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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 IV кварталі 2021 року приділили правопросвітницьким 

заходам у режимі офлайн з питань соціального захисту людей похилого віку та 

ветеранів в Україні, трудові гарантії та пільги для військовослужбовців, 

забезпечення прав осіб з інвалідністю, реалізація права на доступ до публічної 

інформації та права на звернення громадян, запобігання та протидії 

домашньому насильству, безоплатна правова допомога в Україні,права та 

пільги внутрішньо переміщених осіб, права осіб на захист під час затримання, 

взяття під варту, обмеження в праві на вільне пересування, 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 

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


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 

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/  

отримати необхідну консультацію та реальну правову допомогу у суді за 

рахунок держави дистанційно в “Електронному кабінеті клієнта БПД”, 

https://cabinet.legalaid.gov.ua/auth/?next=/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

 

1 листопада 2021 року Адвокатка Тетяна Кронівець 

разом з нашою фахівчинею Ольгою Безрученко 

відвідали 27 школу і спільно провели урок для 

старшокласників. 

Пані Тетяна розповідала восьмикласникам про 

кібербезпеку, а фахівчиня Регіонального центру про 

доступ до безоплатної правової допомоги, а також 

про програму «Відновного правосуддя для 

неповнолітніх». 
Дуже приємно, що вчителі шкіл дбають про правову 

обізнаність молодих людей і запрошують фахівців-

юристів для спілкування зі старшокласниками. 

Детальніше 

 

https://t.me/ualegalaidchat
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/permalink.php?story_fbid=2910801229250138&id=1459288014401474


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 листопада 2021 року Фахівці Регіонального 

центру спілкувалися з учнями  Вінницького фахового 

коледжу при інституті Україна про Відновне 

правосуддя, систему безоплатної правової допомоги 

та різні способи захисту своїх прав. 

Комунікаційниця Ольга Безрученко та юрист Валерій 

Думбровський розповідали майбутнім правникам 

реальні життєві історії і разом з учнями намагалися 

аналізувати їх та давати відповіді на запитання: а що 

каже Закон.  

Особливу увагу приділили Відновному правосуддю, 

яке охоплює саме такого віку молодь, адже кому як не 

майбутнім юристам потрібно знати і вміти 

реалізовувати свої права,  приготувати їх до життя у 

звичному середовищі. Адже турбота про цих 

громадян - це піклування про безпечне суспільство і 

майбутнє для кожного з нас. Детальніше 

 

26 листопада 2021 року Директорка Регіонального 

центру Марина Лукіянова та адвокат Олександр 

Сільницький говорили зі студентами-правниками 

"Факультету права, публічного управління та 

адміністрування" про домашнє насильство та 

механізми юридичної допомоги потерпілим. 

До відеозустрічі долучилися також понад 60 студентів 

спеціальності право та історія, а також науково-

педагогічні працівники. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2917365041927090&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2929183730745221&id=1459288014401474


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Детальніше 
 

                                           

           

 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

24 грудня 2021 року Ув'язнені, які готуються до 

звільнення - це особлива категорія громадян, адже 

таким людям необхідна підтримка й допомога 

держави, аби заново розпочати життя в соціумі. 

Саме тому державні структури приділяють особливу 

увагу підготовці таких людей до звільнення. 

Марина Лукіянова, директорка Регіонального центру, 

взяла участь у круглому столі щодо посилення 

спроможності органів пробації в роботі з особами, що 

готуються до звільнення. 

Детальніше 

 

https://youtu.be/BvW96UiqVgI
https://youtu.be/BvW96UiqVgI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2948614222135505&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2948614222135505&id=1459288014401474


 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
                                          
 

 

Детальніше 

Детальніше 

http://i-vin.info/news/vinnichanam-rozpovili-pro-riznicyu-mizh-zvernennyam-gromadyan-ta-zapitom-na-publichnu-informaciyu-1232.html?fbclid=IwAR0nGG6IJUpUayt_whLoc4lk1FTrsOcGHv85-ybIiC7t2VD8iVJomvQWn6Q
http://i-vin.info/news/bpd-dilitsya-uspishnimi-keysami-schodo-zemelnih-pitan-1235.html?fbclid=IwAR0-VTGixKslITPj_sq_WlgScXlRd7yq8dvBZbMlb-U4F_q9u7M0HnFo5Lw


 

 

 
 

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 25 спостережень 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 11 моніторингів у IV кварталі 2021 року. 

 

Також у IV 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.  

 

 

 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

  

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


 
Адвокати - серце системи безоплатної правової допомоги. І Вінниччина багата 

на справді фахових та добросовісних захисників. 

Регіональний центр регулярно проводить зустрічі з адвокатами для того, щоб 

покращувати якість надання послуг. 

24 грудня 2021 року в Креативний простір Артинов відбулася чергова така 

зустріч. Семінар вела директорка нашого центру - Марина Лукіянова. Зустріч 

відвідали також запрошені гості - Наталя Гурковська, регіональна 

координаторка взаємодії з громадськістю Уповноваженого з прав людини 

Верховної Ради України у Вінницькій області, та Анатолій Юрковський, 

заступник голови Ради адвокатів Вінницької області.  

Детальніше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

Дитина - пріоритет для батьків, суспільства і держави.  

поліція, прокуратура, система безоплатної правової допомоги 

зустрічаються для того, аби вкотре об'єднати зусилля заради 

охорони дитинства.  

На навчально-практичний семінар, який саме проходив 24 

листопада 2021 року в приміщенні ГУ Національної поліції 

офлайн й онлайн одночасно, зібралися поліціанти, слідчі, 

прокурори, юристи, судові експерти, ювенальні поліціанти, 

психологи, соціальні працівники з усієї області.  

Коло питань до обговорення - широке, адже діти можуть бути як 

потерпілими від насилля, так і порушниками, але в усіх випадках 

найважливішим для держави має бути майбутнє 

неповнолітнього. Адже від того, наскільки вчасно та якісно 

державні органи та організації нададуть підтримку та допомогу, 

залежить подальша доля як самої дитини, так і її оточення. 

Детальніше 

http://surl.li/azhgn
http://surl.li/azhgn
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2927585257571735&id=1459288014401474


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ (СІМЕЙНИХ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ) РАДНИКІВ 

21 грудня 2021 року у  Креативний простір Артинов 

проходить спільна зустріч фахівців різних державних 

організацій та соціальних служб, організована 

Регіональним центром, і зокрема особисто Мариною 

Лукіяновою. 

На круглий стіл прибули юристи, адвокати, працівники 

поліції, прокуратури, департаменту соціальної та 

молодіжної політики, служби у справах дітей та молоді, 

працівники ОДА, національної соціальної сервісної 

служби, представники місцевого самоврядування, 

студенти-правники. 

Основне питання обговорення: як допомогти дітям, які 

є учасниками Програми з відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення, після проходження 

програми вдало пройти процес ресоціалізації та 

безболісно влитися в суспільство. 

Детальніше 
 

Детальніше 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2946585155671745&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2887701274893467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти і молодь найбільше потребують підтримки й 

допомоги суспільства у складних життєвих обставинах. 

Саме це твердження спонукало запуск в Україні 

пілотного проекту з Відновного правосуддя.  

Проект розвивається, а його учасники напрацьовують 

нові механізми якісної допомоги неповнолітнім. Так 

сьогодні, Марина Лукіянова, директорка Регіонального 

центру, зустрілася з Леонідом Зіньківським та Лесею 

Самойленко, які представляють громадську організацію 

Справа Кольпінга в Україні у Вінниці, аби обговорити 

спільну діяльність в рамках пілотного проекту 

"Програма з відновлення неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення". 

Учасники зустрічі домовилися про залучення фахівців 

Справи Кольпінга для допомоги родинам, в яких 

виховуються діти з інвалідністю, які вчинили 

кримінальне правопорушення. Перш за все планується 

надавати послуги з підтриманого проживання (коли 

неповнолітній може перебувати протягом дня у 

спеціальниму будинку і разом з іншими дітьми 

навчатися й проводити час), а також залучати фахівців 

для роботи з дітьми, які проявляють девіантну 

поведінку. З такими дітьми та їх родинами 

працюватимуть спеціалісти різних галузей: психологи, 

реабілітологи, соціальні працівники.громадянина - це 

основа основ Незалежної держави. 

Детальніше  

 
 

Відновне правосуддя для неповнолітніх - це пілотний 

проект, який розвивається та видозмінюється, але для 

його вдосконалення неодмінно потрібні люди, готові 

працювати на користь майбутнього дітей-учасників 

програми та нашого спільного благополуччя.  

Марина Лукіянова, директорка Регіонального центру, 

зустрілася з Наталею Заболотною, першою 

заступницею голови Вінницької ОДА для того, аби 

обговорити можливості залучення територіальних 

громад та структурних підрозділів районних державних 

адміністрацій для напрацювання механізмів 

ресоціалізації неповнолітніх, які беруть участь у 

програмі. Такі кроки дозволять програмі 

функціонувати якісніше та приносити кращі 

результати. 

Детальніше 

 

Угода про примирення - укладена, завдана шкода - 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2943881385942122&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2945977852399142&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2945977852399142&id=1459288014401474


 

 

У IV кварталі забезпечено розміщення 209 публікацій на 

офіційній сторінці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій області у мережі Facebook, 

77 публікації у мережі Instagram, 18 публікацій у ЗМІ. 

 

 

 

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


