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РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА 

ПРІОРІТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 
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1.2. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД 

 

1.3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

 

1.4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, 

ІННОВАЦІЙНОЮ, ЕФЕКТИВНОЮ 
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Розуміючи проблемні аспекти доступу 

окремих категорій громадян до правової 

допомоги, в ІII кварталі 2021 року 

Вінницьким МЦ з надання БВПД здійснено 

ряд заходів щодо посилення їх правової 

спроможності та доступності правової 

допомоги. 

Вінницький МЦ 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;  змісту основних реформ, що проводяться на тлі 

карантинних обмежень Урядом України. 

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. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА 

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 
 

1.1. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ 

ДОСТУП ДО БПД 

 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
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02 липня 2021 року працівники 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД взяли участь у інформаційній акції, 

яка спрямована на привернення уваги 

суспільства до подолання проблеми 

домашнього насильства та жорстокого 

поводження з дітьми. Детальніше. 

 

13 липня 2021 року у HUB Місто 

змістів відбулася презентація роботи 

Вінницького МЦ з надання БВПД з 

нагоди 6-ї річниці відкриття місцевого 

центру. Були запрошені представники 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області та партнери з якими 

налагоджена найплідніша співпраця. 

Детальніше. 

 

14 липня 2021 року 

працівниками Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД було 

організовано правопросвітницький захід 

в рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для жителів 

с.Прибузьке Лука-Мелешківської ОТГ. 

Під час заходу висвітлено питання стосовно оренди землі, її приватизації, а 

також реєстрації права власності на землю, порядок спадкування земельної 

ділянки. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1592610587758725
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1601546496865134
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1601670350186082
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30 липня 2021 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД Дар'я 

Васильченко взяла учать у 

інформаційній кампанії до Всесвітного дня боротьби з торгівлею людьми, яка 

відбулась в смт. Літин. Детальніше. 

 

         19 серпня 2021 року в 

Вінницькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці 

ім. К.А.Тімірязєва відбулося 

засідання круглого столу 

«Тридцять років незалежності 

України: досягнення, проблеми, 

перспективи», в якому взяла 

участь директорка Вінницького МЦ з надання БВПД Наталя Смішна. 

Спілкування було жвавим та цікавим. Говорили про історію, державотворення, 

права та свободи українців, а також про сучасність та майбутнє Незалежної 

України. Детальніше. 

 

          24 серпня 2021 року 

працівники системи БПД надавали 

консультації гроадянам на 

святкуванні Дня Незалежності 

України, в Парку Дружби Народів, 

що в мікрорайоні "Вишенька". 

Детальніше.  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1613794942306956
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1629887260697724
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1633571976995919
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07 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасія Калась та Дар’я Васильченко 

розповіли відвідувачам ярмарки 

вакансій, організованої Вінницьким 

міським центром зайнятості про систему 

безоплатної правової допомоги. 

Детальніше. 

 

         07 вересня 2021 року відбулось 

відкриття головної виставкової події у 

агропромисловому комплексі регіону — 

«АГРО ВІННИЦЯ», в якій взяли участь 

представники системи безоплатної 

правової допомоги. Присутні мали змогу 

поспілкуватися з нашими працівниками, 

отримати інформаційні матеріали з 

земельних питань. Детальніше. 

 

          14 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасія Калась та Дар’я Васильченко, 

спільно з методистом Вінницького 

державного центру естетичного виховання 

учнів ПТНЗ Оленою Ліщун, розповіли 

учням ДПТНЗ «Вінницького 

міжрегіонального вищого професійного училища» про те, як не потрапити в 

кредитну пастку та які нюанси можуть виникнути під час отримання мікрозайму. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1644219389264511
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1644244775928639
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651166471903136
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          28 вересня 2021 року, за сприяння 

волонтера Катерини Тарнавської, до 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

завітали представники Вінницького 

навчально-наукового інституту ЗУНУ: 

старший викладач - Голота Наталя та 

студенти 3-го, 4-го курсів. Присутніх 

ознайомлено з роботою Центру, його 

структурою та особливостями роботи; категоріями осіб, які мають право на 

первинну і вторинну правову допомогу, порядком її надання. Детальніше. 

 

 

ВІННИЦЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

10 вересня 2021 року працівники 

відділу "Вінницьке бюро правової 

допомоги" Олег Педина та Максим 

Митко презентували результати роботи 

бюро за 5 років. До Вінницького бюро 

правової допомоги звернулося понад 

2966 клієнтів, зареєстровано 6727 

звернень для надання правової 

допомоги, надано 6419 роз'яснень/консультацій, прийнято 407 рішень про 

надання клієнту БВПД (інформація станом на 31 липня 2021 року). Детальніше. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1660727074280409
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1646457849040665
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11 серпня 2021 року 

начальником відділу "Тиврівського 

бюро правової допомоги" Ярославою 

Мачай в рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для жителів 

Строїнецького старостинського округу 

було проведено правопросвітницький 

захід  на тему: «Зміни в земельному законодавстві, які набули чинності  у 2021 

р.» Детальніше. 

 

18 серпня 2021 року 

головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової 

допомоги" Наталею Білоус 

проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Легальне 

працевлаштування молоді в Україні», для безробітних громадян в приміщенні 

Тиврівської районної філії Вінницького обласного центру зайнятості. 

Детальніше. 

 

До 30-ї річниці незалежності 

України в приміщенні Публічної 

бібліотеки Тиврівської селищної ради  для  

відвідувачів проведено захід  на тему: 

«Захист свобод людини і громадянина». До 

заходу долучилися працівники Публічної 

бібліотеки Тиврівської селищної ради, які 

зробили екскурс в історію державотворення України. Детальніше. 

 
ТИВРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1623011381385312
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1628380230848427
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1629921930694257
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15 вересня 2021 року відбулося 

звітування Тиврівського бюро правової 

допомоги за 5 років роботи. До 

Тиврівського бюро за 5 років 

звернулося понад 2492 клієнта, 

зареєстровано 5798 звернень для 

надання правової допомоги, надано 

5519 роз'яснень/консультацій, 

прийнято 298 рішень про надання клієнту БВПД. Детальніше. 

 

ЖМЕРИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

12 липня 2021 року фахівцями 

відділу "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Віталієм Цимбалом та 

Анатолієм Чмихом було проведено круглий 

стіл з працівниками Жмеринського 

психоневрологічного будинку-інтернату на 

тему: «Обмеження цивільної дієздатності громадян» та забезпечено 

консультаційний пункт для пацієнтів інтернату. Детальніше. 

 

28 липня 2021 року фахівцями 

Жмеринського бюро правової допомоги 

Віталієм Цимбалом та Анатолієм Чмихом 

було проведено навчальний семінар на 

тему: «Порядок внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки. Договір 

суборенди» в якому прийняли участь 

представники органів місцевого 

самоврядування та партнери Жмеринського бюро правової допомоги. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651234911896292
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1600134357006348
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1612181492468301
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20 серпня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Жмеринське бюро 

правової допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД Анатолієм Чмихом, на 

центральній площі міста Жмеринка, 

проведено правопросвітницький  захід 

приурочений Дню Незалежності України, 

спільно з працівниками Жмеринського МРВ 

з питань пробації, на тему: "Порядок захисту 

прав і свобод громадян". Детальніше. 

 

08 вересня 2021 року відбулося 

звітування Жмеринського бюро правової 

допомоги за 5 років роботи, в якому взяли 

участь працівники Вінницького МЦ з 

надання БВПД. За цих п'ять років до 

Жмеринського бюро правової допомоги 

звернулося понад 3033 клієнтів, 

зареєстровано 7329 звернень для надання 

правової допомоги, надано 6796 роз'яснень/консультацій, прийнято 523 рішення 

про надання клієнту БВПД. Детальніше. 

 

22 вересня 2021 року в рамках 

проєкту "Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство", 

працівники Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Наталя Смішна, Анастасія 

Калась та Цимбал Віталій відвідали 

с.Дубову, с.Кармалюкове та с.Леляки 

Жмеринської територіальної громади. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1634398896913227
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1645732352446548
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Працівники поспілкувалися з місцевими жителями, вислухали їх проблеми та 

надали консультації усім бажаючим. Крім того, був проведений 

правопросвітницький захід для жителів громади на тему: "Безоплатна правова 

допомога. Припинення та поновлення договору оренди землі". Детальніше. 

 

 

30 липня 2021 року з метою 

надання безоплатної правової допомоги, 

начальником Барського бюро правової 

допомоги Сергієм Орищуком було 

забезпечено роботу консультаційного 

пункту в КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування Барського 

району «Соціальний центр «Милосердя»» для соціально-незахищених груп 

населення, а саме осіб похилого віку, інвалідів, осіб, у яких немає родичів тощо. 

Детальніше. 

 

09 вересня 2021 року в 

приміщенні Барської районної 

державної адміністрації відбувся 

правопросвітницький захід для голів 

старостинських округів Барської 

територіальної громади. Під час заходу 

було обговорено результати роботи 

Барського бюро правової допомоги за 5 

років, за цей період до бюро звернулося понад 3799 клієнтів, зареєстровано 8442 

звернення для надання правової допомоги, надано 8064 роз'яснення/консультації, 

прийнято 391 рішення про надання клієнту БВПД. Детальніше. 

 

 

 БАРСЬКЕ  БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1656582318028218
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1613779745641809
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1645776175775499
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Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких 

категорій осіб до якісної правової допомоги, Вінницький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує функціонування 

консультаційних пунктів для таких осіб, за III квартал 2021 року працівниками 

Вінницького МЦ з надання БВПД було забезпечено роботу близько 80 

консультаційних пунктів, включаючи консультаційні пункти в Центрі 

адміністративних послуг "Прозорий офіс" (відділення "Замостя"), Вінницькому 

міському суді Вінницької області. 

 

08 липня 2021 року було забезпечено 

роботу консультаційного пункту для жителів 

Сутисківської територіальної громади  

головним спеціалістом відділу "Тиврівське 

бюро правової допомоги" Вінницького 

місцевого центру з надання БВПД  Наталею 

Білоус. Детальніше. 

 

14 липня 2021 року працівники 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД  Катерина Блажко та Ірина Заскалета 

забезпечили роботу консультаційного 

пункту у КУ "Вінницький обласний 

пансіонат" для осіб з інвалідністю та осіб 

похилого віку. Детальніше. 

 

 

 

РОЗВИТОК МОБІЛЬНИХ, ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО 

БПД, НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВІДПОВІДНО ДО 

ПОТРЕБ ГРОМАД ТА ЦІЛЬОВИХ ГРУП  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1597843733902077
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1602404180112699
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Головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги"  

Наталею Білоус проведено дистанційні 

пункти консультування: 09 липня 2021 

року в Тиврівському РВ філії ДУ «Центр 

пробації» у Вінницькій області для осіб, які 

перебувають на обліку в даній установі, 15 липня 2021 року в приміщенні 

колишньої Жахнівської сільської ради (Жахнівського старостинського округу 

Тиврівського селищної ради). Детальніше. 

 

20 липня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Жмеринське бюро 

правової допомоги" Анатолієм Чмихом 

було проведено консультування 

громадян в Центрі надання 

адміністративних послуг Жмеринської 

міської ради. Громадянам також 

роз’яснено поняття, види та порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, можливість її 

отримання за місцем розташування Жмеринського бюро правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД. Детальніше. 

 

21 липня 2021 року начальником 

відділу «Барське бюро правової допомоги» 

Сергієм Орищуком спільно з працівниками 

Барського районного сектору з питань 

пробації філії "Центр пробації" у 

Вінницькій області Іриною Войтовою та 

Трухан Альоною було забезпечено пункт 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1605247926494991
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1606123473074103
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консультування в службовому приміщенні сектору з питань пробації. Зокрема 

було проведено лекцію на тему: «Права і обов’язки ув’язнених та засуджених 

осіб». Детальніше. 

 

21 липня 2021 року в Тиврівській 

районній філії Вінницького обласного 

центру зайнятості було забезпечено роботу 

консультаційного пункту та проведено 

правопросвітницький захід на тему: 

«Правові способи захисту прав безробітних 

осіб», для осіб, які перебувають на обліку в 

даній установі. Детальніше. 

 

22 липня 2021 року фахівцями 

відділу "Жмеринське бюро пра вової 

допомоги" Віталієм Цимбалом та 

Анатолієм Чмихом спільно з працівниками 

Жмеринської міськрайонної філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги. Було обговорено тему: «Права та обов’язки 

засуджених осіб». Детальніше. 

 

23 липня 2021 року начальником відділу 

"Жмеринське бюро правової допомоги" Віталієм 

Цимбалом забезпечено роботу консультаційного 

пункту для жителів с.Кацмазів Станіславчицької 

ОТГ, задля надання безоплатної правової 

допомоги в сфері земельних правовідносин, в т.ч. 

виконання заходів проекту "Програма 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1606845369668580
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1606937849659332
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1608398262846624
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"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". Присутнім 

висвітлено питання приватизації землі, спадкування та оренди земельних паїв, 

розпаювання майна, реєстрації права власності на земельні ділянки. Детальніше. 

 

27 липня 2021 року начальником 

відділу "Жмеринське бюро правової 

допомоги Віталієм Цимбалом здійснено 

консультування громадян в Центрі надання 

адміністративних послуг Северинівської 

сільської ради. Громадянам також 

роз’яснено поняття, види та порядок 

отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. Детальніше. 

 

 

28 липня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової допомоги" 

Ярославою Мачай забезпечено роботу 

консультаційного пункту для жителів 

Новоміського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради Вінницького 

району (у приміщенні колишньої Новоміської 

сільської ради Тиврівського району Вінницької області, с.Красне). Детальніше. 

 

05 серпня 2021 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД Юрій 

Федорович забезпечив роботу 

консультаційного пункту на базі 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1610697802616670
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1611450429208074
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1612872049065912
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Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям 

та сім'ям загиблих. Детальніше. 

 

06 серпня 2021 року головним 

спеціалістом Барського бюро правової допомоги 

Юлією Любавіною було забезпечено роботу 

консультаційного пункту для жителів 

Балківського старостинського округу Барської 

ОТГ.  Детальніше. 

 

 

Головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги" 

Наталею Білоус 06 серпня 2021 року 

забезпечено роботу консультаційного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги, спільно з 

працівниками Тиврівського РВ філії ДУ 

«Центр пробації» у Вінницькій області для осіб, які перебувають на обліку в 

даній установі. Детальніше. 

 

11 серпня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівського бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД Ярославою Мачай було надано 

консультації громадянам Строїнецького 

старостинського округу Тиврівської 

селищної ради Вінницького району, які 

звернулися з питань 

земельного,сімейного та житлового права. Присутніх ознайомлено з діяльністю 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1618397488513368
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1621282818224835
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1621305004889283
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Тиврівського бюро, послугами, які надаються, порядком отримання правової 

допомоги. Детальніше. 

 

12 серпня 2021 року продовжив 

свою роботу консультаційний пункт у 

с.Жахнівка Тиврівської територіальної 

громади. За час роботи консультаційного 

пункту начальником відділу «Тиврівське 

бюро правової допомоги» Вінницького 

місцевого центру з надання БВПД 

Ярославою Мачай було надано консультації громадянам, які звернулися з питань 

земельного,податкового та трудового права. Детальніше. 

 

18 серпня 2021 року для жителів 

Войнашівського старостинського округу 

Барської ОТГ (в приміщенні колишньої 

сільської ради) головним спеціалістом 

відділу "Барське бюро правової допомоги" 

Вінницього МЦ з надання БВПД Юлією 

Любавіною було забезпечено роботу 

консультаційного пункту. Детальніше. 

 

20 серпня 2021 року головним спеціалістом 

Барського бюро правової допомоги Юлією 

Любавіною, було забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги у відділі обслуговування 

громадян (сервісного центру УПФУ) м. Бар. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1623065498046567
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1626658371020613
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1628375000848950
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1629925697360547
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25 серпня 2021 року для жителів 

Новоміського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради, головним 

спеціалістом відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД Наталею Білоус, було 

забезпечено роботу консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги, під час роботи якого 

громадянам надано консультації з різних правових питань, а саме: земельного, 

спадкового, адміністративного та житлового права. Детальніше.  

 

20 серпня 2021 року головним спеціалістом 

відділу "Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД Анатолієм 

Чмихом здійснено консультування громадян в 

ЦНАП Жмеринської міської ради. Громадяни 

зверталися з таких питань: оформлення субсидій,  

оскарження протоколу поліції про порушення  ПДР, 

стягнення аліментів з іноземця, розірвання  

договору довічного утримання та ін.Детальніше. 

 

Головним спеціалістом відділу 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анатолієм Чмихом здійснено 

консультування громадян: 18 серпня 

2021 року в селі Носківці; 26 серпня 

2021 року в селі Телелинці 

Станіславчицької ОТГ. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1634335456919571
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1634415043578279
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1634501650236285
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07 вересня 2021 року 

начальником відділу "Барське 

бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Сергієм Орищуком спільно з 

начальником Жмеринського 

відділу пробації №1 Зориною 

Щур, було забезпечено пункт консультування в службовому приміщенні сектору 

з питань пробації. Детальніше. 

 

Задля розширення  доступу жителів 

Жахнівського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради до безоплатної 

правової допомоги 09  вересня 2021 року 

головний спеціаліст відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Наталя Білоус консультувала 

жителів Жахнівського старостинського округу. 10 

вересня 2021 року спільно з провідним 

інспектором Вінницького РВ  № 3 філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій 

області Кушніром Артуром консультації надавалися особам, які перебувають на 

обліку в даній установі. Детальніше. 

 

16 вересня 2021 року 

начальник відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Сергій Орищук 

надавав консультації громадянам на 

території Гармаківського 

старостинського округу в приміщенні 

селищної ради, за участі старости с. 

Гармаки– Пидиуса А.М. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1644191212600662
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1646521495700967
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651241655228951
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15 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД Олександр 

Левицький, Максим Митко та Дар’я 

Васильченко, в рамках реалізації проєкту: 

"Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство" відвідали 

с.Агрономічне, с.Бохоники та с.Медвеже 

Вушко Агрономічної територіальної 

громади. Детальніше. 

 

17 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна, Анастасія Калась та 

Наталія Білоус, в рамках проєкту 

"Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство", забезпечили 

роботу консультаційних пунктів для 

жителів с.Шершні, с.Гута-Шершнівська 

та смт.Сутиски, які відносяться до Сутисківської територіальної громади. 

Детальніше. 

 

24 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Олександр Левицький, Сергій Орищук 

та Анастасія Калась консультували 

жителів Барської територіальної 

громади у с.Войнашівка, с.Митки та 

с.Матейків. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651297651890018
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651956118490838
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1659917987694651
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27 вересня 2021 року начальник 

відділу "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД Цимбал Віталий консультував 

громадян в Центрі надання 

адміністративних послуг Северинівської 

сільської ради. З керівництвом ЦНАПу 

домовились про подальшу співпрацю з 

метою інформування жителів округу щодо 

актуальних земельних питань; залишено 

різноманітні буклети на правову тематику, з метою розповсюдження їх серед 

місцевого населення. Детальніше.  

 

29 вересня 2021 року  працівник 

Вінницького бюро правової допомоги 

Максим Митко відвідав с.Яришівку, 

с.Іванівку, с.Цвіжин та с.Пиляву Лука-

Мелешківської територіальної громади, з 

метою надання громадян консультацій з 

різних правових питань, у тому числі і з 

земельних. Детальніше. 

 

29 вересня 2021 року з метою надання 

безоплатної правової допомоги громадянам, 

начальником Барського бюро правової допомоги 

Сергієм Орищуком було забезпечено роботу 

консультаційного пункту в відділі обслуговування 

громадян (сервісний центр) ГУ УПФУ у 

Вінницькій області для його відвідувачів. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1660017964351320
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1662529090766874
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1662533870766396
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Протягом вересня 2021 року 

начальником відділу Тиврівського бюро 

правової допомоги Ярослава Мачай 

забезпечено роботу консультаційних пунктів:  

22 вересня 2021 року – для осіб, які 

перебувають на обліку у Тиврівській філії 

Вінницького обласного центру зайнятості; 29 

вересня 2021 року – для жителів Новоміського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради Вінницького району. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1663237320696051
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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 ІII квартал 2021 року в ефір вийшло 3 радіотелеефіри, 146 

інформаційних розміщеннь опубліковано на сторінці Вінницького МЦ з надання 

БВПД у соціальній мережі Facebook, 549 публікацій на веб-сайтах партнерів, 

органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад та у 

групах громад у Facebook, проведено близько 30 правопросвітницьких заходи. 

 

01 липня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД – 

Наталя Смішна розповіла президенту 

Національної асоціації медіаторів 

України Діані Проценко про важливі 

чинники співпраці медіаторів міста з 

центром. Детальніше. 

 

06 липня 2021 року представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

розповіли про результати роботи Центру 

за 6 років роботи та позитивні практики 

працівників. Детальніше. 

 ЗАХОДИ З РЕГУЛЯРНОГО ВИСВІТЛЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ, БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ У ЗМІ ТА ВЕБ-РЕСУРСАХ СИСТЕМИ БПД 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1595340890819028
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=517190599433281
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02 липня 2021 року Ірина Доценко 

– медіатор, що співпрацює з Вінницьким 

МЦ з надання БВПД та президент ГО 

"НАМУ" Діана Проценко розповіли про 

етичні стандарти та механізми 

впровадження медіації в Україні та досвід 

залучення медіаторів у практиці Віницького МЦ з надання БВПД. Детальніше. 

 

Медіатори, які співпрацюють з 

Вінницьким МЦ з надання БВПД 

Ірина Доценко та Олександра Гайдук 

провели надзвичайно цікавий 

тренінг, в якому взяла участь Наталя 

Смішна – директор Вінницького МЦ 

з надання БВПД. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=881931029333887
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1655150471504736
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В III кварталі 2021 року Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги укладено 10 контрактів/договорів з 

адвокатами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, видано 249 

доручень адвокатам, 161 наказ про уповноваження працівників центру на 

надання вторинної правової допомоги, прийнято 210 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. 

За зверненнями, заявами клієнтів адвокатам Бездітній Т.В., Ткачук І.В., 

Ткаченко Т.В., Гайдамаці С.В., Бевз О.І. направлено запити щодо стану 

виконання доручень. 

За результатами отриманої інформації від адвокатів, а також працівників 

Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

 

 1.2. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПОГЛУГ, ЩО 

НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМ СИСТЕМИ БПД, ЗГІДНО ІЗ 

ВПРОВАДЖЕНИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ 
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допомоги  щодо стану виконання доручень та за заявами адвокатів були  

прийняті відповідні рішення - 20 наказів про заміну на інших 

адвокатів/працівників. 

Проведено звірку поданих актів та невиконаних доручень з адвокатами 

Раімовим Р.І., Лавренчуком А.С., Івасиком О.В., Крейдіним В.О. 

Проводився постійний моніторинг стану виконання наказів про 

уповноваження працівників у 2021 році та стану виконання доручень адвокатів з 

2020 по 2021 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 Миколаївської, 

Житомирської, Запорізької, 

Чернігівської, Дніпропетровської, 

Київської областей щодо надання 

БВПД громадянам, які звернулись про 

надання правової допомоги до 

Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

постійно при прийнятті актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

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».  

Проведено опитування клієнтів і оформлено 30 анкет зворотного зв’язку 

щодо задоволеності наданою вторинною правовою допомогою. Переважна 

більшість клієнтів задоволена роботою адвокатів і працівників центру.  

Отримано чотири подяки адвокату Пунько І.В. за якісну і своєчасно надану 

нею вторинну правову допомогу. 
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В другому кварталі 2021 року забезпечено надання вторинної правової 

допомоги п’яти засудженим до відбування покарання, пов’язаного з 

позбавленням волі (адвокати Горбатюк В.В., Гук Г.І., Матюха В.В., Проценко 

Ю.В., Пунько І.В., Гайдамака С.В., Тютюнник В.А.). 
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16-17 липня 2021 року відбулась 

стратегічна сесія щодо уніфікації 

процедур організації надання допомоги в 

забезпеченні доступу до медіації в 

системі надання БПД, в якій взяв участь 

головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД Юрій Федорович. Під час зустрічі 

обговорювали досягнення у сфері альтернативного вирішення спорів за 

допомогою медіації, проблемні питання, пов'язані з пропонуванням клієнту 

послуги медіації. Робота в групах допомогла краще розібратися в деяких 

питаннях, оскільки в кожної з них був свій напрямок. Детальніше. 

Семінари з протидії 

домашнього насильства, які 

провели експерти Канадської 

поліцейської місії в Україні та 

Управління дотримання прав 

людини Національної поліції 

України за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції. 

Директор Вінницького МЦ з надання БВПД Наталя Смішна долучилась до 

проведення навчання, розповіла про особливості надання безоплатної правової 

допомоги особам постраждалим від домашнього насильства, проблемні питання, 

які виникають  в процесі надання такої допомоги, можливі напрямки взаємодії. 

Детальніше. 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРАЦІВНИКІВ БПД ТА СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ БПД 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1605316103154840
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1641147716238345
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За круглим столом з канадійськими 

колегами відбулась зустріч Міжвідомчої 

робочої групи з питань протидії 

домашнього насильства до складу, якої 

входить директор Вінницького МЦ з 

надання БВПД Наталя Смішна. Під час 

зустрічі були окреслені напрямки роботи 

та напрацювання,  механізми співпраці, 

плани на майбутнє. Учасники також обмінялися досвідом із представниками 

соціальних служб та громади для розробки спільної дієвої стратегії реагування 

на випадки насильства. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1641153236237793
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Бажання бути корисною, ось що 

підштовхнуло Зою Юхименко до волонтерської 

діяльності.  Починаючи з квітня 2021 року Зоя 

Володимирівна постійно ознайомлює громадян 

із системою безоплатної правової допомоги та 

роботою нашого Центру, розповсюджує 

інформаційні матеріали на різноматні тематики з 

контактними даними Місцевого Центру та бюро 

правової допомоги, бере участь у заходах. 

Завжди, коли є нагода, рекомендує зацікавленим 

особам звертатися до центру безоплатної 

правової допомоги. Детальніше. 

 

13 серпня 2021 року відбувся 

онлайн-семінар (у форматі відео-

конференції) на тему: «Безоплатна 

правова допомога в територіальних 

громадах: правові основи та досвід 

впровадження» організований 

Вінницькою обласною Асоціацією 

органів місцевого самоврядування. 

Зокрема, було окреслено позитивні 

напрямки співпраці з відділом первинної правової допомоги Департаменту 

правової політики та якості Вінницької міської ради, з якими Вінницький 

місцевий центр з надання БВПД тісно співпрацює ще з 2015 року. Детальніше. 

 1.3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ 

КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1617702878582829
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1624542397898877
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Поширення інформаційних 

матеріалів у Вінницькому навчально-

науковому інституті ЗУНУ волонтеркою 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД - Катериною Тарнавською. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1662644734088643
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З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час комунікаційних технологій за III квартал 2021 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 143 клієнтам. 

01 липня 2021 року заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД Анастасія Калась взяла участь у 

засіданні робочої групи (у форматі 

тренінгу) щодо алгоритму взаємодії 

суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашнього насильства. Детальніше. 

 

01 липня 2021 року у Вінниці відбувся 

захід, метою якого є ретроспектива досвіду 

впровадження медіації на Вінниччині, 

напрацювання консолідованого бачення 

проблем та подальших кроків для 

забезпечення достатньої та необхідної якості 

послуги, безпеки як стейкхолдерів-

замовників, так і медіаторів, ясності та простоти діяльності сфери для 

споживачів. Детальніше. 

 

 1.4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, ІННОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1591878797831904
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1592492551103862


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА ІII КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

Задля забезпечення доступу людей 

до безоплатної правової допомоги, 

проведення правопросвітницької роботи, 

організації надання безоплатної 

первинної та вторинної правової 

допомоги, реалізації інших повноваженнь 

у сфері захисту прав людини Вінницьким 

місцевим центром з надання БВПД 

підписано три договори про провадження волонтерської діяльності з: Катериною 

Тарнавською; Вікторією Кирилюк; Зоєю Юхименко. З метою підведення 

підсумків, аналізу виконаних завдань та налагодження подальшої співпраці 

сьгодні відбулася робоча зустріч з волонтерами нашого Центру. Детальніше. 

 

Відбулася робоча зустріч директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталі Смішної з 

директором Вінницького обласного філіалу БО 

"ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА"  - Бубулич Оленою. Під час 

зустрічі обговорено подальшу співпрацю, 

проведення спільних заходів, задля забезпечення 

гарантій державного захисту конституційних прав і 

свобод громадян, зокрема права осіб на безоплатну 

правову допомогу, по завершенню підписано договір 

про співпрацю. Детальніше. 

 

01 вересня 2021 року відбулась робоча 

зустріч представників Вінницького МЦ з 

надання БВПД Анастасії Калась та Дар’ї 

Васильченко з представниками Вінницького 

міського центру зайнятості Бойко Лілією та 

Чорною Оксаною, з яким у 2018 році було 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1624576727895444
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1637755083244275


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА ІII КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

підписано договір про співпрацю. Під час зустрічі обговорено подальші напрями 

спільної роботи, проведення правопросвітницьких заходів задля підвищення 

правової обізнаності громадян та вирішення їхніх проблем. Детальніше. 

 

Коло медіаторів, які співпрацюють з 

Вінницьким місцевим центром з надання БВПД 

розширюється і 02 вересня 2021 року підписаний 

меморандум про співпрацю з Іриною АН. Нагадуємо, 

що у м.Вінниці працює кабінет медіації, де мешканці 

міста та області можуть вирішувати свої сімейні та 

спадкові спори за допомогою медіатора на 

безоплатній основі. Фактично медіація – це 

альтернативний спосіб вирішити конфлікт, не 

звертаючись до суду. Детальніше. 

 

07 вересня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасія Калась та Дар’я Васильченко з 

робочим візитом віддвідали Вінницький 

міський відділ пробації. Під час зустрічі 

поспілкувалися з Тетяною Ткачук, 

фахівчинею Вінницького міського відділу 

пробації, обговорили проблемні питання, які виникають в роботі, подальші 

шляхи співпраці. Громадянам, які перебувають на обліку у міському відділі, були 

надані консультації стосовно порядку отримання та обміну пошкодженого 

паспорта громадянина України. Детальніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1639488003070983
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1640230769663373
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1644210442598739
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16 вересня 2021 року відбулася робоча 

зустріч директора Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Наталі Смішної з головою Лука-

Мелешківської громади - Богданом 

Августовичем. Під час зустрічі обговорили 

шляхи співпраці, коли і як люди зможуть 

отримати правову допомогу та як підвищити 

їх правову обізнаність. Детальніше. 

 

 

 

16 вересня 2021 року в приміщенні Лука-

Мелешківської сільської ради відбулося перше 

засідання координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми,  в якому взяла участь директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна. 

Детальніше. 

 

 

22 вересня 2021 року в залі 

засідань Барської міської ради відбулось 

засідання Координаційної ради з питань 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому 

насильству, забезпечення гендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми, в 

якій взяв участь Сергій Орищук - начальник відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1651250925228024
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1656650698021380
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1656717108014739
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23 вересня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталя 

Смішна взяла участь у нараді, 

організованій Вінницьким національним 

аграрним університетом - ВНАУ під час 

якої обговорювалися питання виробничої 

практики та дуальної освіти студентів. 

Детальніше. 

 

28 вересня 2021 року відбулася робоча 

зустріч заступника директора Вінницького МЦ 

з надання БВПД - Олександра Левицього та 

начальника відділу "Денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статті" Вінницького 

міського центру соціальних служб - Максима 

Юрченко. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1659887077697742
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1660951230924660

