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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 бібліотеками:
У Піщанці відзначили 100-річчя бібліотеки. Про тісну співпрацю була не одна
публікація, проведено не один спільний захід, не одну виставку...
Спільно  з  волонтером  системи  БПД  для  поповнення  бібліотечних  фондів
передано:
 -посібники про систему БПД;
 -українсько-англійський словник з прав людини;
 -збірники "Права людини", передані Харківською правозахисною групою.
А ще  важливу  місію  проведено  юристкою Тетяною Шубенко  -  це  вручення
бібліотечним працівникам подяк від Докудейз за проведені кінопокази та ряд
активностей на базі бібліотек.

Сімейні цінності крізь призму права.
Правові  виставки  такої  тематики  булт організовані  на  базі  усіх  бібліотек
Піщанської громади з 29 листопада по 10 грудня 2021 року.
Про це домовилися сьогодні під час зустрічі представники Піщанського бюро
правової  допомоги  (Тетяна  Шубенко)  та  комунального  закладу  «Публічна
бібліотека» Піщанської селищної ради (Майя Бушняк та Галина Ковпак).
Організаційні моменти забезпечила волонтерка системи БПД Марина Табачук.
Під час зустрічі обговорили:



-виклики, які постали перед закладами культури на період введення обмежень
червоної карантинної зони;
-шляхи їх  подолання  та  залучення  користувачів  бібліотечних послуг,  у  тому
числі за допомогою соціальних мереж та можливостей мережі Інтернет; 
-організаційні моменти конкурсу на кращу виставку та презентацію бібліотеці-
переможцю книги для поповнення фондів.
Бібліотекам  передано  12  різновидів  інформаційних  буклетів  та  4  різновиди
плакатів.

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.
Юристка  Чернівецького  бюро  правової  допомоги   Ванда  Бабій  забезпечила
роботу  консультаційного  пункту  у  приміщенні  Чернівецької  районної  філії
Вінницького обласного центру зайнятості.
Також,  для  працівників  та  відвідувачів  центру  зайнятості  провела
інформаційний семінар на тему: «Захист свобод людини і громадянина». Серед
учасників  заходу  було  розповсюджено  буклети  та  інформаційні  плакати,
роз’яснено  порядок  надання  безоплатної  правової  допомоги  та  категорії
населення, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.



З  метою  проведення  правового  інформування  жителів  Могилів-Подільського
регіону,  юристами  відділу  «Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги»
проведено  семінар  у  Могилів-Подільській  міськрайонній  філії  Вінницького
обласного центру зайнятості з питань недопущення порушення прав громадян
на працю, а також оформлення трудових договорів та угод цивільно-правового
характеру.  Охочим  було  надано  консультації  з  турбуючих  їх  питань.
Розповсюджено інформативні буклети системи безоплатної правової допомоги з
земельних,  житлових,  цивільних  питань.  Роз’яснено  порядок  звернення  в
умовах  карантину  та  надано  усі  можливі  способи  зв’язку  з  бюро  правової
допомоги. 

Про електронну трудову книжку розповідали безробітним у Піщанці
У рамках семінару розглянули такі питання:
-паперова чи електронна: яка вона – трудова книжка після 10 червня 2021 року;
-оцифрування трудової і передача сканкопії до ПФУ: хто має робити і як;
-ведення е-трудових книжок: що вносити і як?
-електронна трудова книжка і стаж;
-електронна трудова книжка та автоматична пенсія;
-лайфхаки, що полегшують роботу, і додаткові корисні ресурси. 
Учасники  практикували,  як  користуватися  порталом  електронних  послуг
Пенсійного  фонду  України  та  як  працівник  сам  може  внести  відомості  про
власний трудовий стаж.



Співпраця з пробацією продуктивна і ефективна!
Юрист відділу Ямпільське бюро правової допомоги Богдан Рочняк, спільно з
начальником  Ямпільського  районного  сектору  Філії  Державної  установи
«Центр  пробації»  у  Вінницькій  області  Сергієм  Кулясом,  та  інспектором
ювенальної  превенції  СП  Могилів-Подільського  РВП  Аліною  Соболевською
провели робочу зустріч в рамках реалізації проєкту "Програма відновлення для
неповнолітніх,  які  є  підозрюваними  у  вчиненні  кримінального
правопорушення"» в приміщенні Ямпільского районного сектору пробації. 

Начальник  відділу  «Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги»  -  Петро
Ласкус та фахівець Могилів-Подільського міськрайонного відділу філії Центр
пробації  у  Вінницькій  області  –  Юрій  Швець,  провели  інформаційно-
роз’яснювальну  роботу  з  метою  недопущення  в  майбутньому  протиправної
поведінки  клієнта  пробації,  що  неодноразово  притягувався  за  вчинення
протиправної  поведінки  відносно  своїх  близьких.  В  ході  розмови  було
наголошено  про  обов’язок  не  порушувати  права  інших  осіб  та  неухильно
дотримуватись закону України. 



Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

У  рамках  програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство», відповідно до графіку проведення правопросвітницьких заходів
та виїзних консультувань у будинку старости Вербовецького старостинського
округу  Мурованокуриловецької  селищної  ради  Могилів-Подільського  району
Вінницької  області  діяв  дистанційний  пункт  прийому  громадян.  Юристами
відділу  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»  Томашпільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олексієм
Нагорняком  та  Василем  Яздовським  були  надані  безоплатні  правові
консультації для мешканців округу, зокрема із земельного права.
Разом з  тим, для жителів с.  Вербовець було проведено правопросвітницький
захід на тему «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної
ділянки». 

Юристки  відділу  "Шаргородське  бюро  правової
допомоги"  взяли  участь  у  заході  в  рамках
відзначення  у  світі  Міжнародного  дня  людей
похилого віку. Люди похилого віку – це категорія
громадян, які потребують особливої підтримки та
захисту,  зокрема,  правового.  Тому  з  метою
правопросвітництва  серед  старшого  покоління
працівниками було проведено інформаційну бесіду
про нововведення,які очікують громадян , у зв’язку
із  внесенням  змін  до  законодавства,  що  регулює
земельні відносини,зокрема:
- про етапи земельної реформи;
-  про  оформлення  права  власності  на  земельні
частки (паї) до 2025 року;
- про  укладання  договорів  купівлі-продажу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення.



Виїзди  в консультаційні пункти доступу до  безоплатної правової допомоги в
смт Шпиків Тульчинського району, с.Борівка Могилів-Подільського району та с.
Гибалівка Жмеринського району в рамках реалізації Програми " Прискорення
приватних інвестицій в сільське господарство" були плідними .
 Найчастіше клієнти звертались з питань:
- приватизації земельних ділянок;
- як реалізувати своє право на отримання земельної ділянки;
-  які  документи  потрібні  для  отримання  кадастрового  номеру  на  земельну
ділянку.
Мешканці мали можливість отримати правові консультації із земельних питань.

З  метою  виконання  заходів,  передбачених  Програмою  Уряду  «Прискорення
приватних  інвестицій  в  сільське  господарство»,  юристи  відділу  «Ямпільське
бюро правової допомоги» Володимир Титаренко та Анатолій Кислий здійснили
виїзд в Слободо-Підлісівський старостинський округ Ямпільської міської ради
(с. Слобода-Підлісівська), де з дотриманням протиепідемічних вимог:
-  провели прийом громадян - мешканців громади, переважна більшість яких є
власниками земельних ділянок (паїв), яким надані консультації з питань у сфері
земельних,  спадкових,  адміністративних,  житлових  правовідносин.  Четверо
громадян звернулись із заявами про надання їм консультацій у письмовій формі
із питань, що стосуються приватизації, продажу, оренди (суборенди) земельних
ділянок;



З метою наближення системи БПД до жителів віддалених сільських населених
пунктів та виконання заходів,  передбачених Програмою Уряду «Прискорення
приватних  інвестицій  в  сільське  господарство»,  фахівці  відділу  «Ямпільське
бюро правової допомоги» Анатолій Кислий та Богдан Рочняк здійснили виїзд  в
Ратуський  старостинський  округ  Ямпільської  міської  ради  (с.  Ратуш),  де  з
дотриманням протиепідемічних вимог:
-  провели прийом громадян - мешканців округу, переважна більшість яких є
власниками  земельних  ділянок  (паїв).  Громадяни  ставили  запитання,  що
стосуються земельних, житлових правовідносин та соціального забезпечення.

До Міжнародного дня прав людини проводилися заходи:

До  Міжнародного  дня   прав  людини  в  приміщенні  Томашпільської
селищної ради відбувся круглий стіл із залученням партнерів на тему: “
Права людини”.
Під  час  заходу  начальник  відділу  правопросвітництва  та  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги Альвіна  Пилипчук розповіла,
що  одним  із  актуальних  питань  протягом  всього  існування  людства
залишається питання прав людини,  можливість їх  реалізації  та захисту.
Тому як ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети
–  захисту  прав  людини  та  створення  сприятливих  та  безпечних  умов
життя .



До Міжнародного дня прав людини та щорічної Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства», начальником відділу Тульчинське бюро правової допомоги
Русланом Швецем спільно з начальником служби у справах дітей Тульчинської
міської  ради  Ольгою  Капелюшною  та  старшим  інспектором  з  ювенальної
превенції  Тульчинського  районного  відділу  поліції  Олесею  Омелянчук
проведено тематичну зустріч зі студентами Вищого професійного училища №41
м. Тульчин, під час якої студентам було детально роз’яснено основні засади та
принципи  роботи  системи  безоплатної  правової  допомоги  в  Україні,
перспективи її становлення і розвитку, сутність та завдання, категорії громадян,
які мають на неї право .

Юристами відділу «Могилів-Подільське бюро правової  допомоги» проведено
захід  спрямований  на  підвищення  правосвідомості  громадян,  а  також
інформування про їхні права та обов’язки,  у тому числі  щодо неповнолітніх
утриманців  Серебрійського  навчально-реабілітаційного  центру  в  честь
відзначення в Україні Міжнародного дня прав людини та Всеукраїнського дня
безоплатної правової допомоги. В ході зустрічі присутніх було проінформовано
щодо доступу до безоплатної правової допомоги, недопущення порушення прав
людей за будь-яких характеризуючи ознак, порядку захисту порушених тих чи
інших прав. 



З  нагоди  відзначення  10  грудня   Всеукраїнського  дня  безоплатної  правової
допомоги,  приуроченого  до  Міжнародного  дня  прав  людини  начальником
відділу  “Тульчинське  бюро правової  допомоги”  Русланом Швецем спільно  з
начальником  служби  у  справах  дітей  Тульчинської  міської  ради  Ольгою
Капелюшною та старшим інспектором з ювенальної превенції  Тульчинського
районного відділу поліції Олесею Омелянчук проведено тематичну зустріч зі
студентами ІІ курсу Тульчинського коледжу ветеринарної медицини, під час якої
студентам  було  детально  роз’яснено  основні  засади  та  принципи  роботи
системи безоплатної правової допомоги в Україні.

Проведення правопросвітницьких заходів для дітей:

Юристами відділу «Крижопільське бюро правової допомоги» на базі  СЗШ І-
ІІІст № 1смт Крижопіль проведено пізнавальну квест-гру для учнів на тему:
"Права дитини".
Під час заходу дітей було ознайомлено з правами та обов’язками, у тому числі
зроблено акцент на особливий захист, підтримку і турботу з боку держави. Діти
в ігровій формі під час дискусій, практичних вправ та групових завдань мали
можливість висловити свої думки про те,  що для них означає вислів «права
дитини», як ними користуватися у життєвому просторі.



Юристами  відділу  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної  правової
допомоги Олексієм Нагорняком та Василем Яздовським проведено семінар з
учнями  9-А  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.

Начальником відділу Тульчинське бюро правової допомоги Русланом Швецем
проведено  тематичну  зустріч  зі  студентами  І  курсу  Вищого  професійного
училища №41 м.  Тульчин,   під час  якої  студентам було детально роз’яснено
поняття «відновного правосуддя», основну мету, умови застосування, учасники
програми та етапи реалізації. 



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:
- виплату допомоги по безробіттю.
- коли розлучення не допомагає: адвокат від системи БПД ззахистив жінку від
кривника.

Протягом 4 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 

Директором  Томашпільського  МЦ  з  надання  БВПД  укладено  контракт  для
надання  БВПД на  постійній  основі  з  адвокатом  Сергієм  Пріщенко,  який  за
результатами  13-го  конкурсу  з  відбору  адвокатів  був  включений  до  реєстру
адвокатів, які надають  БВПД. 



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

У  зв’язку  з  переходом  у  «червоний  рівень»  епідемічної  небезпеки  нашого
регіону,  юристами  відділу  «Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги»
проведено  інформативно-роз’яснювальну  роботу  з  старостами  Могилів-
Подільської  територіальної  громади  щодо  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги в умовах карантину. Оскільки не всі юридичні проблеми та питання,
що виникають у громадян можуть «зачекати», було надано усі можливі способи
отримання консультації дистанційно:
-за електронною адресою бюро : mohyliv-podilske@legalaid.vn.ua;
-за телефоном (04337) 6 21 04;
-написавши  заяву  на  отримання  письмової  консультації  на  адресу  бюро
(вул.Сагайдачного,  1/30,  м.Могилів-Подільський),  або  вкинувши  заяву  у
скриньку звернень, що знаходиться у приміщенні бюро (І поверх, кабінет №4,
приміщення суду).

З  нагоди  відзначення  5  грудня  2021  року  — Міжнародного  дня  волонтерів,
подякою Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги  за  сумлінне  виконання  волонтерської  діяльності  у  сфері
надання безоплатної правової допомоги було нагороджено Ларису Савіцьку . 



З нагоди свята День волонтера працівники Тульчинського районного сектору
№2 філії Державної установи “Центр пробації” у Вінницькій області привітали
за чуйність,  небайдужість та безкорисливість волонтера пробації  Олександра
Олексійовича Токана,
головного  юриста  Піщанського  бюро  правової  допомоги  Томашпільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

В умовах сучасних технологій все більшого значення набувають питання захист
персональних  даних.  Хто  може  бути  володільцем  та  розпорядником
персональних  даних  ?  Підстави  для  обробки  персональних  даних.  Які  дії
можуть  вчинятися  під  час  обробки  персональних  даних?  Підстави  для
видалення або знищення персональних даних. Відповідальність за порушення
законодавства  про  захист  персональних  даних.  На  всі  ці  питання  сьогодні
відповіли  юристи відділу «Могилів-Подільського бюро правової допомоги» під
час  проведення  семінар-наради  з  працівниками  КНП  «Медичний  центр



первинної медико-санітарної допомоги» Вендичанської селищної ради .

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю 02 грудня юристи
відділу  «Ямпільське  бюро  правової  допомоги»  Анатолій  Кислий  та  Богдан
Рочняк  провели  правопросвітницький  захід  для  соціальних  робітників
відділення  соціальної  допомоги  вдома  Ямпільського  територіального  центру
соціального обслуговування та надання соціальних послуг Ямпільської міської
ради на тему:  «Права осіб з інвалідністю та їх захист». 

За  4 квартал 2021 року Томашпільським МЦ з надання БВПД розроблено 4
методичних рекомендацій на теми:
-діловодство в ОМС;
- зброя в Україні, види зброї, що дозволені для придбання громадянами України
та порядок отримання дозволу;
 

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 4 квартал 2021 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- Колективний договір;
- Колективні трудові спори.



У Святогірську Донецької області розпочався тренінг для тренерів з розвитку
навичок телефонної комунікації. 
17 працівників системи БПД з  різних куточків  України протягом трьох днів
опановуватимуть  нові  навички.  З  Вінниччини  представляє  юристка
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Шубенко Тетяна.
Тренінг організовано Координаційним центром з надання правової допомоги у
межах  Програми  ООН  із  відновлення  та  розбудови  миру  за  фінансової

підтримки  урядів  Данії,
Швейцарії та Швеції.

Вінницьку область під час спеціалізованого чотириденного онлайн-тренінгу з
трудового права для працівників центрів з надання БВПД представляє  юристка
Піщанського  бюро  правової  допомоги  Томашпільського  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Шубенко.
Метою  проведення  цього  заходу  є  підвищення  рівня  знань  у  працівників
центрів з надання БВПД стосовно трудової галузі права.


