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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. 

Виїзне консультування на базі Центрів надання адміністративних послуг 

Надавалася  безоплатна правова допомога для  тих  людей,  хто  через
військові  дії  були  змушені  покинути  свої  домівки,  та  знаходяться  у
Томашпільській громаді.

Юристка  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Альвіна  Пилипчук  донесла  інформацію
громадянам , як отримати соціальні виплати.

Виїзне  консультування  проводилось  на  базі  Центру  надання
адміністративних послуг Ямпільської міської ради.
З метою підвищення правової обізнаності громадян та забезпечення зручності в
отриманні безоплатної правової допомоги головний юрист сектору «Ямпільське
бюро  правової  допомоги»  Анатолій  Кислий  провів  виїзне  консультування
громадян,  які  перемістилися  з  територій  адміністративно-територіальних
одиниць, на яких проводяться бойові дії, для проживання в населених пунктах
Ямпільської територіальної громади. 
Правові  консультації  надавались  з  питань  що  стосуються  порядку  виїзду  за
межі  України  з  малолітніми  дітьми,  отримання  державних  допомог  для
переміщених  осіб,  які  особи  чоловічої  статі  можуть  перетинати  державний



кордон.  Усі  хто  звернувся  за  правовою  допомогою  отримали  роз`яснення
чинного законодавства у умовах воєнного стану, а також надана інформація про
систему БПД, режим її функціонування в нинішніх умовах та контактні дані. 

Правопросвітницькі заходи для дітей

Завідувач  сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Олексій Нагорняк провів правопросвітницький захід з учнями 9 класу
ЗЗСО  «Мурованокуриловецька  школа-ліцей  №1»  на  тему  «Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального
правопорушення».

Учасникам заходу було доведено до відома порядок реалізації Пілотного
проекту, визначено випадки,  у  разі  яких може бути застосована Програма та
встановлено сторони, які беруть участь у виконанні Програми.

Фахівчиня  Томашпільського  МЦ  з  надання  БВПД  Альвіна  Пилипчук
провела виховну годину для учнів 6 класу НВК "Томашпільської ЗОШ І - ІІІ
ступенів  -  гімназія"  та  донесла  інформацію  про  щорічний  конкурс  дитячих
малюнків  "Країна  моїх  прав"  на  тему  -  "Моє  майбутнє  в  мирній  Україні"
організаторем якого є Координаційний центр з надання правової допомоги. 
Також розповіла про детальні умови конкурсу.



Також  фахівці  сектору  «Шаргородське  бюро  правової  допомоги»  провели
інформаційнийй захід для учнів 2-го класу Шаргородської ЗЗСО І-ІІІ ст. №1.
Учням розповіли про онлайн конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав»

Співпраця з бібліотеками:

Фахівці Томашпільського  МЦ з  надання  БВПД Альвіна  Пилипчук  та
Марина  Щербата  організували  стенд  в  Публічній бібліотекі Томашпільської
селищної  ради з  інформаційними  матеріалами  "Правова  допомога  в  умовах
воєнного  стану",  щоб  допомогти  людям  краще  орієнтуватися  у  змінах
законодавства та розв'язути свої питання правового характеру під час війни. 

Співпраця з центрама зайнятості: 

Люди,  які  покинули  свої  домівки  через  воєнні  дії  на  їх  територіях  і
приїхали у відносно спокійні райони, потребують не лише житла та продуктів.

https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/library.tm/?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZVHhl02aiHhI-108oJKNddHhB4BRv8Dn9bywYAgH_KQejxaDSDTJuAXEsvKlTonyHXjiOFzqUL8B1sEa2A1FmkIT2KBSzBy1JXh7VuWIIXj7HZfKodOHG9egLVNkNlHnFCWEICsrG9jOiziUbQi20NjcKJg2aj7cdxw1hT2mPZbng&__tn__=-]K-R


Внутрішньо переміщені особи потребують роз’яснень та розв’язання правових
питань.

Саме тому, завідувач сектору «Шаргородське бюро правової  допомоги»
Анастасія  Дубчак  взяла  участь  у  семінарі,  організованому  фахівцями
Шаргородської  районної  філії  Вінницького  обласного  центру  зайнятості  на
тему:  «Права  та  пільги  внутрішньо  переміщених  осіб».  Під  час  семінару
юристка розповіла про те, як отримати допомогу для ВПО від держави, в яких
розмірах  вона  надається,  тривалість  її  виплати.  Учасників  заходу  цікавило
також  питання  компенсації  за  зруйноване  житло,  які  збитки  будуть
компенсовані, хто матиме право на компенсацію, як подати повідомлення про
завдані збитки.

Співпраця з органами місцевого самоврядування

Юристи сектору "Могилів-Подільське бюро правової допомоги" провели
правопросвітницький захід на тему «Право на безоплатну правову допомогу»
для старост Могилів-Подільської територіальної громади, а також квартальних
уповноважених м.Могилів-Подільський,  приурочену  до  10 річниці  створення
першої  установи  системи  безоплатної  правової  допомоги.  Головний  юрист
сектору – Василь ДОРОВСЬКИЙ надав вичерпну інформацію щодо прав осіб
отримати  безоплатну  правову,  юридичну  консультацію  та  право  вразливих
категорій  громадян  на  безоплатне  складання  процесуальних  документів,
представництво  інтересів  та  захисту  у  суді.  Сформовано  та  розповсюджено
пакет інформаційних буклетів щодо способів звернення до системи безоплатної
правової допомоги та безпосередньо до сектору. 



Кожен громадянин України може отримати безоплатну правову допомогу, також
в період воєнного стану.

В зв’язку з цим завідувач сектору "Тульчинське бюро правової допомоги"
Руслан Швець провів тематичну зустріч з працівниками комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг» Шпиківської селищної ради щодо роботи
системи безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану та надання
такої допомоги особам, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки,
але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на території рідної країни
та отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

А також фахівчиня сектору "Чернівецьке бюро правової допомоги" Ванда Бабій
провела прийом громадян в Бабчинецькій ОТГ. 

Головний юрист сектору «Ямпільське бюро правової допомоги» Анатолій
Кислий провів виїзне  консультування громадян,  які  постійно проживають на
території  Петрашівського старостинського округу та тих, які  перемістилися з
територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові
дії.  Заздалегідь  мешканців  громади  шляхом розміщення  оголошень  в  місцях
найбільш масового скупчення людей було повідомлено про проведення виїзного
прийому громадян. 

Правові  консультації  надавалися  в  адміністративній  будівлі  старостату
Петрашівського старостинського округу Ямпільської міської ради.



Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

В рамках реалізації заходів проекту Програми «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство» юристи сектору" Могилів-Подільське бюро
правової допомоги" провели виїзний прийом громадян у Могилів-Подільській
територіальній  громаді.  Надано  вичерпний  перелік  способів  отримати
безоплатну  правову  допомогу,  у  тому  числі  для  осіб,  що  перемістились  з
територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові
дії.  Також  було  доведено  до  відома  зміни  у  законодавстві  щодо  земельних
відносин під час воєнного стану.

Працівники  системи  безоплатної  правової  допомоги  працюють  у
звичайному  режимі,  проводячи  особистий  прийом  та  дистанційне
консультування. 

З  метою  підвищення  правової  обізнаності  громадян  та  поширення
інформації  щодо  основних  змін  у  земельному  законодавстві,  на  виконання
заходів  щодо  реалізації  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у
сільське  господарство»,  головний  юрист  сектору  Ямпільське  бюро  правової
допомоги Анатолій Кислий провів правопросвітницький захід для працівників
сільськогосподарського підприємства ТОВ «АМГ «Миронівське» с. Петрашівка
на тему: «Нововведення в земельному законодавстві України». 



Продовжують  свою  роботу  в  умовах  воєнного  стану  консультаційні
пункти  прийому  громадян  системи  безоплатної  правової  допомоги.  Так,
сьогодні  в  приміщенні  старостинського  округу  с.  Сільниця  Тульчинського
району  завідувач  сектору  «Тульчинське  бюро  правової  допомоги»  Руслан
Швець  у  рамках  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»  надав  юридичні  консультації  жителям  цього  старостинського
округу. 

Головний  юрист  сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової
допомоги»  Василь  Яздовський  забезпечив  роботу  консультаційного  пункту
консультування громадян у Котюжанівському старостинському окрузі Могилів-
Подільського району Вінницької області. 

Робота  консультаційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги на базі Мазурівського старостинського округу Чернівецької селищної
ради Могилів-Подільського району забезпечила фахівчиня сектору "Чернівецьке
бюро правової допомоги" Ванда Бабій. 



Юристи сектору «Могилів-Подільського бюро правової допомоги» Петро
ЛАСКУС  ,  Василь  ДОРОВСЬКИЙ  та  волонтер  БПД  –  Лариса  САВІЦЬКА,
згідно  графіка  проведення  право-  просвітницьких  заходів/виїзний
консультувань  працівниками  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  в  рамках  виконання  Програми
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» здійснили виїзд
до  Яришівської  сільської  ради  Могилів-Подільського  району.  Тема  для
обговорення  з  апаратом  сільської  ради  була  вибрана  найбільш  актуальна  –
«Врегулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» 

Особливої  уваги  сьогодні  заслуговує  тема  «Врегулювання  земельних
відносин  в  умовах  воєнного  стану».  Саме  з  цією  темою  юристи  сектору
"Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги  "завітали  до  Вендичанської
селищної  ради.  З  усім  апаратом  селищної  ради  було  обговорено  проблемні
питання, що виникли після запровадження воєнного стану та можливі способи
вирішення цих питань. В ході виїзду, запланованого у рамках реалізації заходів
проекту  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»  провели  прийом  громадян  з  турбуючих  питань  населення
громади. 

До відома працівників селищної ради було доведено положення статті 40
Кримінального кодексу України щодо вчинення дій, які можуть заподіяти шкоду
правоохоронюваним інтересам, вчиненні під безпосереднім впливом фізичного
або психічного примусу. 



Завдяки  довідково-інформаційній  платформі  правових  консультацій
"WikiLegalAid"спеціалісти центрів та бюро  мають можливість обмінюватися
досвідом  та  формувати  кращі  практики  консультування  клієнтів  системи
безоплатної правової допомоги .

За 2 квартал 2022 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- договір банківського рахунка;
- додаткова відпустка за роботу з помп'ютером;
- оскарження припинення газопостачання  та відновлення газопостачання;
- медіація;
- колективний договір;
- трудові відносини у фермерському господарстві.

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

Протягом 2 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 



За звітній період Томашпільський МЦ з надання БВПД  було розміщено
128  інформацій  на  офіційних  сайтах  районних  державних  адміністрацій,
районних радах та органах місцевого самоврядування , 3 публікації в газеті та 3
радіо.

Також розміщено інформацію про надання БПД у приміщеннях партне-
рських установ та організацій.
За  2 квартал 2022 року Томашпільським МЦ з надання БВПД розроблено 3
методичних рекомендацій на тему:
-  “Вчинення  кримінально-протиправного  діяння  під  впливом  фізичного  або
психологічного примусу”;
- “Перетин кордону чоловіками в умовах воєнного стану”;
-“Правовий статус та соціальні гарантії добровольців територіальної оборони”.

Директорем Томашпільського МЦ БВПД проводилися онлайн наради з
фахівцями бюро правової допомоги щодо забезпечення якості  БВПД та під-
сумків діяльності місцевого центру за 2 квартал 2022 року.

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”.

За звітний період здійснено 36  виїздів до консультаційних пунктів доступу де
звернулося 208 осіб за отриманням безоплатної правової допомоги. 

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

Фахівчиня  сектору  “Крижопільське  бюро  правової  допомоги”  Тетяна
Созінова  спільно  з  працівниками  служби  у  справах  дітей  Крижопільської
селищної  ради,  працівниками Крижопільського районного відділу  ДРАЦС та
відділення  соціальної  роботи  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Крижопільської селищної ради» провели засідання на тему: «Безпека жінок і
дівчат за кордоном». 



Юристка  Томашпільського  МЦ з  надання  БВПД Альвіна  Пилипчук
надала  роз'яснення  фахівцям  Управління  соціального  захисту  населення
Тульчинської РВА щодо змісту статті 40 КК України, відповідно до якої не є
злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним
інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу,  внаслідок
якого особа не могла керувати своїми вчинками . 

Однією з найактуальніших тем сьогодення є «Порядок дій у разі втрати чи
спливу терміну дії документів». Особливої уваги набуває це питання для міста,
що  знаходиться  на  кордоні  з  іншою  державою,  оскільки  для  перетину
державного  кордону  необхідний  певний  перелік  документів  (для  різних
категорій  громадян,  він  різний),  що  в  силу  швидкого  залишення  місця
проведення бойових дій, відсутні у деяких громадян. У зв’язку з цим юристом
сектору" Могилів-Подільське бюро правової допомоги" було проведено зустріч-
нараду з Могилів-Подільським відділом державної реєстрації актів цивільного
стану у Могилів-Подільському районі Вінницької області. Разом з керівником
відділу  поділилися  досвідом  у  вирішенні  проблемних  питань  пов’язаних  з
поновленням втрачених документів. Отримано зворотній зв’язок щодо змін у
роботі відділу ДРАЦс у частині укладення шлюбу.

На  інформаційному  стенді  було  розміщено  усі  наявні  способи  зв’язку
системою безоплатної  правової  допомоги та безпосередньо сектору Могилів-
Подільського БПД. 

https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZWkQNDC1h5tHnLPkNxsxHe2mbx6da032pkafb7KvfvwOKeWBj7VBnlpp1PBk_z5KICnmZo4Da2oREqwQYwOaN0O9nZEmQZiyK8TA4f_1d-m0_S0gpI_Av5ozvlu_Czl_AscwCM_hLU9h2HhPA90cu77rKxPA6P36e-O0kdDOqWltQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZWkQNDC1h5tHnLPkNxsxHe2mbx6da032pkafb7KvfvwOKeWBj7VBnlpp1PBk_z5KICnmZo4Da2oREqwQYwOaN0O9nZEmQZiyK8TA4f_1d-m0_S0gpI_Av5ozvlu_Czl_AscwCM_hLU9h2HhPA90cu77rKxPA6P36e-O0kdDOqWltQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZWkQNDC1h5tHnLPkNxsxHe2mbx6da032pkafb7KvfvwOKeWBj7VBnlpp1PBk_z5KICnmZo4Da2oREqwQYwOaN0O9nZEmQZiyK8TA4f_1d-m0_S0gpI_Av5ozvlu_Czl_AscwCM_hLU9h2HhPA90cu77rKxPA6P36e-O0kdDOqWltQ&__tn__=-]K-R


Виконуючий  обов’язки  завідувача  сектору  «Ямпільське  бюро  правової
допомоги»  Анатолій  Кислий  провів  робочу  зустріч  з  працівниками
територіального  центру  соціального  обслуговування  та  надання  соціальних
послуг Ямпільської міської ради.

Під  час  зустрічі  було  надано  роз’яснення  положень  статті  40
Кримінального  кодексу  України.  Норма  цієї  статті  визначає,  що  не  є
кримінальним  правопорушенням  дія  або  бездіяльність  особи,  яка  заподіяла
шкоду  правоохоронюваним  інтересам,  вчинена  під  безпосереднім  впливом
фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.

Завідувач  сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Олексій  Нагорняк  провів  семінар  для  працівників
Мурованокуриловецької  селищної  ради  Могилів-Подільського  району
Вінницької області.

Під час семінару учасникам було надано роз‘яснення щодо обставин, що
виключають кримінальну протиправність діяння. Тобто якщо особа під впливом
цих обставин вчинить дію чи бездіяльність, яка містить ознаки кримінального
правопорушення,  вона не  буде притягнута  до кримінальної  відповідальності,
оскільки ці дії спрямовані на захист інтересів громадян, суспільства та держави,
і тому вони визнаються суспільно корисними або суспільно прийнятними і не є
протиправними.



Юристи сектору" Могилів-Подільське бюро правової допомоги" разом з
волонтером БПД – Ларисою САВІЦЬКОЮ завітали до Вендичанської селищної
ради.  Де  обговорили  з  головою  Вендичанської  селищної  ради  -  Анатолієм
ЄФРЕМОВИМ  особливості  законодавчого  врегулювання  ,  а  саме,питання
прийняття на вакантні посади державної служби працівників під час воєнного
стану . 

Одними із найважливіших документів залишаються внутрішній паспорт
громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
В  зв’язку  з  цим,  головним  юристом  сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро
правової  допомоги»  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання  БВПД
Ольгою  Войтовою  проведено  робочу  зустріч  із  завідувачем
Мурованокуриловецького  сектору  Державної  Міграційної  Служби  Інною
Семенюк. 

Під  час  зустрічі  було  визначено  основні  питання  з  якими  найчастіше
звертаються  громадяни  до  Мурованокуриловецького  сектору  міграційної
служби.  Гострим,  зокрема  для  внутрішньо  переміщениїх  осіб,  є  питання
відновлення втрачених документів в умовах воєнного стану. 



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)

Співпраця з пробацією продуктивна і ефективна!

Продовжуючи співпрацю з партнерськими організаціями головний юрист
сектору  «Ямпільське  бюро  правової  допомоги»  Анатолій  Кислий  спільно  із
начальником Ямпільського сектору філії Центр пробації у Вінницькій області
Сергієм Кулясом та завідувачкою відділення соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді територіального ЦСО Ямпільської міської ради Анастасією Лівіцькою
провели роз’яснювально-інформаційну зустріч з клієнтами пробації віком до 25
років.
В  ході  зустрічі  з  клієнтами  пробації  проведена  виховна  робота  з  метою
недопущення  в  майбутньому  з  їх  сторони  протиправної  поведінки,  ведення
здорового  способу  життя,  ствердного  становлення  на  шлях  дотримання  та
поваги до засад суспільного життя та законодавства України. Попереджено про
основні правові ризики під час воєнного стану.

З метою зміни насильницької
поведінки кривдника,  формування  в  нього  нової,  неагресивної  психологічної
моделі поведінки у приватних стосунках,  відповідального ставлення до своїх
вчинків  та  їх  наслідків,  у  тому  числі  до  виховання  дітей,  викорінення
дискримінаційних  уявлень  про  соціальні  ролі  й  обов’язки,  працівниками
сектору «Шаргородське бюро правової допомоги в Жмеринському районному
секторі  №2  філії  Центру  пробації  у  Вінницькій  області  проведено
роз’яснювальну  бесіду  з  особами,  які  за  фактом  вчинення  домашнього
насильства притягуються до кримінальної відповідальності. 



У рамках співпраці з Могилів-Подільським міськрайонним відділом філії
Центр пробації  у  Вінницькій області  17 травня 2022 року відбувся спільний
прийом неповнолітнього громадянина, клієнта пробації у присутності одного із
батьків.

Завідувач сектору «Могилів-Подільське бюро правової допомоги» Петро
Ласкус  та  фахівець  відділу  пробації  –  Юрій  Швець,  провели  інформаційно-
роз’яснювальну роботу з питань реалізації прав людини та необхідність захисту
своїх прав. В рамках співбесіди було наголошено про важливість встановлення
життєвих  цілей  та  їх  досягнення,  збереження  «обличчя»  сім’ї,  а  також  про
недопущення в  майбутньому злочинів,  протиправної  поведінки  та  потребу  у
підвищенні правової обізнаності. 

Відбулась  робоча  зустріч  з  представниками  Тульчинського  районного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області під час
якої  обговорено  можливості  пілотного  проєкту  "Програма  відновлення  для
неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення" та ефективні механізми співпраці в рамках проєкту.  




