані для 

двох адміністраторів та трьох відвідувачів, що 

працюють в форматі повноцінного офісу ЦНАП та 

надають послуги в форматі «єдиного вікна» тим, хто 

не може отримати послугу у ЦНАП або онлайн.  

Завдяки мобільному ЦНАП люди похилого віку, 

представники маломобільних верств населення та 

жителі віддалених куточків громади можуть отримати 

послуги за місцем проживання. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2864649147198680
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2864649147198680
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2850809281916000


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Детальніше 
 

                                           

  
 

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

Детальніше 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FVSAtlYDs8&fbclid=IwAR0pk7D_a2Gg8yVgx42bW6is66RGVwyHPi19z1_I8PwkVk1bvft0eYm1DQo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4FVSAtlYDs8&fbclid=IwAR0pk7D_a2Gg8yVgx42bW6is66RGVwyHPi19z1_I8PwkVk1bvft0eYm1DQo
https://naparise.com/posts/vinnychanka-zavdiaky-bpd-vidsudyla-u-minoborony-240-tysiach-hryven-zaborhovanosti?fbclid=IwAR3vq5ZD-mZP7AIXfcMNLD3HyRvU5AgB92ZX-6tpaw6jQZSXJf9h4IlQyMA


 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 
 

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). 

 

 

 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

  

Детальніше 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170419-16#n46
https://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/laminuvati-chi-ne-laminuvati-scho-robiti-z-dokumentami-na-tonenkiy-osn-11431744.html?fbclid=IwAR0S8wZvitN2KQVUfQRvzirRhlEUab3EhV1CC76bleY9qnEl8cJwFfBFYw0


Зустрічі з клієнтами та адвокатами системи БВПД щодо якості надання 

безоплатної правової допомоги, відповідно до наданих адвокатам доручень 

було здійснено 22 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 7 моніторингів у III кварталі 2021 року. 

 

Також у III кварталі 2021 році Регіональним центром з надання 

безоплатної правової допомоги у Вінницькій області організовано робочі 

зустрічі з адвокатами, які співпрацюють із системою безоплатної правової 

допомоги.  

 
Зокрема, 27 серпня 2021 року проведена ознайомча зустріч для адвокатів, які 

лише починають співпрацю з системою БПД на Вінниччині. 

Такі заходи дуже важливі, адже адвокати спілкуються з представниками різних 

державних структур й ознайомлюються з механізмами надання безоплатної 

правової допомоги в цивільних і кримінальних справах. 

Адвокати, які нещодавно уклали договори з системою БПД мають 

дотримуватися багатьох правил та вимог, аби надати клієнту увесь спектр 

передбачених державою правових послуг 

справді якісно і в повному обсязі надали правові послуги, передбачені 

дорученнями. 

Детальніше 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2861724307491164
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2861724307491164


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ,  ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ У 

НИХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА НАВИКІВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ 

ЦЕНТРІВ/БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, У ТОМУ ЧИСЛІ НА БАЗІ МРКП 

 
 

 

 

 

 

Робоча зустріч у ГУ Національної поліції у Вінницькій 

області 

за організації старшого інспектора з особливих 

доручень відділу уповноважених з контролю за 

дотриманням прав людини в поліцейській діяльності (з 

дислокацією у Вінницькій області) Управління 

дотримання прав людини Національної поліції майора 

поліції Петра Ткачука 

 

та участі у заході т. в. о начальника УОАЗОР Андрія 

Ковальчука, заступника начальника Володимира 

Іванця, начальника ЧЧ УОАЗОР Олександра Китасюка, 

керівників підрозділів моніторингу та їх заступників, 

начальників та помічників чергових частин ТВП ГУНП 

(у режимі відеоконференції). Детальніше 

 

Що могло об'єднати юристів Вінниці, Дрогобича, 

Житомира, Кривого Рогу, Львова, Піщанки, Соколівки, 

Стрия та Трускавця? Звичайно Docudays UA. 

Про що говорили і над чим працювали 7 днів у Коблево 

учасники Осінньої школи для модераторів кіноклубів. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2839539286376333
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2887701274893467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі 
можливості для реалізації своїх прав 

ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ (СІМЕЙНИХ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ) РАДНИКІВ 

 

 

 

19 серпня 2021 року Вікторія Чорба, юристка 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області й Наталя Смішна, директорка Вінницького 

місцевого центру з надання БВПД побували у 

Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. К. А. Тімірязєва. І зовсім не для того, аби почитати, 

- все набагато цікавіше!  
 

Об 11 годині відбулось засідання круглого столу 

"Тридцять років незалежності України: досягнення, 

проблеми, перспективи". 

 

Спілкування було жвавим та цікавим. Говорили про 

історію, державотворення, права та свободи українців, а 

також про сучасність та майбутнє Незалежної України. 

У заході взяли участь представники влади, громадських 

організації, освітяни, юристи. Напевне, тому 

спілкування було надзвичайно насиченим та 

неординарним. 

Фахівці системи безоплатної правової допомоги 

розповідали про те, як за роки незалежності 

розвивалася й змінювалася система БПД та як сьогодні 

пересічним громадянам звернутися до центрів та бюро 

правової допомоги для захисту своїх прав і 

відстоювання інтересів. Адже права людини та 

громадянина - це основа основ Незалежної держави. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2855949634735298
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2855949634735298


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Україні з 2019 року працює програма "Відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення". 

Слів багато, а мета одна і дуже важлива: дати молодій 

людині другий шанс. 

Взяти участь у цій програмі можуть неповнолітні 

особи, які підозрюються у вчиненні кримінального 

проступку чи нетяжкого злочину.  

Марина Лукіянова, директорка Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області зустрілася з 

Оленою Стояловою, очільницею Вінницького 

обласного центру соціальних служб. Детальніше 

 

Неповнолітній хлопець украв у неповнолітньої 
дівчини телефон. А далі: заява в поліцію, 
обвинувачення, і, напевне, майбутнє в колонії... 

Але родини погодилися на пропозицію прокурора 
скористатися медіацією в рамках проекту "Відновне 
правосуддя для неповнолітніх". Медіатор Дар'я 
Жовмір провела зустрічі для потерпілої та 
кривдника. І сторонам вдалося дійти згоди. 

Матір хлопця відшкодувала вкрадену річ, кривдник 
щиро розкаявся і попросив вибачення у дівчини та її 
родини. 

Угода про примирення - укладена, завдана шкода - 
компенсована, а молодий хлопець, який ледь не 
зіпсував собі життя через смартфон, отримав цінний 
урок на все життя. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2877365749260353
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2810170142646581
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2862354954094766


 

 

У III кварталі забезпечено розміщення 178 публікацій на 

офіційній сторінці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій області у мережі Facebook, 

64 публікації у мережі Instagram, 25 публікацій у ЗМІ. 

 

 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною 


