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1.1. Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД

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 пробацією продуктивна і ефективна!
На базі Мурованокуриловецького та Піщанського районного сектору філії

ДУ  «Центр  Пробації»  у  Вінницькій  області  проведена  лекція  для  осіб  які
стоять  на  обліку  в  районних секторах філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  у  Вінницькій  області  на  тему:  «  Права  та  гарантії  прав  захисту
викривачів корупції»

Адже пробація  це не тільки нагляд і  контроль за особою, яка вчинила
правопорушення,  а  також допомога,  спрямована  на  підтримку такої  особи  в
суспільстві.

Також фахівці відділів «Могилів-Подільське бюро правової допомоги» та
“Ямпільське бюро правової допомоги”  провели консультативну бесіду з метою
формування  у  клієнтів  пробації  думки  про  недопущення  в  майбутньому
протиправної поведінки. Під час зустрічі  було роз’яснено порядок залучення
захисника  та  наголошено про обов’язок  не  порушувати права  інших осіб  та
неухильно дотримуватись закону України. 



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.

Інформаційний  семінар  на  тему:  «Порядок  отримання  безоплатної
правової  допомоги»  провела  головний  спеціаліст  Шаргородського  бюро
правової  допомоги  Віта  Гільчук  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в
Шаргородській районній філії Вінницького обласного центру зайнятості.
Під час  семінару  фахівець бюро надала інформацію про порядок отримання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги фізичним особам, згідно
ст.13 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», а також про перелік необхідних
документів для її отримання.

А  також  з нагоди  відзначення  Міжнародного  дня  молоді  заступник
начальника  Мурованокуриловецького  бюро  правової  допомоги
Томашпільського МЦ з надання БВПД Олексій Нагорняк провів семінар для
осіб,  що  перебувають  на  обліку  в  Мурованокуриловецькій  районній  філії
Вінницького обласного центру зайнятості на тему «Легальне працевлаштування
молоді в Україні». 
Наголошено  на  гарантіях  молоді  у  сфері  зайнятості  та  підприємництва,
особливостях  працевлаштування  неповнолітніх,  особливих  умовах  праці  та
доведено інформацію про захист трудових прав а також порядок звернення за
захистом у разі їх порушення. 

“10 червня 2021 року набирав чинності Закон України від 5 лютого 2021 року №
1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку
трудової діяльності працівника в електронній формі".
Законом запроваджується облік трудової  діяльності  в  електронній формі,  що
дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки . Тому в Піщанській
районній філії Вінницького обласного центру зайнятості фахівець Піщанського



бюро  правової  допомоги  Тетяна  Шубенко  презентувала  електронну  трудову
книжку та покроково розглядали:
-де її знаходити
-як вносити записи.
-Окремо розглянули питання  отримання ЕЦП,  як  користуватися  MobiliID та
BankID. 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

На  виконання  заходів  з  реалізації Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій  у  сільське  господарство»  в  рамках  меморандуму  про  співпрацю
фахівці  Ямпільського  бюро  правової  допомоги  Анатолій  Кислий  та  Богдан
Рочняк провели правопросвітницький захід на тему «Набуття прав на землю»
для  адміністраторів  віддалених  робочих  місць  у  старостинських  округах
Ямпільської міської ради. 

Учасникам  заходу  доведені  основні  положення  законодавчих  та
нормативно-правових актів, якими врегульовані питання набуття прав на землю
громадянами, зокрема: 
-  щодо  приватизації  земельних  ділянок,  які  перебувають  у  користуванні
громадян; 
-  одержання  земельних  ділянок  внаслідок  приватизації  державних  і
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 
-одержання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в
межах норм безоплатної приватизації; 
-набуття  громадянами  права  власності  на  земельні  ділянки  на  підставі
цивільно-правових угод та у порядку спадкування. 

А також проведено захід щодо Програми  на базі комунального закладу
«Ямпільська міська публічна бібліотека» проведено правопросвітницький захід
на  тему  «Право  на  отримання  плати  за  оренду  землі»  для  бібліотекарів
сільських бібліотек-філій. 
Учасникам заходу доведені основні положення Закону України «Про внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  умов  обігу  земель
сільськогосподарського  призначення».  Роз`яснено  механізм  купівлі-продажу



земель  сільськогосподарського  призначення,  наведений  перелік  документів,
необхідних для здійснення такого роду правочину. 

Як купити або продати землю за новим законом?
На таку тему в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство»,  начальник  Тульчинського  бюро  правової  допомоги  Руслан
Швець  провів  правопросвітницький  захід  з  працівниками  Тульчинської
публічної бібліотеки.

08  вересня  фахівці  відділу  «Ямпільське  бюро  правової  допомоги»
Анатолій  Кислий  та  Богдан  Рочняк  провели  правопросвітницький  захід  для
осіб,  які  проживають  в  с.  Писарівка  та  являються  власниками  земельних
ділянок  земельних  часток  (паїв),  на  тему:  «Особливості  проведення  ринку
земель». 
Працівники бюро довели до присутніх основні положення Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення», яким знято мораторій на продаж земель



сільськогосподарського призначення. Окреслені кроки які необхідно виконати
та які  потрібні документи для здійснення купівлі-продажу земельної ділянки
сільськогосподарського  призначення.  Також  роз’яснювали  положення  Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
протидії  рейдерству»,  особливо  в  сфері  продовження  строку  дії  договорів
оренди землі.

У  рамках  програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство», відповідно до графіку проведення правопросвітницьких заходів
та  виїзних  консультувань фахівці відділу  «Мурованокуриловецьке  бюро
правової  допомоги»  для  педагогічного  колективу  Комунального  закладу
«Котюжанівський навчально-реабілітаційний центр»  проведено лекцію на тему
«Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки». 



Проведення правопросвітницьких заходів для дітей:

Прийняття законів України “ Про запобігання та протидію домашньому
насильству” та “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії  булінгу”  потребує  вжиття  заходів,  спрямованих  на  захист  прав  та
інтересів дітей, а також інших учасників освітнього процесу. Тому , фахівчиня
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Альвіна Пилипчук а також фахівці КУ “Центр надання соціальних
послуг” Вапнярської селищної ради , інклюзивно-ресурсного центру,  офіцери
поліції  та  ювенальної  привенції  провели  з  учасниками  освітнього  процесу
Вапнярських ЗОШ I-III ступенів №1 та №2 виховну роботу із запобігання та
протидії домашньому насильству та булінгу.
Учні приймали активну участь у дискусійних моментах заходу, ставили багато
запитань до відповідних тем, з цікавістю переглянули відеоролик та зробили
відповідні висновки відносно домашнього насильства та булінгу. 
Підсумки  заходу  проводились  у  формі  анонімного  анкетування  присутніх
слухачів.  Запитання  відносились  до  всіх  висвітлених  тем  та  відносин  між
школярами в середовищі даних навчальних закладів. 
Також  на  таку  ж  тему  проведено  правопросвітницький  захід  у
Мурованокуриловецькій  загальноосвітній санаторній школі-інтернат  І-ІІІ
ступенів Вінницької обласної Ради .

З метою ефективного попередження торгівлі людьми в Україні фахівчиня
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Альвіна Пилипчук,  фахівці КУ " Центр надання соціальних послуг"
Томашпільської  селищної  громади  та  інспектор  ЮП СП Тульчинського  РВП
ГУНП у Вінницькій області капітак поліції Іван Малий провели виховну бесіду
з учнями Нетребівської та Яланецької ЗОШ Тульчинського району . 
Учням  донесено,  що  проблема  торгівлі  людьми  є  одна  з  негативних  явищ
сучасного суспільства. 



Учні переглянули фільм "Дві маленьких дівчинки" після якого діти обговорили
основні  моменти  ,  висловили  свої  думки  щодо  актуальності  даної  теми  та
ділилися  своїми  роздумами  з  приводу  того,  як  не  стати  жертвою  торгівців
людьми.

З  нагоди  відзначення  тридцятої  річниці  набрання  чинності  в  Україні
Конвенції ООН «Про права дитини" юристом відділу «Мурованокуриловецьке
бюро  правової  допомоги»  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Олексієм  Нагорняком  спільно  з
ювенальним  прокурором  Могилів-Подільської  окружної  прокуратури
Гладченко-Корнійчук Юлією Миколаївною проведено уроки-тренінги з учнями
4-6  класів  ЗЗСО  «Мурованокуриловецька  школа-ліцей  №1»  на  тему  «Права
дитини» та «Як захистити дитину від кіднепінгу». 

Робота консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги:

В рамках  реалізації  заходів,  передбачених  Програмою  Уряду
«Прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське  господарство»  головний
спеціаліст відділу «Ямпільське бюро правової допомоги» Богдан Рочняк провів
виїзний прийом жителів Михайлівського старостинського округу. 



спеціалістом  відділу  “Піщанське  бюро  правової  допомоги  “  Олександром
Токаном  проведений  виїзний прийом  в  консультаційному  пункті  доступу  до
безоплатної правової допомоги с.Дмитрашківка Студенянської ОТГ. 

Фахівці  Мурованокуриловецького  бюро  правової  допомоги   здійснили
виїзний  прийом  громадян  у  будинку  старости  Михайловецького
старостинського  округу  Мурованокуриловецької  селищної  ради  Могилів-
Подільського району .



Співпраця з партнерами:

В рамках співпраці  з  установами виконання покарань та на виконання
Меморандуму про співпрацю проведено черговий прийом громадян в постійно
діючому консультаційному пункті ДУ «Могилів-Подільська виправна колонія
№114».

Начальник Могилів-Подільського бюро правової допомоги Петро Ласкус
надав  консультації  трьом  засудженим  стосовно  умов  утримання  та
користування  засобами  доступу  до  інформації,  можливостей  навчання  за
заочною формою в навчальних закладах України та можливостями доступу до
необхідної літератури та інформації.

По  завершення  прийому  громадян  проведено  заняття  на  тему:  "Нові
можливості громадян після відкриття ринку землі».
Присутні отримали повну інформацію про шляхи захисту своїх прав на належне
їм майно, в тому числі – земельні ділянки.

Також начальник Крижопільського бюро правової допомоги Тетяна Созінова
спільно  із  начальником  відділу  ДРАЦС  Ольгою  Надкерничною  завітали  до
Державної установи «Крижопільський виправний центр № 113», де зустрілися
із засудженими.

Під  час  зустрічі  Тетяна  Созінова  розповіла  про  аспекти  діяльності
системи надання  безоплатної  правової  допомоги,  нагадала  присутнім,  що на
Вінничині  працюють  Регіональний  та  чотири  центри  безоплатної  вторинної
правової  допомоги.  Регіональний  центр  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  надає  доступ  до  такої  допомоги  у  кримінальних справах
затриманим, підозрюваним, обвинуваченим,
 засудженим.



Директор центру відвідала ДУ Могилів-Подільської виправної колонії 114
для надання консультації засудженим. Ця колонія є установою середнього рівня
безпеки для чоловіків, вперше засуджених до обмеження волі. 

В місті  Ямполі  та  смт  Томашполі   пройшла  інформаційна  акція,
присвячена  Міжнародному  дню  протидії  торгівлі  людьми.  На  центральних
площах фахівці Томашпільського МЦ та Ямпільського бюро правової допомоги
спільно  з  працівниками  соціальних  служб,  громадськими  активістами,
держслужбовцями  та  поліцейськими  роздавали  листівки  з  порадами,
інформаційні  буклети,  консультували  громадян,  як  не  потрапити  у  трудовий
полон. 



Для  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД   та
висвітлення  результатів  діяльності  центру  здійснюється  постійна  тісна
співпраця та налагодження контактів із ЗМІ. За 3 квартал 2021 року здійснено
22  інформаційних  повідомлень:  публікацій  в  газетах,  виступи  на  радіо,
розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.

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

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД

Зібрали  та  поширили інформацію про  успішні  практики адвокатів,  які
співпрацюють із центром та фахівців Томашпільського МЦ на теми:
- оскарження неправомірного стягнення заборгованості за кредитом.

Протягом 3 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 

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

      
Вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України

«Мати-героїня» -  гарний і  світлий захід,  що відбувся в Могилів-Подільській
районній державній адміністрації. 
Участь у заході взяв начальник Могилів-Подільського бюро правової допомоги
Петро  Ласкус,  який висвітлив  інформацію  про  передбачені  чинним
законодавством соціальні гарантії та можливість і умови отримання безоплатної
правової  допомоги,  призначеного  супровіду,  у  разі  необхідності  для  кожної
багатодітної сім’ї, незалежно від місця проживання. Також вручено контактні
дані системи безоплатної правової допомоги. 



Фахівці  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  продовжують
роботу  щодо  налагодження  співпраці  з  прийому  громадян,  проведення
правопросвітницької діяльності в територіальних громадах.
Порядок спадкування та приватизації нерухомого майна. Актуальне питання в
житті  майже  кожного  повнолітнього  громадянина  України.  Досить  часто,
особливо  останнім  часом,  у  зв’язку  із  вирішенням  питань  при  вступі  у
володіння  спадковим  нерухомим  майном  чи  необхідності  для  громадян
вчинення інших нотаріальних дій виникає потреба отримати правової допомоги.
Як показує практика, ефективно вирішується питання там, де є тісна співпраця і
взаєморозуміння  між  працівниками  різних  служб,  структур,  організацій  і
установ.

Для  вдосконалення  спільної  діяльності  проведено  семінар-нараду  з
працівниками  центру  надання  адміністративних  послуг  Могилів-Подільської
міської ради.

За 3 квартал 2021 року Томашпільським МЦ з надання БВПД розроблено
4 методичних рекомендацій на теми:



- Навчальні відпустки;
- зміна цільового призначення земельної ділянки;
- як захистити свої права, коли отримали неякісну послугу у ресторані чи кафе;
- як купити чи продати землю за новим законом.

Директорем Томашпільського МЦ БВПД проводилися онлайн наради з
фахівцями бюро правової допомоги щодо забезпечення якості БВПД фахівцями
бюро правової допомоги та підсумків діяльності місцевого центру за 3 квартал
2021 року.

1.4.  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорієнтованою,  інноваційною,
ефективною. 
  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 3 квартал 2021 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- норма тривалості робочого часу;
- процедура скорочення чисельності або штату працівників;
- праця жінок: пільги , гарантії;
- договір банківського рахунку.

Представниця  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяна Шубенко прийняла участь у дводенному
тренінгу на тему: Виконання рішень ЄСПЛ". Програма включала:
-Процедуру розгляду справи у ЄСПЛ.
-Подача до КМ РЄ рекомендацій щодо заходів, необхідних до застосування для
виконання рішень ЄСПЛ певної групи проти України.
-Визнані  ЄСПЛ  системні  проблеми  в  українському  законодавстві  та
правозастосовній  практиці,  які  перебувають  на  контролі  Комітету  Міністрів
Ради Європи.
-Перегляд судових рішень за виключними обставинами у разі визнання ЄСПЛ.
-Моніторинг виконання рішень ЄСПЛ.
-Практику складання заяв до ЄСПЛ та написання подання до КМ РЄ.



Захід проведено юристами Харківської правозахисної групи на базі правового
клубу Pravokator у м. Київ

Електронна книжка як один із електронних сервісів сьогоднення. На таку тему
начальник  Піщанського  бюро  правової  допомоги  Тетяна  Шубенко  провела
вебінар для жителів Піщанської громади. 

Представниця  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Тетяна  Шубенко  прийняла  участь  у  AGRO-
найбільшій сільськогосподарській виставці в Україні. 


