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

У своїй діяльності Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги   керується  чинними  нормативно-правовими
актами,  Концепцією посилення правової спроможності громад. 

Томашпільським МЦ БВПД проведені  комунікативні заходи – семінари,
круглі столи, робочі зустрічі а також онлайн-заходи. 

Співпраця з бібліотеками:

Юристи  сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Олексій Нагорняк та Василь Яздовський провели семінар на тему:
«Право  на  безоплатну  правову  допомогу  та  порядок  його  реалізації»  для
працівників Комунального закладу «Мурованокуриловецька селищна публічна
бібліотека».  Учасники  отримали  інформацію  про  діяльність  системи
безоплатної правової допомоги 

Співпраця з центрама зайнятості: 

У рамках співпраці з реалізації ефективної державної політики у сфері
зайнятості  населення  та  розширення  можливостей  доступу  до  безоплатної
правової допомоги для громадян, працівники місцевого центру та працівники
бюро  правової  допомоги  брали  участь  у  спільних  з  центрами  зайнятості
семінарах.

Продовжуємо інформувати про систему БПД.
Тому,  головним  юристом  сектору  «Чернівецьке  бюро  правової  допомоги»
Анатолієм  Якимчаком  проведено  правопросвітницький  захід  щодо



інформування  про  систему  БПД та  роз'яснено  порядок  надання  безоплатної
правової  допомоги  та  категорії  населення,  що  мають  право  на  безоплатну
вторинну правову допомогу.

Юристка  сектору  «Шаргородське  бюро  правової  допомоги»  Анастасія
Дубчак  провела  інформаційний  семінар  про  систему  БПД  для  осіб,  які
перебувають на обліку в Шаргородській районній філії Вінницького обласного
центру зайнятості.
-Під час семінару юристи розповіли безробітним, що таке безоплатна правова
допомога: 
-А також кожен має можливість дізнатися більше про надання
безоплатної правової допомоги:

Для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  Шаргородської  районної  філії
Вінницького  обласного  центру  зайнятості  юристки  Шаргородського  бюро
правової допомоги Анастасія Дубчак та Віта Гільчук провели правову бесіду та
надали  роз’яснення  щодо  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  умов  обігу  земель  сільськогосподарського
призначення»,  який має  на  меті  запустити обіг  землі  сільськогосподарського



призначення в Україні. 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

У  рамках  програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»  працівники  сектору  "Шаргородське  бюро  правової  допомоги"
продовжують правопросвітницьку кампанію щодо роз’яснення змін земельного
законодавства та про  систему БПД вцілому.
Так, юристи під час виїзду в с.Івашківці Жмеринського району, інформували
гостей та жителів села про основні напрями роботи бюро, поняття безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги , про категорії осіб, які мають право
на отримання такої допомоги.



18  січня,  завідувачем  сектору  “Тульчинське  бюро  правової  допомоги”
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Русланом  Швецем  здійснено  виїзд  до  села  Зарічне  Тульчинського
району, де було надано 3 юридичних консультації жителям села.
Під час даного виїзду громадянам було надано буклети на правову тематику з
питань земельного законодавства.
Крім того, під час прийому громадян були обговорені такі питання, як:
- Порядок та процедура набуття у власність земельної ділянки.
- Порядок та процедура присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
-  Порядок  та  процедура  усунення  перешкод  в  користуванні  земельною
ділянкою.

З  метою  виконання  заходів,  передбачених  Програмою
Уряду  «Прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське
господарство»,  головні  юристи  Ямпільського  бюро
правової  допомоги» Анатолій Кислий та Богдан Рочняк
здійснили виїзд  в  с.  Русава  Ямпільської  територіальної
громади,  де  з  дотриманням  протиепідемічних  вимог
провели  консультування  жителів  Русавського
старостинського округу в тому числі і тих, які являються
власниками  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення (паїв). 



Консультаційний  пункт  прийому  громадян  системи  безоплатної  правової
допомоги  діяв  в  офісі  старости  с.  Вербовець  Могилів-Подільського  району.
Юристи Мурованокуриловецького бюро правової допомоги Олексій Нагорняк
та Василь Яздовський у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій
у сільське господарство» надали юридичні консультації жителям округу. 
Разом  з  тим,  був  проведений  правопросвітницький  захід  на  тему:  «Як
реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки».

На  виконання  графіку  проведення  виїзних  консультувань  передбачених
Програмою  Уряду  «Прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське
господарство» юристи Могилів-Подільського бюро правової допомоги провели
прийом громадян у с.Сказинці Могилів-Подільської територіальної громади. 
Усім  охочим  було  надано  правові  консультації,  роз’яснення.  Розповсюджено
інформаційні буклети системи БПД щодо актуальних земельних питань. 
Узгоджено спільні дії між бюро правової допомоги та старости Сказинецького
старостинського округу щодо доступу до безоплатної правової допомоги.



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

Зібрали  та  поширили  інформацію  про  успішні  практики  адвокатів,  які
співпрацюють із центром та фахівців Томашпільського МЦ на теми:
-  адвокат допоміг відшкодувати майже 20000 грн. компенсації  по догляду за
особою яка має інвалідність.  
- адвокат системи БПД захистив жінку від кривдника.
Протягом 1 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 

За звітній період Томашпільський МЦ з надання БВПД  було розміщено
32  інформацій  на  офіційних  сайтах  районних  державних  адміністрацій,
районних радах та органах місцевого самоврядування та 1 публікації в газеті.
Також розміщено інформацію про надання БПД у приміщеннях партнерських
установ та організацій.
За  1 квартал 2022 року Томашпільським МЦ з надання БВПД розроблено 1
методичну рекомендацію на тему:
- “Усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою”.

Працівники  Томашпільського   місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги та бюро брали участь у ролі учасника-слухача в
навчальних  заходах   організованими  та  проведеними  правовими  клубами
“PRAVOKATOR”.



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

Юрист сектору «Могилів-Подільське бюро правової допомоги» - Василь
ДОРОВСЬКИЙ,  взяв  участь  у  заході  присвяченому  запобіганню та  протидії
домашньому  насильству  організований  обласною  мобільною  бригадою
соціально-психологічної  допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього
насильства. 
Разом  з  представниками  служби  у  справах  дітей,  управління  праці  та
соціального захисту населення, освітян, старостами громади та поліцейського
громади обговорено діяльність спеціалізованих служб підтримки постраждалих
осіб,  особливості  спілкування  із  особами,  які  постраждали  від  домашнього
насильства  та  взаємодію  між  суб’єктами,  що  здійснюють  заходи  у  сфері
запобігання та протидії домашньому насильству.
 По завершенню заходу  юристом бюро правової  допомоги  надано  вичерпну
інформацію  щодо  можливості  особам,  що  постраждали  від  домашнього
насильства  отримати  вторинну  правову  допомогу  у  вигляді  складання
процесуальних  документів  до  суду  та  представництва  інтересів  особи.
Розповсюджено інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги
на тему «Протидія домашньому насильству». 

Для  персоналу  Яришівського  психоневрологічного  будинку  інтернату
провели  бесіду  щодо  прав,  які  мають  утриманці  даного  закладу.  Петро
ЛАСКУС – завідувач Могилів-Подільського бюро правової допомоги та Лариса
САВІЦЬКА  —  волонтер  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  роз’яснили  основні  питання
«Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю
на період до 2025 року», затвердженого розпорядженням КМУ від 07.04.2021
року №285-р.
Працівникам  було  продемонстровано  анімаційний  фільм  щодо  соціалізації
життя осіб з інвалідністю аби наглядно продемонструвати проблему, яку має
кожна особа з інвалідністю.



1.4.  Розвиток  на  базі  системи  БПД  механізмів,  спрямованих  на
недопущення  порушень  прав  людини,  яка  знаходиться  у  контакті  чи
конфлікті із законом ( в адміністративному та кримінальному процесі)

Юристи  сектору”  Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги”  Петро
Ласкус  та  Василь  Доровський  провели  виїзний  прийом  у  ДУ  «Могилів-
Подільська  виправна  колонія  №114»  та  надали  вичерпну  консультацію
засудженим  особам  на  задані  питання,  ознайомили  та  вручили  письмові
відповіді  на  звернення  засуджених  до  Томашпільського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 В ході виїзду на інформаційному стенді для засуджених розміщено інформацію
щодо  доступності  до  системи  безоплатної  правової  допомоги,  способи
дистанційного зв’язку з бюро правової допомоги. 
 

Співпраця з пробацією продуктивна і ефективна!

Співпраця  сектору  "  Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги"  та
Могилів-Подільського  міськрайонного  відділу  філії  Центр  пробації  у
Вінницькій  області  є  найбільш  довго  тривалішою  та  продовжується  вже  у
новому 2022 році.  Головний юрист сектору   Василь Доровський та фахівець
відділу пробації – Юрій Швець, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу



з метою дотримання своїх обов’язків, клієнта пробації, а також не допущення у
майбутньому  протиправної  поведінки,  порушення  прав  інших  осіб  та
дотримання законодавства України. 

Юрист сектору «Могилів-Подільське бюро правової  допомоги» -  Петро
Ласкус та фахівець Могилів-Подільського міськрайонного відділу філії Центр
пробації  у  Вінницькій  області  –  Юрій  Швець,   провели  роз’яснювально-
інформаційну зустріч з метою проведення виховної роботи з клієнтом пробації з
питань  недопущення  в  майбутньому  протиправної  поведінки  та  вироблення
поваги до законів України. В ході розмови було наголошено про обов’язок не
порушувати  права  інших  осіб  та  неухильно  дотримуватись  закону  України.
Попереджено про основні правові ризики під час воєнного стану. 


