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РОЗДІЛ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей  
C 

1.2. Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення 

правових проблем 

 

РОЗДІЛ II. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 
 

1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 

правові потреби та правові проблеми 

 

раннганаа222222 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання 

безоплатної правової 

2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної 

правової допомоги 

раннганаа222222 2.3. Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової 

допомоги 

РОЗДІЛ III. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

раннганаа222222 3.1 Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової 

допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

 РОЗДІЛ IV. 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) 
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раннганаа222222 

раннганаа222222 

4.1. Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі 

затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та 

здійснення ефективного  захисту їх прав. 

 4.2. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги особам звільненим від відбування покарання та особам, які 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, а також іншим особам, які потребують соціальної 

адаптації 
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Розуміючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до 

правової допомоги, в II кварталі 2022 року Вінницьким МЦ з надання БВПД 

здійснено ряд заходів щодо посилення їх правової спроможності та доступності 

правової допомоги. 

Вінницький МЦ з надання БВПД постійно здійснював моніторинг стану 

доступності правової допомоги в громадах, які обслуговує МЦ, брав до уваги 

особливості інфраструктури та актуальні потреби окремих територіальних 

громад.  

 

 

 

Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про існування системи БПД, яке проводилося 

працівниками МЦ шляхом проведення правопросвітницьких заходів у режимі 

онлайн та офлайн для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для 

вирішення правових питань. 

Інформування проводилося шляхом публікації статей у online ресурсах, в 

соціальних мережах, публікації відеоматеріалів, проведенні відео-конференцій та 

прямих ефірів, навчань для школярів та студентів навчальних закладів міста та 

області, проведення лекцій для внутрішньо переміщених осіб, які через активні 

бойові дії в рідних містах, вимушено переїхали до м.Вінниці. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей 

1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми 

 ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
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25 та 26 квітня про 

безоплатну правову допомогу 

говорили з студентами Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Детально про те як 

можна отримати правові косультації 

та як працює система розповіла директор Вінницького МЦ  з надання БВПД - 

Наталя Смішна. Детальніше. 

 

27 квітня директор Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Наталя Смішна та 

заступник директора - Олександр 

Левицький розповіли про порядок 

отримання статусу ВПО, види та 

особливості отримання матеріальних 

допомог ВПО, які перебувають у м.Вінниці. 

Крім того, усі бажаючі отримали правові 

консультації, зокрема питання стосувались 

законності звільнення працівників під час воєнного стану, порядку 

відшкодування коштів за втрачене майно,  отримання різних видів гуманітарної 

допомоги. Детальніше. 

 

28 квітня головним юристом 

сектору «Барське бюро правової 

допомоги» Вінницького МЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Альоною Слободянюк було проведено 

онлайн-зустріч зі студентами ІІ курсу 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1812557365764045
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1813229635696818
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ВДПУ. Студентам було детально надано інформацію про тимчасовий захист 

громадян, які вимушено виїхали за межі України, порядок виїзду за кордон під 

час дії військового стану, звільнення від військової служби під час мобілізації, 

трудові права в умовах воєнного стану, відповідальність за незаконний перетин 

кордону чоловіків, які підлягають мобілізації та багато інших. Детальніше.  

 

 

02 травня про медіацію та 

волонтерську діяльність в системі 

безоплатної правової допомоги 

детальніше говорили з студентами 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського.Детально про те як можна вирішити спір за допомогою медіації 

розповіла працівниця Вінницького МЦ з надання БВПД - Анастасія Калась. 

Детальніше. 

 

 

02 травня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Олександр Левицький розповіли 

внутрішньо переміщеним особам, які 

вимушено переїхали до Вінниці з міст, на 

території яких проходять активні бойові 

дії про види матеріальної допомоги для 

ВПО та трудові права в умовах воєнного стану. Детальніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1813948798958235
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1816860005333781
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1816894391997009
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03 травня про медіацію, волонтерську 

діяльність та відновне правосуддя говорили 

зі студентами Вінницького національного 

аграрного університету. Анастасія Калась 

розповіла студентам про кабінет медіації, 

який функціонує на базі Вінницького 

місцевого центру з надання БВПД з 2019 

року; медіаторів, які співпрацюють з 

центром, як проходить процес медіації. 

Детальніше. 

 

04 травня про ситуації з життя, 

роботу в системі БПД, земельні 

відносини та регулювання деяких 

питань в умовах воєнного стану 

розповідав завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД - Цимбал Віталій студентам 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Детальніше. 

 

04 травня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна та Олександр 

Левицький, за сприяння Олени Ліщун - 

методиста Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів 

ПТНЗ спілкувались з внутрішньо-

переміщеними особами, які переїхали 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1818410075178774
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1818432435176538
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до Вінниці, через активні бойові дії у своїх рідних містах. Детальніше. 

 

05 травня завідувачем 

сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» Вінницького 

МЦ з надання БВПД Ярославою 

Мачай для  студентів 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проведено лекцію на 

тему: «Встановлення фактів, що мають юридичне значення». Детальніше. 

 

05 травня про 

професійний досвід роботи та 

нюанси адвокатської практики 

студентам Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського розповіла адвокат Геращенко Тетяна. Детальніше. 

 

06 травня про організацію 

земельних відносин в умовах 

воєнного стану в Україні говорили 

під час зустрічі з представниками 

21 бібліотеки Вінницької області, в 

рамках виконання Програми 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім.К.А. Тімірязєва спільно з Вінницьким місцевим центром з надання 

БВПД провели спільний правопросвітницький захід. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819012991785149
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819846065035175
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819930258360089
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819805985039183
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09 травня Анастасія Калась 

- головний фахівець зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

cпільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової 

допомоги" Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою Казаковою 

спілкувались зі студентами Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського на тему: "Перша допомога для внутрішньо 

переміщених осіб". Детальніше. 

 

09 травня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Олександр Левицький за сприяння Олени 

Ліщун - методиста Вінницького 

державного центру естетичного виховання 

учнів ПТНЗ спілкувались з внутрішньо-

переміщеними особами, які переїхали до 

Вінниці, через активні бойові дії у своїх 

рідних містах. Під час зустрічі Наталя 

Смішна та Олександр Левицький розповіли присутнім про систему безоплатної 

правової допомоги та послуги, які вони можуть отримати в нашому центрі. 

Детальніше. 

 

10 травня в рамках виконання 

Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», 

заступник директора Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Олександр Левицький 

за сприяння Вінницької обласної 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1822156381470810
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823131844706597
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Асоціації органів місцевого самоврядування взяв участі у заході на тему: 

"Правові аспекти регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану в 

Україні", у якості спікера, який було проведено для 60 представників 

територіальних громад. Детальніше. 

 

10 травня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Цимбал Віталій зустрівся зі 

студентами Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського в режимі онлайн. Обговорили теми: "Трудовi вiдносини 

в умовах воєнного стану", "Вчинення кримінального протиправного діяння під 

впливом фізичного або психічного примусу". Детальніше. 

 

10 травня Анастасія Калась 

- головний фахівець зв'язків із 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД, 

спільно з Оленою Ліщун - 

методистом Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ провели 

правопросвітницький захід для студентів ДНЗ «Вінницький центр професійно-

технічної освіти переробної промисловості». Говорили про порядок надання 

безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану. Детальніше. 

 

11 травня Анастасія Калась - 

головний фахівець зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823150164704765
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823633094656472
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823670427986072
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cпільно з завідувачем сектору "Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою Казаковою спілкувались зі 

студентами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського на теми: "Мікрозайми" та "Вчинення кримінального 

протиправного діяння під впливом фізичного або психічного примусу". 

Детальніше. 

 

11 травня на базі Центру 

надання адміністративних послуг 

Северинівської сільської ради 

завідувачем сектору "Жмеринське 

бюро правової допомоги Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Цимбалом 

Віталієм в рамках виконання 

Програми "Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство" проведено правопросвітницький захід на 

тему: «Реєстрація договорів оренди землі в усмовах воєнного стану» для 

працівників структурних підрозділів Северинівської сільської ради та 

консультування громадян. Детальніше. 

 

12 травня Анастасія 

Калась - головний фахівець 

зв'язків з громадськістю та 

пресою Вінницького МЦ з 

надання БВПД cпільно з 

завідувачем сектору "Торецьке 

бюро правової допомоги" Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою 

Казаковою спілкувались зі студентами Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського на тему: "Основи сімейного права". 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823841077969007
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823853624634419
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1824585891227859
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13 травня головним юристом 

сектору "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД - Альоною Слободянюк 

проведено онлайн зустріч з студентами 

Барського професійно-будівельного ліцею 

на тему "Надання безоплатної правової 

допомоги в умовах воєнного стану", за сприяння Олени Ліщун - методиста 

Вінницького державного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ. 

Детальніше. 

 

 

13 травня Сергій Орищук – 

завідувач сектору "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД провів онлайн зустріч зі 

студентами Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського на тему: "Домашнє насильство в сім’ї". Детальніше. 

 

 

13 травня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Олександр Левицький, за сприяння Олени 

Ліщун - методиста Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів ПТНЗ 

продовжили відвідувати місця перебування 

внутрішньо-переміщених осіб. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1825157341170714
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1825269464492835
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1827312370955211
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16 травня про порядок 

надання безоплатної правової 

допомоги засудженим особам 

розповідала Наталя Смішна - 

директор Вінницького МЦ з 

надання БВПД студентам 

Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

Детально говорили про те як засуджені особи можуть отримати правові 

косультації та скористатися послугами адвоката.Детальніше. 

 

17 травня працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

cпільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової 

допомоги" Краматорського МЦ з 

надання БВПД - Світланою 

Казаковою спілкувались зі 

студентами Вінницького національного аграрного університету на тему: 

"Порядок визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню". 

Детальніше. 

 

18 травня головний юрист 

сектору "Вінницьке бюро правової 

допомоги №2" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Альона Мойсюк 

зустрілась зі студентами Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського в режимі онлайн. Говорили про: 

особливості роботи секретарем судового засідання, а саме в слідчого суді; про 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1827507977602317
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829472280739220
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порядок розгляду даної категорії справ, які розглядаються на досудовому 

розслідуванні (клопотань, скарг). Детальніше. 

 

19 травня Анастасія 

Калась - головний фахівець 

зв'язків з громадськістю та 

пресою Вінницького МЦ з 

надання БВПД cпільно з 

завідувачем сектору "Торецьке 

бюро правової допомоги" Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою 

Казаковою спілкувались зі студентами Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського на тему: "Правові аспекти 

притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.ст.126, 130 

КУпАП". Детальніше. 

 

20 травня Анастасія Калась 

- головний фахівець зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

cпільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової 

допомоги" Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою Казаковою 

спілкувались зі студентами Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського на тему: "Визнання правочинів недійсними або 

удаваними ". Детальніше. 

 

23 травня працівники сектору 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Цимбал Віталій  та 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829570284062753
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829617330724715
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1830317097321405
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Анатолій Чмих спілкувалися зі студентами Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в режимі онлайн. 

Обговорили теми: "Порядок дiй у разi втрати чи  спливу термiну дiй документiв", 

"Реєстрацiя права власності на нерухоме майно в умовах военного стану", 

"Вiдчуження нерухомого майна в умовах военного стану". Детальніше. 

 

24 травня головний юрист 

сектору "Вінницьке бюро правової 

допомоги №1" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Микола Бабій 

провів онлайн-зустріч зі студентами 

Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Говорили про: 

структуру позовної заяви, принципи роботи помічника судді. Детальніше. 

 

25 травня Анастасія Калась 

- головний фахівець зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

cпільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової 

допомоги" Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою Казаковою 

спілкувались зі студентами Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського на тему: "Правові аспекти туристичної діяльності 

під час військового стану". Детальніше. 

 

26 травня заступник директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Олександр Левицький провів онлайн-

зустріч зі студентами Вінницького 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1832523903767391
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1833272790359169
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0qGFAaRPGqzNMt1G3s9ZhY1VpBdxuwKBTijQKfhDxT6KeBfcpMrryhQmFXDpLn9HPl
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державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Тема 

лекції: "Види проваджень в цивільному судочинстві". Детальніше. 

 

27 травня головний юрист 

сектору "Барське бюро правової 

допомоги Вінницького МЦ з 

надання БВПД  - Альона 

Слободянюк спілкувалась зі 

студентами Вінницького 

національного аграрного університету - ВНАУ на тему: "Організація трудових 

відносин  в умовах воєнного стану". Детальніше. 

 

27 травня директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна, спільно з Світланою 

Казаковою - завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського МЦ з надання БВПД спілкувалися зі студентами Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в режимі 

онлайн. Обговорили тему: "Практичні навички soft-skills при роботі з клієнтами 

у юридичній діяльності". Детальніше. 

 

01 червня  Анастасія Калась - 

головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою Вінницького 

МЦ з надання БВПД cпільно з 

завідувачем сектору "Торецьке бюро 

правової допомоги" Краматорського 

МЦ з надання БВПД - Світланою 

Казаковою спілкувались зі студентами Вінницького національного аграрного 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0Am1Pc4ovcknep6Gx5jYjEm3nZQdjVMiGmBsp5hTjH1qwbeWSUUWraSH64eNu685gl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02dSWkUeWEBQCh8vvXWfJpmNjroxXiUkhWFD8Ug7jmzsHY1gqccfMxD54oCsYJF6Tsl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02g5QdqcmojnUMrRCEFjhwr5Y9JMFUgDLsGu83N5bzugb4mUseb99wfgw3HreYomrfl
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університету - ВНАУ на тему: "Узагальнення судової практики у справах про 

адміністративні правопорушення, які вчиняютьcя особою під час керування 

транспортним засобом". Детальніше. 

 

02 червня працівниками 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна та Олександр 

Левицький на базі Міського освітньо-

аналітичного центру допомоги 

ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та 

сім'ям загиблих ( далі -Ветеранський 

простір) проведено 

правопросвітницький захід для волонтерів та військовослужбовців на тему: 

"Організація трудових відносин в умовах воєнного стану". Детальніше. 

 

 

03 червня Анастасія Калась - 

головний фахівець із зв'язків  з 

громадськістю та пресою Вінницького 

МЦз надання БВПД, спільно з 

Світланою Казаковою - завідувачем 

сектору "Торецьке бюро правової 

допомоги" Краматорського МЦ з 

надання БВПД провели 

правопросвітницький захід для студентів 1 та 2 курсу Вінницького 

Національного Аграрного Університету на тему: "Безоплатна правова допомога. 

Вчинення кримінального протиправного діяння під впливом фізичного або 

психічного примусу". Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0ybidgsEeaR1cecTH6MKpoGu2rar57wYiSTVQSj9chxbnE92c2CEtgb6cPtweJF13l
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0zWgiMAHLqNyL7Ef9BPYtPfs3P2FPgmXMZh4sz8Y7MrCcDDULmfWiHL94UZNNAzuol
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid026q5w6M4KMYyUeikMwVgrKF3maJP9s23PiQDh6x2EMT6xtQCxAwU5dgqoMto4zdL4l
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07 червня Анастасія Калась - 

головний фахівець із зв'язків  з 

громадськістю та пресою Вінницького МЦ 

з надання БВПД, спільно з Світланою 

Казаковою - завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського МЦ з надання БВПД 

провели правопросвітницький захід для студентів 1 та 2 курсу Вінницького 

національного аграрного університету - ВНАУ на тему: "Види проваджень в 

судовому процесі. Процесуальні зміни в законодавстві у зв'язку з введенням 

воєнного стану". Детальніше. 

07 червня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна та Олександр 

Левицький, на базі Вінницького 

обласного молодіжного центру 

"Квадрат", провели 

правопросвітницький захід для гостей 

центру на тему: "Безоплатна правова 

допомога. Актуальні питання, які виникають у зв'язку з воєнним станом". 

Детальніше. 

 

07 червня представники 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області та 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Валерій Думбровський та Сергій 

Орищук взяли участь у онлайн-

зустрічі з Громадськими 

організаціями, яка організована ГО Джерело надії /  Spring of Hope. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid08g7UGwxWkU4DhZaf3mgK4koU71rYhBBFfB9igQMPovTeGRgh6aB6aceWA3px1xt6l
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0MW3wwXDGoYwWJpwZCSUXheqGtx2TmqQv8kCcaqkxHjj8nGVaE6gCJHT1Pw1CHnW8l
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0RrmJcxwxjHGqhYtKP4XZ8sDfryQv8fTd6G9WoctrDo5JUmAypDeQ8hBEGmdD4LUhl
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08 червня Анастасія Калась - 

головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД, 

спільно з Світланою Казаковою - 

завідувачем сектору "Торецьке бюро 

правової допомоги" Краматорського 

МЦ з надання БВПД провели правопросвітницький захід для студентів 1 та 2 

курсу Вінницького національного аграрного університету - ВНАУ на тему: 

"Порядок подачі цивільного позову у кримінальному провадженні". Детальніше. 

 

 

09 червня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярослава Мачай для осіб, які 

перебувають на обліку у Тиврівській філії 

Вінницького обласного центру 

зайнятості, провела правопросвітницький захід, з  нагоди  прийняття  Закону  

України  «Про  безоплатну  правову допомогу»  та  створення  Координаційного  

центру  з  надання  правової допомоги, на тему: «Право на безоплатну правову 

допомогу». Детальніше. 

 

09 червня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Цимбал Віталій 

провів правопросвітницький захід 

для студентів 1 та 2 курсу 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0C2izS6tu6wJX1DB1Gdi8sXCoiMPcenJaGH3iWkZaemR8eDXu5ewQMq5FzewQVmbJl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0Aak14FWDBun9mYQ4umgokhayXBjQW7nD8qT1bbtn1YGpsD8b8VHiLuCQ5w8dbuU4l
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Вінницького національного аграрного університету - ВНАУ. Під час заходу 

обговорили такі питання: порядок вiдновлення втраченого документа про вищу 

освiту, порядок посвiдчення договору оренди житла, поняття та вiдмiнностi 

кредиту i лiзингу. Детальніше. 

 

14 червня завідувачем 

сектору «Тиврівське бюро правової 

допомоги» Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Ярославою Мачай 

для студентів Вінницького 

національного аграрного 

університету було проведено лекцію на тему : «Трудові гарантії та пільги 

донорам крові». Детальніше. 

 

14 червня за сприяння 

Вінницької обласної правозахисної 

організації "Джерело надії", відбувся 

онлайн-захід, спільно із 

представниками Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій 

області та представниками Вінницького МЦ з надання БВПД, на тему: 

"Встановлення факту смерті на окупованих територіях та пов’язані правочини. 

Питання вступу в спадщину". Детальніше. 

 

16 червня завідувачем сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярославою Мачай спільно з провідним 

фахівцем з питань зайнятості відділу 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02W9SAMywXMXvjHdqhvB92iwQPbeLQVc4LqcVoJWKiUQBsurW8UYQETEVnJLcuTCVVl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid08FkznDvyQM7n3ADTbnXxaGjmuQrXMhauHQYA3Ed5MEYDPqTMPTULo85ihQZRjwAMl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02kzZDn22TYweBTY1dhuKu2tMzp8uFDtkoFse3v9egdb5GL5MeAPQUyJ17EUQZ2hZjl
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надання соціальних послуг Тиврівської районної філії Вінницького обласного 

центру зайнятості - Іриною Павлішиною, для внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на обліку у Тиврівській філії Вінницького обласного центру 

зайнятості, було проведено правопросвітницький захід на тему: «Примусова 

праця: як розпізнати та уникнути». Детальніше. 

 

21 червня для студентів 

Вінницького національного аграрного 

університету, Анастасія Калась - 

головний фахівець  із зв'язків з 

громадськістю та пресою Вінницького 

МЦ з надання БВПД провела лекцію 

щодо відновного правосуддя для неповнолітніх правопорушників. Детальніше. 

 

23 червня представники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Олександр Левицький 

та Анастасія Калась, спільно з 

представниками Вінницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. 

Тімірязєва - Ларисою Білою та Інгою 

Хачатурян, у рамках циклу бібліотечних 

заходів для військовослужбовців Національної гвардії України провели 

правопросвітницький захід. Детальніше. 

 

24 червня працівниками 

Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД - Віталієм 

Цимбалом та Анастасією Калась 

проведено правопросвітницький 

захід для студентів Вінницького 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02k17SRR31EDQPR1sMQFoiLpYFhNwWMFzR8HQ7q1ijZ4oFNJz5F4rwwcF3HMye76SQl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02kHbvfFe5FZdda2RuDb7nXSiQTUcEzvuD9UhWxtUjuB4uaSfBHc6MK3EHhnXfZLPCl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid028wcsAWEM9TciYHrVwaqSRM9upMjetN4874rM8R5VPjNJu8yN4gwvtgTvv6jQM3Y3l
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державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спільно з 

викладачами закладу - Ольгою Мельничук та Сергієм Лапшином. Детальніше. 

 

З  нагоди  відзначення  28  

червня  Дня  Конституції  України 

завідувачем сектору "Жмеринське 

бюро правової допомоги" - 

Віталієм Цимбалом, було 

проведено правопросвітницький 

захід для громадян, в тому числі неповнолітніх засуджених на тему: Гарантії  

реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина". Детальніше. 

 

28 червня заступник директора 

Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - Олександр 

Левицький взяв участь у онлайн-

зустрічі з Громадськими організаціями, 

яка організована ГО Джерело надії /  Spring of Hope. Детальніше. 

 

 

30 червня головний юрист сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Альона 

Слободянюк взяла участь у заході для 

прийомних батьків, батьків-вихователів 

дитячих будинків сімейного типу, 

опікунів/піклувальників дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та розповіла про правила перетину 

кордону дітьми данної категорії". Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid08k9tJvANnCKbUw4hcXR57iD3uevNuwmWd6RjSkx7HF31YQicDfEekYeFjQsAnaexl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02SP86hcawhrGCgJMSm6YB7nqdPRia9JmNB6rpHWe5pydML3xwaXFH2qU7439pGtQPl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid032vJGE3w2wLNBXk835aMQS74SaV3iSy25zoRBNGgi45d3UCa2yFxNvhQfqruFGpDl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid037RGhMg9X4NvQpAc3fwejTfK2Ue27XUTLk9yFaysCdRxpXqgW6w7JQ8CXQfHtEv8Nl
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07 квітня Олександр Левицький - заступник 

директора Вінницького МЦ з надання БВПД 

консультував засуджених осіб, які відбувають 

покарання у Стрижавській виправній колонії №81. 

Детальніше. 

 

 

08 квітня представники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Олександр Левицький забезпечили роботу 

точки доступу для довічно засуджених на 

базі ДУ "Вінницька установа виконання 

покарань" (№ 1). Під час зустрічі засуджені 

отримали роз’яснення з питань, які їх 

цікавили, а також обговорили роботу адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу засудженим. Детальніше. 

 

12 квітня Максим Митко - 

начальник відділу безоплатної правової 

допомоги Вінницького МЦ з надання 

БВПД консультував засуджених осіб, які 

відбувають покарання у Вінницькій 

виправній колонії № 86. Під час онлайн - 

зустрічі засуджені отримали роз’яснення з питань, які їх цікавили, а саме з 

приводу встановлення належності правовстановлюючого документа, можливості 

звернення до окремих державних органів та ін.,  а також обговорили роботу 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу засудженим. Детальніше. 

 РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БПД  

ДЛЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1798991250453990
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1799727050380410
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1802700463416402
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22 квітня заступник директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Олександр Левицький забезпечив 

роботу точки доступу для довічно 

засуджених на базі ДУ "Вінницька 

установа виконання покарань" (№ 1). 

Під час зустрічі засуджені отримали 

роз’яснення з приводу вирішення 

цивільних та адміністративних справ, а також обговорили роботу адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу засудженим. Детальніше. 

 

13 травня директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій 

області - Марина Лукіянова, представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя 

Смішна та Олександр Левицький 

забезпечили роботу точки доступу для 

довічно засуджених на базі ДУ "Вінницька 

установа виконання покарань" (№ 1). Детальніше. 

 

27 травня працівниками 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області та Вінницького МЦ 

з надання БВПД - Наталею Смішною та 

Олександром Левицьким було 

забезпечено консультування засуджених 

осіб, які відбувають покарання в 

Стрижавській виправній колонії №81.Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1811801742506274
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1825183421168106
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0UCcxXNvJ73h3EGZ5jTYbdfsmfo4ncMfE6g8ky1gY4cpJ1wPfPsn1khQunmKjhneCl
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20 червня представники 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД - Наталя Смішна та Олександр 

Левицький забезпечили роботу точки 

доступудо БПД для довічно засуджених на 

базі ДУ "Вінницька установа виконання 

покарань" (№ 1). Детальніше. 

 

 

24 червня заступник директора Вінницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - Олександр Левицький 

забезпечив роботу точки доступу до БПД для довічно 

засуджених на базі ДУ "Вінницька установа 

виконання покарань" (№ 1) та ДУ "Вінницька 

виправна колонія № 86". Детальніше. 

 

 

30 червня заступник директора 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД - Олександр Левицький, спільно з 

фахівчинею Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області - Тетяною 

Глухенькою забезпечили роботу точок 

доступу до БПД для засуджених осіб на базі 

ДУ "Стрижавська виправна колонія №81" та ДУ "Вінницька виправна колонія № 

86". Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02xXMoWPfNj2opD5yvPBPJvewHgu9HXeXgor9HwakTv5zNrygjGHJBpcu577hcwWgYl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02KriC9qi4aoCVmbpkaxpYePjuwSPnyjYMhFoMx8DkbNscNjtfJLtDRP84nKkKti22l
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0FX6GCt4PDR442DPvmacJ488Nxvvnc4ADrjEafy99eKXqtHSMLCfh2Dj7fWbPesUbl
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Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких 

категорій громадян, а особливо внутрішньо переміщених осіб, до якісної 

правової допомоги, Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги забезпечує функціонування додаткових точок доступу до 

безоплатної правової допомоги для таких осіб.  

За II квартал 2022 року працівниками Вінницького МЦ з надання БВПД 

було забезпечено роботу понад 80 консультаційних пунктів, включаючи точки 

доступу до БПД на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий 

офіс" (відділення "Замостя", відділення "Вишенька"), Вінницького міського суду 

Вінницької області, місць тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб 

та надання гуманітарної допомоги, ГО "Вісь", ГО «Полум'я надії» та інших 

організацій. 

 

12 квітня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Олександр Левицький надавали 

консультації громадянам у Центрі надання 

адміністративних послуг "Прозорий офіс-

Вишенька". Переважна більшість осіб, які 

звернулися, були осабами, які вимушено 

переїхали до Вінниці з територій де проходять активні бойові дії. Громадяни 

зверталися з таких питань: підтвердження факту проживання на території де 

проходять активні бойові дії, отримання матеріальної допомоги ВПО, як можна 

отримати медичну допомогу, порядок працевлаштування ВПО, порядок 

отримання пенсії та ін. Детальніше. 

 

 

 

 РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БПД  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1803425890010526
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13 квітня працівники Вінницького МЦ 

з надання БВПД продовжили надавати 

безоплатну правову допомогу на базі ЦНАПу 

"Прозорий офіс - Вишенька" та ЦНАПу 

"Прозорий офіс - Замостя". Задля поширення 

інформації про можливість отримання БПД 

громадянами, наші працівники відвідують 

місця поселення переселенців, ЦНАПи, 

Центри соціальних служб та інші установи, 

спілкуються з громадянами та за потреби надають консультації з різних правових 

питань.Детальніше. 

 

13 квітня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Анатолій 

Чмих консультував громадян на базі 

Управління праці та соціального захисту 

населення Жмеринської міської ради, в рамках 

проєкту "Об'єднання адміністративних послуг 

з правовою допомогою" та на виконання 

меморандуму про співпрацю між 

Жмеринською міською радою та Регіональним центром з надання БВПД у 

Вінницькій області. Детальніше. 

 

15 квітня працівники Вінницького МЦ з 

надання БВПД продовжили надавати безоплатну 

правову допомогу на базі ЦНАПу "Прозорий офіс - 

Вишенька" та ЦНАПу "Прозорий офіс - Замостя". 

Важливо, щоб кожна родина знайшла не тільки 

прихисток, а і підтримку та розуміння. Тому, 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1803453416674440
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1804131053273343
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працівники Вінницького МЦ з надання БВПД і надалі здійснюють 

консультування громадян на базах ЦНАПів м.Вінниці, оскільки велика кількість 

ВПО потребують правової допомоги.Детальніше. 

 

15 квітня спеціалістами сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД -  

Сергієм Орищуком та Альоною 

Слободянюк  було проведено онлайн-

консультування з жителями с.Грабівці, 

спільно з громадським радником  - 

Сергієм Фрецюком. Під час консультування громадян цікавили такі питання: 

оформлення спадщини, приватизація земельної ділянки, реєстрації громадян за 

місцем проживання та ін. Детальніше. 

 

20 квітня головним юристом відділу 

«Жмеринське бюро правової допомоги» 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анатолієм Чмихом та провідним 

спеціалістом відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану - Наталею Савчук, 

було проведено консультування внутрішньо 

переміщених осіб, яким надано притулок на територіях Северинівської та 

Станіславчицької сільських радах Жмеринської 

ОТГ. Детальніше.  

 

21 квітня працівники Вінницького МЦ  з 

надання БВПД надавали безоплатну правову 

допомогу на базі ЦНАПу "Прозорий офіс - 

Вишенька" та ЦНАПу "Прозорий офіс - 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1804820286537753
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1804830826536699
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1808947336125048
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Замостя". Задля поширення інформації про можливість отримання БПД 

громадянами, наші працівники відвідують місця поселення переселенців, 

ЦНАПи, Центри соціальних служб та інші установи, спілкуються з громадянами 

та за потреби надають консультації з різних правових питань. Детальніше. 

 

04 травня завідувачем сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Ярославою Мачай було 

забезпечено роботу консультаційного пункту у 

приміщенні ЦНАПу Тиврівської селищної 

ради. Детальніше. 

 

06 травня з метою поширення інформації 

щодо роботи системи безоплатної правової 

допомоги в умовах воєнного стану та 

можливості скористатися такою допомогою, 

зокрема внутрішньо переміщеним особам, 

працівниками Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Анастасія Калась та Микола Бабій 

інформували громадян про систему безоплатної 

правової допомоги та поширили інформаційні 

матеріали на теми, які актуальні в умовах воєнного часу. Детальніше. 

 

06 травня заступник директора 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД - Олександр Левицький здійснював 

консультування громадян, зокрема 

внутрішньо переміщених осіб, на базі 

Вінницької обласної правозахисної організації 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1808956886124093
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1818417875177994
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819776028375512
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Джерело надії/Spring of Hope. Детальніше. 

 

Завідувачем сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Ярославою Мачай було 

забезпечено роботу консультаційних пунктів :  

05.05.2022 р. – у приміщенні 

Тиврівської філії Вінницького обласного 

центру зайнятості для осіб, які перебувають 

на обліку у даній установі,  

10.05.2022 р. – у приміщенні ЦНАПу Гніванської міської ради. 

Детальніше. 

 

11 травня Анастасія Калась - 

головний фахівець зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

cпільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського МЦ з надання БВПД - Світланою Казаковою та Оленою Ліщун - 

методистом Вінницького державного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ 

консультували студентів ДНЗ "Вище професійне училище №7 м. Вінниця". 

Детальніше. 

 

10-11 травня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Альона Мойсюк та Аня 

Алєксандрова, спільно з завідувачем сектору 

"Торецьке бюро правової допомоги" 

Краматорського МЦ з надання БВПД - 

Світланою Казаковою, за сприяння Вінницької 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819790248374090
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823140584705723
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823676754652106
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обласної правозахисної оргранізації Джерело надії/Spring of Hope консультували 

внутрішньо переміщених осіб. Детальніше. 

 

11 травня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №1" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Аня 

Алєксандрова консультувала внутрішньо 

переміщених осіб спільно з Громадською 

організацією ВІСЬ м.Вінниця. Детальніше. 

 

 

18 травня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Анатолій 

Чмих в рамках надання безоплатної правової 

допомоги в сфері земельних правовідносин 

консультував жителів с. Слобода-Межирівська 

Северинівської ОТГ. Зокрема висвітлено 

питання приватизації землі, спадкування 

земельних паїв, розпаювання майна, оренди 

землі, реєстрації права власності на земельні ділянки. Детальніше. 

 

 

18 травня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №2" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Альона 

Мойсюк консультувала внутрішньо 

переміщених осіб спільно з Громадською 

організацією ВІСЬ м.Вінниця. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823867154633066
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1823873281299120
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829460267407088
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829593050727143
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19 травня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №1" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Анна 

Алєксандрова консультувала внутрішньо 

переміщених осіб спільно з Громадською 

організацією ВІСЬ м.Вінниця. Детальніше. 

 

 

20 травня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Олександр 

Левицький та Микола Бабій, спільно з 

Оленою Ліщун - методистом 

Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів ПТНЗ, 

консультували внутрішньо переміщених 

осіб на базі Вінницького центру ПТО технологій та дизайну. Детальніше. 

 

 

25 травня головним юристом 

сектору "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Анатолієм Чмихом проведено 

консультування громадян в межах проєкту 

"Об'єднання адміністративних послуг з 

правовою допомогою та на виконання 

меморандуму про співпрацю між Жмеринською міською радою та Регіональним 

центром з надання БВПД у Вінницькій області на базі управління праці та 

соціального захисту населення. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1830299103989871
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1830330803986701
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02XztxAwKZCBQCVoNarC79m5gLMrYfnP7fjb3Uj8s6ngdLXWmA1Qa83mCawYq5ep1Xl
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31 травня на базі ГО «Полум'я надії» 

переміщені особи, які отримують гуманітарну 

допомогу, мали змогу отримати безоплатну 

правову допомогу. Детальніше. 

 

 

 

01 червня Микола Бабій надавав 

консультації громадянам на базі ГО «Полум'я 

надії», де переміщені особи отримують 

гуманітарну допомогу. Детальніше. 

 

 

01 червня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №1" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Анна 

Алєксандрова консультувала внутрішньо 

переміщених осіб спільно з Громадською 

організацією ВІСЬ м.Вінниця. 

Детальніше. 

 

02  червня завідувачем сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Ярославою 

Мачай було забезпечено роботу 

консультаційного пункту у приміщенні 

Тиврівської філії Вінницького обласного центру 

зайнятості. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0QLJb7ZyQuv64LuPWRA6r3t8LA4HD3Kwsoc9MZcEKqR6DbbWhv4RuvCL3CNzf8Lzul
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02FnhzUe5zYFxHWUikaob6iAHVKm1MUc1QiLTxbKdHJypRYW7tcMViovLhSDVgKUtzl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02Nmf8Uu1D6Np54snsrdtDdoRRgQHLQY4h2wWWf6CYqfSv1fhVSPdFchbKkECzMpJLl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0L7Zep9yNbaDFFQ3gqh1XpnDqFXjYQ2m6V9qidNVc552CKTDqpdRHptXdQzpx7o6pl
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Завідувач сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Ярослава Мачай 

забезпечила роботу консультаційних 

пунктів:  

- 06 червня – для осіб, які 

перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області,  

- 07 червня – для жителів с.Шершні Сутисківської селищної 

територіальної громади, 

- 08 червня - для жителів Гніванської міської територіальної громади у 

приміщенні ЦНАП. Детальніше. 

 

14 червня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №2" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Альона 

Мойсюк консультувала громадян у Вінницькому 

міському суді Вінницької області. Детальніше. 

 

 

17 червня працівниця Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Анна Алєксандрова, спільно з 

Громадською організацією ВІСЬ м.Вінниця, 

Центром реабілітації "Гармонія", Фондом громади 

"Подільська громада", Українським Жіночим 

Фондом/Ukrainian Women's Fund відвідали 

смт.Сутиски та смт.Тиврів та зустрілись з 

внутрішньо переміщеними особами, які наразі 

проживають у цих населених пунктах, через бойові 

дії у їхніх рідних містах. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0zfK7bAuYBFKXfXh9wJQGG9LnaJ4Gove6z3A6Ax1RJrWth35qY9YYYetky8dPZQbTl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid03kdudB5dzURqMQFZBghuq4gXGFerFLAoRmKvL8wCkPekw36DCr6BVG6xVsfaNQSYl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0j4wiaswrMJZrDYNt2kSPQvnWKPKrET4xWb9XRkbMiHNG23b8Wn2fsKxK1ahuSUrkl
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21 червня проведений виїзний 

прийом громадян в Сутисківській 

територіальній громаді та в селі Шершні. 

Сім’ям ВПО було доставлено продуктові 

набори від Вінницького обласного 

гуманітарного штабу та здійснено 

консультування громадян завідувачем 

сектору "Тиврівське бюро правової допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД 

- Ярославою Мачай. Детальніше. 

 

З  нагоди  відзначення  28  червня  

Дня  Конституції  України було проведено 

вуличне інформування та консультування 

громадян на центральній площі міста Бар. 

Захід проведений головним юристом 

сектору "Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Альоною Слободянюк, спільно з 

працівниками Жмеринського районного 

сектору №1 філії Центру пробації у 

Вінницькій області - Зоріною Щур та Альоною Трухан. Детальніше. 

 

Завідувачем сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» Вінницького МЦ з 

надання БВПД було забезпечено роботу 

консультаційних пунктів :  

- 22 червня – у приміщенні ЦНАПу 

Тиврівської селищної ради,  

- 28 червня – у приміщенні ЦНАП 

Гніванської міської ради. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02vUYA9RENyhxNFHx6N8wYxcwKKnKL19dtVw1A6NdZkyt38xPseYJ7BUg9fRbsewWsl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid08c577T2rQC7SKsGScugHTVvPUobRPt4jRuk9yPydnDtgBTWm79nHXoNuVGbTKY6ql
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02S3nyNydwE1SR1XtgqJ6nMsEBAMsvp52LC1vnhuUtAmzrBetvKNUrMr9UmcP9stVfl
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 Працівниками центрів безоплатної правової допомоги здійснюється 

постійне оновлення інформації у WikiLegalAid – інформаційній платформі, що 

функціонує за принципом Wikipedia. Платформа містить правові консультації з 

різних тем. Ці консультації розроблені з урахуванням найбільш частих запитів 

клієнтів до системи безоплатної правової допомоги та нею можуть користуватись 

як юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні 

громадяни. Консультації підготовлені так, щоб бути зрозумілими не лише 

фахівцям, а й людям без юридичної освіти. Доступ до всієї інформації, що 

міститься в базі, є безкоштовним для користувачів платформи. 

 У березні 2021 року в Україні стартував проєкт «Волонтер БПД», завдяки 

якому все більше людей зможе дізнатися про їхнє право на безоплатну правову 

допомогу. Основне завдання волонтерів БПД – сприяти регіональним та 

місцевим центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

здійсненні їхніх функцій. Волонтери допомагають центрам проводити 

правопросвітницьку роботу, організовувати надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, реалізовувати інші повноваження у сфері захисту 

прав людини. На даний момент з Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги співпрацює один волонтер - Катерина 

Тарнавська, яка активно бере участь у поширенні інформації до громадян про 

систему безоплатної правової допомоги, організації правопросвітницьких заходів 

та поширенні інформаційних матеріалів на 

різні правові тематики. 

 

 19 травня відбулася робоча зустріч 

координатора волонтерів Дар'ї Васильченко з 

волонтеркою - Катериною Тарнавською, яка 

співпрацює з Вінницьким місцевим центром 

  

 

1.2. Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 
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з надання БВПД з березня 2022 року. Під час зустрічі обговорено актуальні 

питання щодо координації волонтерської діяльності; проведення спільних 

правопросвітницьких заходів; публікацій авторських робіт волонтерів. Також 

надано інформаційні матеріали для подальшого поширення серед населення. 

Детальніше. 

 

 

 31 травня до 

Міжнародного дня захисту 

дітей Анастасія Калась - 

головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання 

БВПД, спільно з Катериною 

Тарнавською - волонтеркою, яка співпрацює з Центром, організували зустріч з 

учнями 8-го Г класу ЗОШ I-III ступенів №26 Вінницької міської ради. 

Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1829596514060130
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0vpk3S8krAMAQUiZjudfL9FpZe8TGQ2B6CbvPBnQ3nnjFoXErZvshrDcNJ7C1EdGRl
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З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

містах та районах, які підпадають під юрисдикцію Вінницького МЦ з надання 

БВПД, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із 

регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, 

виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі 

Інтернет тощо. 

Так, за ІI квартал 2022 року в ефір вийшло 2 телерадіоефіри, 59 

радіоефірів, 253 інформаційних розміщень опубліковано на сторінці Вінницького 

МЦ з надання БВПД у соціальній мережі Facebook, понад 1000 публікацій на 

веб-сайтах партнерів, органів місцевого самоврядування, об'єднаних 

територіальних громад та у групах громад у Facebook, проведено близько 60 

правопросвітницьких заходи. 

 

В рамках рубрики “Експерт Інфо” 

Клуб Еверест пропонуємо 

подивитись цікаве та надважливе 

у такий період інтерв’ю з 

директоркою Вінницького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги – Наталею Смішною. Детальніше. 

 

 

  

 РОЗДІЛ II. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 
 

раннганаа222222 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему 

надання безоплатної правової 
 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1800011117018670
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Директор Вінницького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги - 

Наталя Смішна у ефірі "Радіо Місто 

Над Бугом2 - 101,8 FM. Детальніше. 

 

 

 01 червня директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій 

області - Марина Лукіянова, спільно з 

працівниками Вінницького МЦ з надання 

БВПД та завідувачем сектору "Торецьке 

бюро правової допомоги" Краматорського 

МЦ з надання БВПД - Світланою 

Казаковою, долучилися до проведення заходу для дітей, які вимушено переїхали 

з рідними до м.Вінниці, через бойові дії, які відбуваються на території їхніх міст, 

приуроченому до Міжнародного дня захисту дітей. Детальніше. 

 

 01 червня головний юрист 

сектору "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Альона Слободянюк, до 

Міжнорадного дня захисту дітей, 

спільно з провідним інспектором 

Жмеринського РС №1 філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області - Іриною Войтовою, інспектором ювенальної превенції 

сектору превенції відділення поліції №1 Жмеринського ВП ГНП у Вінницькій 

області лейтенантом поліції - Вікторією Пономаренко та працівником КУ "Центр 

надання соціальних послуг" Барської міської ради - Іриною Титаренко, взяли 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid022QZBEdaj1Wz3eaaVaMN58GbvfTZ8A5q7qbd1SrrtqaZzCba6VesUVXoW4eyubX9Zl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid027LMVgfKvADu4phPFeGwUJai1yV2gHpW2zVkTmwdFXaD9WJuwJigKmB12e94ePJJml
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участь  у  патріотично - мистецькому проекті «Більшого щастя не треба, щоб лиш 

усміхалися діти». Детальніше. 

 

 20 червня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярослава Мачай з робочим візитом 

відвідала Тиврівську організацію 

профспілки працівників  освіти і науки 

України та поспілкувалась з керівником 

організації - Михайлом Подзігуном. 

Детальніше. 

 

 

 

 02 червня завдяки спільним 

зусиллям ГО "Юридична сотня" та 

Вінницького МЦ з надання БВПД для 

працівників системи БПД Вінницької 

області було організовано вебінар 

стосовно питань, які пов'язані з 

військовослужбовцями, мобілізацією, ВЛК 

та ін. Спікерами заходу були представники ГО Юридична сотня - Наталія Фещик 

та Наталя Шумінська. Детальніше. 

 

 16 червня завдяки спільним 

зусиллям ГО "Юридична сотня" та 

Вінницького МЦ з надання БВПД для 

працівників системи БПД Вінницької 

області відбулась друга частина 

раннганаа222222 2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання 

безоплатної правової допомоги 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02Y2D1dqf41dVAmiXKFQ2SgDTwDpcn4caqtMfhgVowctnsWZ798cyv39PPUQHjUFUJl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02mXu8eBdmzRSAWm81PrsTrxPPTJaeVcrJjRs2sHRCBsiYzWtfnndnS5fw8oQ9JsM6l
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0BX26JycCayKQdqrhcedYMWMWrUym6bNAS3aMjr4EADWCc3Qd7uJtf9eKTCk24av9l
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вебінару стосовно питань, які пов'язані з військовослужбовцями, мобілізацією та 

ін. Спікерами заходу були представники ГО "Юридична сотня" - Наталія Фещик 

та Алла Белошенко. Детальніше. 

 

 

 

З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час комунікаційних технологій за II квартал 2022 року 

працівниками Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було забезпечено доступ до правової інформації через 

використання системи «Бібліоміст» для проведення скайп-консультацій, відео 

конференцій, забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 84 клієнтам.  

Працівники Вінницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги постійно комунікують з представниками органів 

місцевого самоврядування, головами об'єднаних територіальних громад, 

працівниками молодіжних центрів та громадських організацій аби 

організовуватипроведення правопросвітницьких заходів та роботу 

консультаційних пунктів доступу до БПД. 

04 травня відбулася робоча 

зустріч директора Вінницького 

місцевого центру з надання БВПД - 

Наталі Смішної, голови Гніванської 

територіальної громади - Володимира 

Кулешова та юриста ОТГ - Артема 

Пастуха. Говорили про розширення 

можливостей для жителів Гніванської 

територіальної громади щодо отримання правової допомоги, надання безоплатної 

правової допомоги внутрішньо-переміщеним особам, які наразі перебувають в 

громаді.Детальніше. 

раннганаа222222 2.3. Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної 

правової допомоги 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid027CbnwWP25u92iCBDvsoiS59eju3gp7UafBtYXB7AVXBYeY8YcnZqG3SmZgt3Pmrfl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1818460745173707
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05 травня завідувач сектору "Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД 

- Сергій Орищук зустрівся зі спеціалістом 

Барського районного центру зайнятості - 

В’ячеславом Стадніком. Під час робочої 

зустрічі було обговорено нововведення 

передбачені Законом України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» та 

розширення можливостей щодо отримання 

правової допомоги внутрішньо-переміщеними особами. Детальніше. 

 

 

Розширюємо точки доступу до 

безоплатної правової допомоги. Спільно з 

Вінницьким обласним молодіжним центром 

"Квадрат" 20 травня домовилися про 

розміщення інформаційних матеріалів у 

приміщенні центру задля поширення серед 

громадян та проведення інформаційних заходів 

для ВПО. Детальніше. 

 

 09 травня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Ярослава Мачай зустрілася з  керівником 

органу опіки і піклування Тиврівської 

селищної ради - Левчук О.І., начальником 

служби у справах дітей Тиврівської селищної ради - Васильчук М.Г., 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1819019605117821
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1830165404003241
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спеціалістом І категорії відділу юридичного забезпечення та персоналу  

Тиврівської селищної ради - Рудик Н.В. Детальніше. 

 

 26 травня директор Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Смішна Наталя 

взяла участь в онлайн зустрічі з 

партнерами та представниками 

громадських організацій, які 

співпрацюють з системою безоплатної 

правової допомоги. Детальніше. 

 

 01 червня керівник 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марина 

Лукіянова та Наталя Смішна - 

директор Вінницького МЦ з надання 

БВПД завітали з робочим візитом до 

голови Вінницький міський суд 

Вінницької області - Ганни Гайду, щоб обговорити питання відновлення роботи 

консультаційного пункту та забезпечення фахівцями центрів надання роз'яснень з 

правових питань відвідувачам суду. Детальніше. 

 

 14 червня завідувач сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Сергій Орищук, взяв участь у 

засіданні Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1822184848134630
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid022vFn8wCDTJXLE4qC48tgocoZxLUA9VHs8w9gLfZ5x8R6Qi8ccdifW8FyxxTjZ7Mcl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid033U9Kt8KLwpH7nx9FW2FYDekipR4YL4Qyfzmgp1PjvvWFMoYrq8eh6Krp6QTtfJvQl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0HddDiGsWquJNEfUhsRq77dtjvDhQmGxDHA8jqKCuFCAzMfZVXqC6arxN5QWMHiMRl
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 В II кварталі 2022 року Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги укладено 6 контрактів з адвокатами 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги, видано 204 доручення 

адвокатам, 97 наказів про уповноваження працівників центру для надання 

вторинної правової допомоги, прийнято 187 актів адвокатів про надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги. 

Відповідно до Наказу Вінницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги № 22/31 від 26.04.2017 

проводиться постійний моніторинг якості 

надання вторинної правової допомоги 

адвокатами та працівниками центру, адвокатам 

надсилаються запити про стан виконання 

доручень, здійснюється зворотній зв’язок з клієнтами щодо задоволеності 

наданою вторинною правовою допомогою, працівники Центру звітують про 

виконання наказів протягом 5-ти днів з дня завершення виконання наказів про 

уповноваження для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час 

проведення моніторингу адвокатам, які уклали контракти/договори з Центром, 

направлено 46 запитів. 

Вінницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги направлено п’ять подання до комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді 

адвокатів Вінницької області. За другий квартал 2022 року: 

- видано 160 наказів про заміну адвокатів; 

- видано 53 накази про припинення надання безоплатної вторинної правової 

допомоги громадянам; 

 РОЗДІЛ III. Забезпечення вирішення проблем людей у 

правовий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових 

механізмів 
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- посвідчено 107 довіреностей для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги громадянам адвокатами/працівниками Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Проведено звірку поданих актів та невиконаних доручень з 46 адвокатами, 

які уклали контракти/договори з Центром. 

 Проводився постійний моніторинг стану 

виконання наказів про уповноваження 

працівників у 2022 році та стану виконання 

доручень адвокатів з 2015 по 2022 роки. 

Виконувалась робота по внесенню в 

комплексну інформаційно-аналітичну систему 

забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги наказів, доручень, довіреностей, контрактів, договорів у 

відсканованому вигляді. 

Забезпечено комунікацію з адвокатами Київської, Рівненської областей 

щодо надання БВПД громадянам, які звернулись з заявами про надання правової 

допомоги до Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 Відділом надання безоплатної правової допомоги постійно при прийнятті 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з адвокатами 

проводяться роз’яснення Постанови Кабінету Міністрів України № 465 від 

17.09.2014 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу». Адвокатам повідомлено про 

типові помилки, які допускаються ними при заповненні актів та додатків до них, 

зокрема, щодо застосування збільшених коефіцієнтів при визначенні 

винагороди. 

  Проведено опитування клієнтів і оформлено 30 анкет зворотного зв’язку 

щодо задоволеності наданою вторинною правовою допомогою. Переважна 

більшість клієнтів задоволена роботою адвокатів. 
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В другому кварталі 2022 року забезпечено надання безоплатної  вторинної 

правової допомоги шістьом засудженим до відбування покарання, пов’язаного з 

позбавленням або обмеженням волі (призначені адвокати: Гук Г.І., Матюха В.В., 

Пунько І.В., Медончак М.М., Огородник О.М., Шейко К.В. Матяш Д.В.). 

 

 

 

 

У м.Вінниці працює кабінет медіації, де мешканці міста та області можуть 

вирішувати свої сімейні та спадкові спори за допомогою медіатора на 

безоплатній основі. Кабінет функціонує з 2019 року, на базі Вінницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 

знаходиться за адресою: вул. Василя Порика, 29, м.Вінниця. На даний час з 

місцевим центром співпрацює 8 медіаторів, які готові допомогти у вирішенні 

ваших питань і не тільки. Наші партнери-медіатори часто допомагають у 

проведенні правопросвітницьких заходів та розповідають учасникам про процес 

медіації. 

На сьогоднішній день в Україні залучення медіатора для вирішення спору є 

досить популярним. Чому? Медіація допомагає задовольнити інтереси обох 

сторін, зберегти час, оскільки обмежена однією або декількома зустрічами, 

грошові та матеріальні витрати, здоров'я та емоційні сили. Основною перевагою 

медіації є те, що саме сторони впливають на хід процесу та повністю 

контролюють прийняття рішення, на відміну від судової системи, в якій саме 

суддя приймає рішення. 

Медіація допомагає сторонам конфлікту в пошуку рішення, яке буде 

відповідати їхнім інтересам. Медіатор в свою чергу допомагає налагодити 

переговори, спрямовує сторони на пошук реальної причини спору, його 

обговорення та досягнення примирення між сторонами, але аж ніяк не впливає 

на результат. Інформація отримана медіатором під час процесу медіації є 

конфіденційною і не може бути розголошеною. 

раннганаа222222 3.1 Підвищення ефективності системи надання безоплатної 

правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з 

якими вона взаємодіє 
 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА II КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

 03 травня про 

безоплатну правову допомогу 

та медіацію говорили зі 

студентами Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Детально про те, що таке медіація, види, етапи та які її переваги 

розповідали медіатори, які співпрацюють з Вінницьким місцевим центром з 

надання БВПД - Іриною Доценко та Олександрою Гайдук. Директор Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна звернула увагу на те, що кабінет медіації 

працює на базі місцевого центру ще з 2019 року і на сьогодні з з нами співпрацює 

п'ять медіаторів, які допомагають громадянам вирішити спір до судового 

розгляду. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1817656655254116
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 На постійній основі працюють консультаційні пункти у місцях несвободи 

різних сфер і типів. Це установи виконання покарань, дитячі будинки-інтернати, 

заклади з надання психіатричної допомоги, пункти тимчасового розміщення 

біженців та ін. Адже підопічні цих закладів є одними із найуразливіших 

категорій та частіше за інших потребують отримання різного роду правових 

послуг та захисту прав. 

07 квітня про перетин державного 

кордону особами з інвалідністю та їх 

супроводу під час воєнного стану 

розповідали працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Олександр 

Левицький та Максим Митко, для 

осіб, які стоять на обліку в  Центрі реабілітації "Гармонія". Також усі бажаючі 

мали змогу отримати консультації з різноманітних питань. Детальніше. 

 

09 червня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД — Олександр 

Левицький та Анастасія Калась відвідали 

КУ "Вінницький обласний пансіонат" аби 

допомогти мешканцям пансіонату та 

внутрішньо переміщеним особам, яких 

наразі проживає у пансіонаті 13 осіб, у 

вирішенні їхніх питань. Детальніше. 

 
РОЗДІЛ IV. 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) 

 
раннганаа222222 4.1. Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі 

затримання, досудового розслідування, під час судового 

процесу та здійснення ефективного захисту їх прав. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1799142830438832
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0Yv5owL4ARLmFamffX7v7xmsKnQPfYHYsxvFJFaTeAMKZMYCfKqqUCq77tCXNHf5ul
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 Система надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб 

кожен громадянин знав та мав можливість захистити свої права. З метою 

підвищення рівня правової обізнаності клієнтів пробації про систему безоплатної 

правової допомоги працівниками Вінницького МЦ з надання БВПД постійно 

здійснюється консультування осіб та проведення заходів на актуальні правові 

тематики. 

 19 квітня фахівцями сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ  з надання БВПД - 

Сергієм Орищуком та Альоною 

Слободянюк, спільно з начальником 

Жмеринського районного сектору №1 філії 

ДУ "Центр пробації" у Вінницькій області - 

Зориною Щур та Іриною Войтовою, було 

забезпечено консультування засуджених 

осіб в службовому приміщенні Барського бюро правової допомоги. Детальніше. 

 

 03 травня завідувачем сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярославою Мачай було забезпечено 

роботу консультаційного пункту для осіб, 

які перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області. Під час 

 раннганаа222222 4.2. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги особам звільненим від відбування 

покарання та особам, які відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а 

також іншим особам, які потребують соціальної адаптації 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1807758832910565
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роботи  консультаційних пунктів особи, які звернулися, отримали відповіді з 

питань адміністративного, спадкового права та права соціального забезпечення. 

Детальніше. 

 24 травня фахівцями сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД -  

Цимбалом Віталієм та Анатолієм Чмихом, 

спільно з працівниками Жмеринського 

районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Вінницькій області, на базі Жмеринського бюро 

правової допомоги, проведено консультування засуджених осіб. Детальніше. 

 

06 червня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярослава Мачай забезпечила роботу 

консультаційного пункту для осіб, які 

перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області. 

Детальніше. 

 

 20 червня головним юристом сектору 

"Барське бюро правової допомоги" Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Альоною Слободянюк, 

спільно з начальником Жмеринського районного 

сектору №1 філії ДУ "Центр пробації" у 

Вінницькій області - Зоріною Щур, було 

забезпечено консультування засуджених осіб. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1818417875177994
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid02yGVjQjs3urBnibPVqZvZtQiwoyCLm4kSsvs51ZzSJYX4eNXbH9C65PvcCCgJ8pQjl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid0zfK7bAuYBFKXfXh9wJQGG9LnaJ4Gove6z3A6Ax1RJrWth35qY9YYYetky8dPZQbTl
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/pfbid021f5vXcoR85UKZCqWSYww9s3PR5Cdw8isrnZFM1GHN9Zo1z5Ucc13tnem6AEB4dh2l

