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РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА 

ПРІОРІТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 
C 

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 

 

1.1. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Розуміючи проблемні аспекти доступу 

окремих категорій громадян до правової 

допомоги, в ІV кварталі 2021 року Вінницьким 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 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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1 жовтня 2021 року Максим Митко - 

начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД взяв участь 

у партнерській зустрічі-дискусії «На захисті 

інтересів людей похилого віку». Для 

учасників форуму було організовано фахові 

консультації з юридичних питань, пенсійного 

забезпечення, проблем житлово-комунального 

господарства та соціального захисту. Детальніше. 

 

 

13 жовтня 2021 року заступник 

начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Анастасія Калась спільно з 

методистом Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів 

ПТНЗ - Оленою Ліщун, провели правопросвітницький захід для учнів 3-го курсу 

ДНЗ "Центр професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці" на тему: "Відновне 

правосуддя для неповнолітніх". Говорили про поняття та принципи відновного 

правосуддя, умови застосування програми відновлення, учасників та етапи її 

реалізації. Учні активно брали участь в обговоренні, та визначали роль адвоката-

посередника та психола у програмі, які переваги участі в ній та на що звертати 

увагу аби не потрапити до списку неповнолітніх, які беруть участь в програмі 

відновного правосуддя. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1666195880400195
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1673208793032237
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13 жовтня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя 

Смішна взяла участь в інформаційно-

роз'яснювальній конференції із 

засудженими ДУ «Стрижавська ВК № 81», 

які готуються до звільнення. Під час 

онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom засудженим, які звільняються в 

4 кварталі 2021 року роз'яснили, як отримати індивідуальну допомогу з правових 

питань, доступу до соціальних послуг, можливостей працевлаштування, 

психологічної підтримки. Детальніше. 

 

 

3 листопада 2021 року фахівчинею 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анастасією Калась, спільно з Оленою 

Ліщун - методистом Вінницького 

державного центру естетичного 

виховання учнів ПТНЗ, проведено 

правопросвітницький захід, в режимі 

онлайн, на тему : "Відновне правосуддя 

неповнолітніх", для учнів Вищого 

професійного училища №11 м.Вінниці. Учні дізналися про поняття та принципи 

відновного правосуддя, умови застосування програми відновлення, учасників та 

етапи її реалізації, а також активно брали участь в обговоренні. Зрозуміли, які 

переваги участі в програмі та на що звертати увагу аби не потрапити до списку 

правопорушників. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1681333072219809
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1690181658001617


 

 

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

 

3 листопада 2021 року Анастасія 

Калась - заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД провела 

правопросвітницький захід для студентів 2-

го курсу Вінницького Національного 

Аграрного Університету, на тему: "Безоплатна правова допомога. Відновне 

правосуддя для неповнолітніх". Студентів ознайомлено з системою безоплатної 

правової допомоги, категоріями осіб, які можуть звертатися за допомогою та 

порядком її надання. Особливу увагу приділили темі відновного правосуддя 

неповнолітніх. Майбутні правники дізналися про проєкт "Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину", в рамках якого 

неповнолітні порушники отримують другий шанс і мають можливість 

примиритися з потерпілою особою та звільнитися від кримінальної 

відповідальності. Детальніше. 

 

10 листопада 2021 року 

директор Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Наталя Смішна разом з 

методистом Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів 

ПТНЗ  - Оленою Ліщун, розповіла 

студентам Державного навчального 

закладу «Вінницький центр ПТО 

технологій та дизайну» про систему безоплатної правової допомоги, категорії 

осіб, які мають право на первинну і вторинну правову допомогу, порядок її 

надання. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1690311444655305
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1696332774053172
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25 листопада 2021 року Анастасія 

Калась - заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД, за 

сприяння Наталя Опольська, розповіла 

студентам кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету про 

безоплатну правову допомогу та відновне правосуддя для неповнолітніх. 

Детальніше. 

 

 

30 листопада 2021 

року фахівчиня 

Вінницького МЦ з 

надання БВПД - 

Анастасія Калась, 

провела для учнів 

Державного навчального 

закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної 

промисловості» онлайн-лекцію на тему: "Безоплатна правова допомога для осіб 

постраждалих від домашнього насильства".Студентам висвітлено інформацію 

стовно форм домашнього насильства, спеціальних заходів щодо його протидії, 

відповідальності передбаченої за вчинення домашнього насильства, куди 

постраждалі можуть звернутися за допомогою, що таке кризові кімнати та ін. 

Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1706597993026650
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1710401719312944
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02 грудня 2021 року для студентів 

факультету права, публічного 

управління та адміністрування 

Вінницького державного педагогічного 

університету було проведено лекцію на 

тему: "Допомога постраждалим від 

домашнього насильства", в рамках щорічної інформаційної акції «16 днів проти 

насильства». Наталя Смішна ознайомила студентів з системою безоплатної 

правової допомоги, чим займається Вінницький МЦ з надання БВПД та які 

послуги надає, які категорії осіб можуть звернутися за первинною та вторинною 

правовою допомогою. В свою чергу Сергій Орищук зазначив про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги особами, які постраждали від 

домашнього насильства; розповів, які саме документи потрібні для її отримання, 

та як відбувається пошук адвоката. Детальніше. 

 

 

06 грудня 2021 року заступник 

директора Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Олександр Левицький взяв 

участь в інформаційно-роз'яснювальній 

конференції з засудженими ДУ 

«Вінницька виправна колонія №86», які 

готуються до звільнення. Під час онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom 

засудженим, які звільняються, роз'яснили, як отримати індивідуальну допомогу з 

правових питань, доступу до соціальних послуг, можливостей 

працевлаштування, психологічної підтримки. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1712624275757355
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1714536362232813
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22 грудня 2021 року відбулося 

засідання методичної секції керівників 

правових гуртків та клубів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти міста Вінниці на тему: 

"Популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді ЗП 

(ПТ)". Анастасія Калась ознайомила присутніх з системою безоплатної правової 

допомоги та розповіла про послуги, які надає Вінницький МЦ з надання БВПД; 

хто може звертатися за допомогою та як відбувається процес надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Також звернула увагу на кабінет 

медіації, який працює на базі Вінницький місцевий центр з надання БВПД з 2019 

року та розповіла, як відбувається залучення медіатора. Наголосила на 

необхідності організації спільних правопросвітницьких заходів задля 

покращення правової обізнаності молоді. Детальніше. 

 

 

ВІННИЦЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

7 жовтня 2021 року у Вінницькій 

обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. К.А.Тімірязєва з нагоди Дня юриста, 

начальник Вінницького бюро правової 

допомоги Олег Педина взяв участь у 

зустрічі з фахівцями галузі права 

"Служителі Закону, Правди, 

Справедливості". Більшість запрошених - правники з багаторічним стажем, які з 

радістю розповіли майбутнім юристам про цю цікаву професію, поділилися 

досвідом та дали настанови на майбутнє. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1725402861146163
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1668398290179954
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08 грудня 2021 року про права 

людини та, зокрема, про права дітей, 

говорилося на відкритому уроці для 

учнів 8-9 класів Якушинецької ЗОШ, 

в рамках всеукраїнського тижня 

права. Головною темою уроку стало обговорення прав дитини, можливості їх 

реалізації та належного захисту з боку держави та громадськості. Начальником 

Вінницького бюро правової допомоги - Олегом Пединою до відома присутніх 

було донесено інформацію про діяльність бюро, його основні завдання та 

функції, ознайомлено із основоположними правами дітей, які закріплені в 

міжнародних деклараціях та Конституції України. Детальніше. 

 

 

09 грудня 2021 року начальник 

відділу "Вінницьке бюро правової 

допомоги" Вінницькиого МЦ з надання 

БВПД - Олег Педина провів лекцію для 

студентів Вінницького коледжу 

Національного університету харчових технологій на тему: "Мікрозайми. Захист 

прав споживачів фінансових послуг". Говорили про особливості взяття 

мікрозаймів, на що звертати увагу при взятті кредиту, куди звертатися у разі 

порушення прав фінансовою установою. Також студентів ознайомлено з 

системою безоплатної правової допомоги, які категорії осіб мають право на 

вторинну правову допомогу та з яких питань можуть звертатися. Детальніше. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1716022988750817
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1717370135282769
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10 грудня 2021 року 

начальник Вінницького бюро 

правової допомоги Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Олег 

Педина взяв участь у круглому 

столі «Права людини: свобода й 

рівність для всіх» організований 

Вінницькою ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до Дня прав людини. Присутні мали 

змогу взяти участь в режимі онлайн за допомогою платформи ZOOM та офлайн, 

в приміщенні бібліотеки.Детальніше. 

 

 

14 грудня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анастасія Калась та Олег Педина 

провели правопросвітницький захід для 

студентів Державного навчального 

закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти 

переробної промисловості», на тему: 

"Безоплатна правова допомога. 

Особливості мікрозаймів". Анастасія Калась розповіла студентам про безоплатну 

правову допомогу та послуги, які надає Вінницький місцевий центр з надання 

БВПД, які категорії громадян мають право на вторинну правову допомогу та як 

відбувається процес її надання. Олег Педина розповів студентам про особливості 

взяття кредитів, на що звертати увагу при оформленні, куди звертатися у разі 

порушення ваших прав фінансовою установою, як діяти якщо на ваше ім'я 

оформили кредит без вашого відома. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1717395825280200
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1720575368295579
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13 жовтня 2021 року у Тиврівській 

районній філії Вінницького обласного 

центру зайнятості для осіб, які 

перебувають на обліку в даній установі, 

було забезпечено роботу 

консультаційного пункту та проведено 

правопросвітницький захід на тему: 

«Трудові гарантії та пільги для 

військовослужбовців», в ході якого присутніх ознайомлено з основними 

гарантіями у сфері трудового права та соціального забезпечення для 

військовослужбовців. По закінченню заходу присутні змогли отримати відповіді 

на запитання, які їх цікавили, більш детально дізналися про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні. Детальніше. 

 

 

07 грудня 2021 року 

начальником відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Ярославою Мачай, 

спільно з працівниками Вінницького 

районного відділу № 3 філії ДУ «Центр 

пробації» у Вінницькій області 

проведено захід, приурочений  до 

Міжнародного дня прав людини, в 

якому взяли участь громадяни, які перебувають на обліку у Вінницькому 

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

Присутнім роз’яснено, що являє собою «безоплатна правова допомога», 

проінформовано щодо кола осіб, які мають право на різні види безоплатної 

правової допомоги, порядок реалізації такого права. Детальніше. 

 
ТИВРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1673222919697491
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1715314218821694
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17 грудня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Ярославою Мачай проведено 

захід з Молодіжною радою Тиврівської 

територіальної громади на тему: «Роль 

молодіжних  організацій та молодіжних 

рад у формуванні правової поведінки та 

правової культури молоді». Під час заходу говорили про те, як правова свідомість  

формує правову культуру та правову поведінку молоді, яку роль у процесі їх 

формування можуть відігравати Молодіжні ради та молодіжні організації. Також 

під час заходу було приділено увагу основним поняттям, які визначені законом 

України «Про основні засади молодіжної політики», обговорено мету і завдання 

молодіжної політики, її основні пріоритети та шляхи досягнення. Детальніше. 

 

 

16 грудня 2021 року начальником відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД Ярославою 

Мачай в рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» для жителів с.Грижинці 

Гніванської міської територіальної громади 

Вінницького району було проведено 

правопросвітницький захід з питань земельного 

законодавства, під час якого висвітлено питання 

щодо: особливостей оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, безоплатної приватизації земельних 

ділянок, реєстрації права власності на земельні ділянки. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1724016451284804
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1724026337950482
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ЖМЕРИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

27 жовтня 2021 року в рамках проєкту 

"Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство", працівники Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД -  Наталя Смішна, Цимбал 

Віталій відвідали смт. Браїлов, с.Коростівці та 

с.Станіславчик Жмеринського району. Працівники 

поспілкувалися з місцевими жителями, вислухали 

їх проблеми та надали консультації усім 

бажаючим. Крім того, був проведений 

правопросвітницький захід для жителів с. 

Станіславчик на тему: "Безоплатна правова допомога. Припинення та 

поновлення договору оренди землі". Детальніше. 

 

08 грудня 2021 року 

фахівцями відділу 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Цимбалом 

Віталієм та Анатолієм 

Чмихом, для студентів 

Жмеринського вищого професійного училища проведено лекцію на тему: «Права 

та обов’язки неповнолітніх. Праця неповнолітніх». Під час заходу спілкувалися 

про права та обов’язки неповнолітніх, про те, з якого віку неповнолітні можуть 

працювати, яка тривалість робочого часу, оплата праці, відпустка, пільги та 

гарантії. Окрім того, дітям роз’яснено про явище булінгу та його масштабність, 

характеристики, поширеність в Україні, також студентів повідомлено куди 

потрібно звертатися, якщо стали жертвами або свідками такого явища. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1685011855185264
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1716042832082166
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16 грудня 2021 року фахівцем 

Жмеринського бюро правової допомоги 

Вінницький місцевий центр з надання 

БВПД - Цымбал Виталий, спільно з 

спеціалістом Жмеринського відділу 

ДРАЦС у Жмеринському районі - 

Наталею Савчук, проведено семінар на 

тему: «Права та пільги внутрішньо переміщеним особам» для внутрішньо-

переміщених осіб, які проживають на території Жмеринського району. 

Окрім того, присутнім роз’яснено про безоплатну правову допомогу та 

послуги, які надає бюро правової допомоги, які категорії громадян мають право 

на вторинну правову допомогу та як відбувається процес її надання. Детальніше. 

 

 

 

12 жовтня 2021 року начальником 

Барського бюро правової допомоги Сергієм 

Орищуком було проведено зустріч зі студентами 

2, 3 та 4 курсів юридичного факультету коледжу. 

Студентів ознайомлено з системою безоплатної 

правової допомоги в Україні, висвітлено її ціль, 

сутність та завдання, зосереджено увагу на 

суб’єктах безоплатної  правової допомоги, 

порядку її надання. Майбутні правники активно 

долучалися до обговорення, висвітлювали свої міркування, задавали різноманітні 

питання, на які було надано відповіді. Також студентам було надано інформаційні 

буклети на різну правову тематику з контактними даними бюро правової 

допомоги. Детальніше. 

 БАРСЬКЕ  БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1721316391554810
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1672490896437360
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17 листопада 2021 року в актовому залі 

Жмеринського ВП №1 ГУНП у Вінницькій області 

було проведено роз'яснювальну роботу серед 

засуджених осіб, які відвідують центр пробації 

щодо недопущення проявам домашнього 

насильства, відповідальність та основні заходи, які 

направлені на протидію домашньому насильству. В 

якій взяв участь начальник відділу Барського бюро 

правової допомоги Сергій Орищук. Детальніше. 

 

26 листопада 2021 року 

начальник відділу «Барське бюро 

правової допомоги» Сергій Орищук 

долучився до Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» та разом з 

партнерами інформував громадян про 

систему безоплатної правової 

допомоги та що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, як їм 

можуть допомогти у Центрах правової допомоги. Детальніше. 

 

В рамках Всеукраїнської акції “16 днів 

проти насильства” обласною мобільною 

бригадою соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі 

Вінницького обласного центру соціальних 

служб 30 листопада 2021 року у м. Бар було 

проведено вуличну акцію в якій взяв участь начальник відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД - Сергій Орищук . 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1700884870264629
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1707815159571600
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1711143602572089


 

 

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

 

03 грудня 2021 року 

начальник відділу "Барське 

бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Сергій Орищук, 

провів лекцію на тему: 

"Відновне правосуддя для 

неповнолітніх" для студентів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 

М.Грушевського, за участі викладачів коледжу - Тетяни Юзько та Наталії 

Бурятинської. Студентів ознайомлено з системою безоплатної правової 

допомоги, категоріями осіб, які можуть звертатися за допомогою та порядком її 

надання. Особливу увагу приділили темі відновного правосуддя неповнолітніх. 

Детальніше. 

 

03 грудня 2021 року 

Сергій Орищук - начальник 

відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД взяв участь у 

заході, приуроченому до 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю. Захід відбувся в 

Комунальній установі "Центр надання соціальних послуг" Барської міської ради. 

Сергій Орищук роз'яснив присутнім порядок отримання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги, як відбувається пошук адвоката та скільки часу 

це займає, а також надав консультації з питань, які цікавили присутніх. 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1712626325757150
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1712655065754276
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10 грудня 2021 року начальник Барського 

бюро правової допомоги - Сергій Орищук,  до 

Міжнародного дня з прав людини зустрівся з 

учнями 9 класу ЗОШ №1 м. Бар. Обговорено 

права та обов'язки неповнолітніх; 

відповідальність за таке негативне явище як 

булінг; куріння в громадських місцях; 

нецензурну лайку; розпивання алкогольних 

напоїв; кримінальну відповідальність: з якого 

віку настає, та коли відповідають батьки за дітей. 

Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1717377871948662
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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 IV квартал 2021 року працівниками 

Вінницького МЦ з надання БВПД було забезпечено роботу близько 60 

консультаційних пунктів, включаючи консультаційні пункти в Центрі 

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

міському суді Вінницької області та Міському освітньо-аналітичному центрі 

допомоги ветеранам АТО/ООС та членам їх сімей та сім’ям загиблих. 

01 жовтня 2021 року начальником 

Тиврівського бюро правової допомоги Ярославою 

Мачай спільно з начальником Тиврівського РВ 

філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області 

Олександром Аузяком, забезпечено роботу 

консультаційного пункту для осіб, які перебувають 

на обліку в даній установі. Детальніше. 

 

Начальником відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Ярославою Мачай 

забезпечено роботу консультаційних пунктів: 

➡ 6 жовтня 2021 року для відвідувачів 

Центру надання адміністративних послуг 

Тиврівської селищної ради.  

➡ 07 жовтня 2021 року для жителів Жахнівського старостинського 

округу Тиврівської селищної ради Вінницького району . Детальніше. 

 

РОЗВИТОК ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БПД ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ 

ГРОМАД ТА ЦІЛЬОВИХ ГРУП  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1665686497117800
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1668328370186946
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19 жовтня 2021 року 

начальником відділу «Барське бюро 

правової допомоги» Сергієм 

Орищуком7н6 спільно з начальником 

Жмеринського районного сектору №1 

філії ДУ "Центр пробації" у Вінницькій 

області Зориною Щур було забезпечено пункт консультування в службовому 

приміщенні сектору з питань пробації. Засудженим особам, які перебувають на 

обліку в Барському секторі з питань пробації було роз’яснено про можливість 

отримання ними як безоплатної первинної так і вторинної правової допомоги, 

надано буклети на правову тематику щодо порядку розірвання договору оренди 

землі, на зворотному боці яких є контактні дані та адреса Барського бюро 

правової допомоги. Детальніше. 

 

 

19 жовтня 2021 року  працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна, Максим Митко  та 

Ярослава Мачай, в рамках проєкту 

"Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство", забезпечили 

роботу консультаційних пунктів для 

жителів с.Іванківці, с. Черемошне, та с. 

Василівка, які відносяться до Тиврівської територіальної громади. Громадяни 

отримали консультації з різних правових питань, особливу увагу приділили саме 

земельним, оскільки більшість присутніх є власниками земельних ділянок. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1678800609139722
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1678914542461662
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В рамках реалізації проєкту 

"Прискорення приватних інвестицій в 

сільське господарство" 22 жовтня  2021 

року працівники Вінницького МЦ з 

надання БВПД  Наталя Смішна, Сергій 

Орищук  консультували жителів Барської 

територіальної громади у с.Журавлівка, 

с.Ялтушків та с.Гулі. Усім бажаючим надано відповіді на запитання, які їх 

цікавили, повідомлено адреси бюро правової допомоги та Місцевого центру, 

також роздано інформаційні матеріали на різні правові тематики. Детальніше. 

 

22 жовтня 2021 року заступником 

директора Вінницького МЦ з надання 

БВПД Олександром Левицьким  була 

забезпечена робота точки доступу для 

довічно засуджених на базі ДУ 

"Вінницька установа виконання 

покарань" (№ 1). Під час зустрічі 

засудженим надано роз’яснення з 

приводу вирішення цивільних, адміністративних та кримінальних справ, а також 

обговорено роботу адвокатів, які надають правову допомогу засудженим. 

Детальніше. 

28 жовтня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя 

Смішна, Олександр Левицький 

консультували в онлайн-режимі чоловіків, 

які засуджені до обмеження волі й 

відбувають покарання у Стрижавській 

виправній колонії № 81 та Вінницькій 

виправній колонії № 86. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1682919682061148
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1682923082060808
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1688831148136668
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3 листопада 2021 року 

начальником відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Сергієм Орищуком 

було забезпечено пункт консультування 

в службовому приміщенні сектору з 

питань пробації. Засудженим особам, які 

перебувають на обліку в Барському 

секторі з питань пробації було 

роз’яснено про можливість отримання ними як безоплатної первинної так і 

вторинної правової допомоги, надано буклети на правову тематику щодо порядку 

розірвання договору оренди землі, на зворотному боці яких є контактні дані та 

адреса Барського бюро правової допомоги. Детальніше. 

 

 

04 листопада 2021 року 

начальник відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Максим Митко забезпечив 

роботу консультаційного пункту на базі 

Міського освітньо-аналітичного центру 

допомоги ветеранам АТО/ООС, їх 

сім'ям та сім'ям загиблих Группа Ветеранський простір Вінницька область. Усі 

бажаючі мали змогу поспілкуватися з нашим фахівцем та отримати консультації з 

питань , які їх цікавили. Присутнім також були повідомленні контактні дані та 

інформація щодо режиму роботи Місцевого центру та бюро правової допомоги. 

Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1690173888002394
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1691131894573260
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Начальником відділу «Тиврівське бюро 

правової допомоги» Ярославою Мачай 

забезпечено роботу консультаційних пунктів: 

➡03 листопада 2021 року для відвідувачів 

Центру надання адміністративних послуг 

Тиврівської селищної ради;  

➡05 листопада 2021 року спільно з 

працівниками Вінницького районного відділу № 3 філії ДУ «Центр пробації» у 

Вінницькій області для осіб, які перебувають на обліку у даній установі. Під час 

роботи  консультаційних пунктів, усі бажаючі отримали консультації з питань, 

що їх цікавили, а також контактні дані та інформацію про режим роботи 

Тиврівського бюро правової допомоги. Детальніше. 

 

10 листопада 2021 року начальником 

відділу «Тиврівське бюро правової допомоги» 

Ярославою Мачай було забезпечено роботу 

консультаційного пункту для відвідувачів Центру 

надання адміністративних послуг Гніванської 

міської ради. Під час роботи  консультаційного 

пункту особам, які звернулися, надано відповіді 

на запитання, які їх цікавили, інформацію щодо 

режиму роботи та контактних даних Тиврівського бюро правової допомоги. 

Детальніше. 

12 листопада 2021 року начальником 

Барського бюро правової допомоги Сергієм 

Орищуком було забезпечено виїзне 

консультування з метою прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство на території 

Комаровецького старостинського округу в 

приміщенні селищної ради. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1693295894356860
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1696343347385448
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1696930440660072
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24 листопада 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Ярославою Мачай забезпечено 

роботу консультаційного пункту для жителів 

Новоміського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради Вінницького 

району. Детальніше. 

 

 

6 листопада 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя 

Смішна та фахівчиня Регіонального центру 

з надання БВПД у Вінницькій області - 

Тетяна Глухенька  забезпечили роботу 

точки доступу до безоплатної правової 

допомоги для довічно засуджених на базі 

ДУ "Вінницька установа виконання покарань" (№ 1).Детальніше. 

 

 

03 грудня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Ярославою Мачай, спільно з 

працівниками Вінницького районного 

відділу № 3 філії ДУ «Центр пробації» у 

Вінницькій області забезпечено роботу 

консультаційного пункту для осіб, які 

перебувають на обліку у даній установі.Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1705974579755658
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1710209935998789
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1712647082421741
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17 грудня 2021 року начальник 

Барського бюро правової допомоги Сергій 

Орищук консультував жителів с. Терешки, 

с.Кузьминці, Верхівка. Під час роботи 

консультаційного пункту було надано 

найрізноманітніші відповіді на правові 

питання, які хвилювали громадян, а саме: 

приватизація землі ОСГ, спадщина, 

оформлення пільгової пенсії, щодо купівлі-

продажу земель сільськогосподарського призначення, укладення договорів 

оренди землі, розірвання шлюбу; щодо сімейних та спадкових спорів та ін. 

Детальніше. 

 

22 грудня 2021 року начальником 

відділу «Тиврівське бюро правової 

допомоги» Ярославою Мачай 

забезпечено роботу консультаційного 

пункту для жителів Новоміського 

старостинського округу Тиврівської 

селищної ради Вінницького району. Під 

час роботи дистанційного пункту надано 

консультації з питань цивільного процесу, адміністративного, сімейного та 

спадкового права. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1724039541282495
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1726137171072732
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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 ІV квартал 2021 року в ефір вийшов 1 радіотелеефір, 137 

інформаційних розміщень опубліковано на сторінці Вінницького МЦ з надання 

БВПД у соціальній мережі Facebook з охопленням понад 120 000 переглядів, 961 

публікація на веб-сайтах партнерів, органів місцевого самоврядування, 

об'єднаних територіальних громад та у групах громад у Facebook, проведено 

близько 30 правопросвітницьких заходи. 

 

 

Працівники Вінницького МЦ з надання 

БВПД Олег Педина та Катерина Блажко 

долучились до проведення акції  

"Мовчазна хода за свободу". Детальніше. 

 

 

 

 

 

 ЗАХОДИ З РЕГУЛЯРНОГО ВИСВІТЛЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ, БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ У ЗМІ ТА ВЕБ-РЕСУРСАХ СИСТЕМИ БПД 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88SoG5meNzw
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15 грудня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна розповіла в ефірі Радіо 

Місто Над Бугом - 101,8 FM про 

Всеукраїнський день безоплатної 

правової допомоги, який приурочений 

до Дня прав людини та проводиться 10 

грудня в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 

Загальної декларації прав людини. Поділилася нюансами роботи та досвідом 

взаємодії з партнерами. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=353992879873983
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В IV кварталі 2021 року Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги укладено 8 контрактів/договорів з 

адвокатами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, видано 275 

доручень адвокатам, 197 наказів про уповноваження працівників центру на 

надання вторинної правової допомоги, 

прийнято 263 акти 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 Думанському В.О., 

Красномовець Н.П., Кметюку А.В., Ткачук І.В., Бездітній Т.В., Кадочнікову А.О., 

Крейдіну В.О., Медончак М.М. направлено запити щодо стану виконання 

доручень. 

 За результатами отриманої інформації від адвокатів, а також працівників 

Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  щодо стану виконання доручень та за заявами адвокатів були  

 

 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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прийняті відповідні рішення - 88 наказів про заміну на інших 

адвокатів/працівників. 

 Проведено звірку поданих актів та невиконаних доручень з адвокатами 

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, Херсонської,  

Житомирської, Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської, Київської областей 

щодо надання БВПД громадянам, які звернулись з заявами 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 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. 

Направлено чотири подання до комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді 

адвокатів     Вінницької області. 
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 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 

подяки адвокатам Пунько І.В. та Крейдіну В.О. за якісну і своєчасно надану 

ними вторинну правову допомогу. 

В четвертому  кварталі 2021 року забезпечено надання вторинної правової 

допомоги восьми засудженим до відбування покарання, пов’язаного з 

позбавленням або обмеженням волі (призначені адвокати: Горбатюк В.В., Гук 

Г.І., Матюха В.В.,  Пунько І.В., Гайдамака С.В., Геращенко Т.В., Думанський 

В.О., Крейдін В.О.). 
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15-16 листопада 2021 

року представник 

Жмеринського бюро правової 

допомоги Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Анатолій 

Чмих взяв участь у 

дводенному семінарі-тренінгу 

«Посилення  спроможності спеціалістів Центрів БВПД у наданні гендерно-

чутливих, інклюзивних правових послуг постраждалим від домашнього 

насильства у громадах». На даному заході юристи системи БПД 

ознайомлювалися зі створеними на місцях системами запобігання та протидії 

домашньому насильству та розглядали роль центрів з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги при налагодженні взаємодії з суб’єктами 

запобігання та протидії домашньому насильству й особливості внутрішньої 

взаємодії всередині системи БПД, особливості комунікації з постраждалими від 

домашнього насильства та ін. Детальніше. 

 

09 грудня 2021 року заступник 

директора Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Олександр Левицький взяв участь в робочій 

зустрічі керівників місцевих й регіонального 

центрів аби напрацювати стратегію роботи на 

найближчий час, обговорити нагальні питання 

й допомогти одне одному у вирішенні 

актуальних питань. Детальніше. 

 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРАЦІВНИКІВ БПД ТА СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ БПД 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1701692363517213
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1716671708685945
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15 грудня 2021 року 

комунікаційниця Регіонального центру 

Ольга Безрученко та фахівчиня 

Вінницького місцевого центру Анастасія 

Калась спілкувалися на тему 

правопросвітництва, спільних заходів та 

оформлення дописів та консультацій у 

соціальних мережах. Детальніше. 

 

16 грудня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна взяла участь у семінарі 

для адвокатів, які співпрацюють з 

системою безоплатної правової 

допомоги. Близько 30 з них зібралися в 

креативний простір “Артинов” на 

семінар. Протягом двох годин адвокати 

спілкувалися з фахівцями Регіонального центру, ставили запитання і надавали 

пропозиції щодо роботи у Новому Році. Наталя Смішна говорила про важливість 

налагодження якісної співпраці задля добра клієнта. Детальніше. 

 

20 грудня 2021 року директор Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та наш 

партнер-медіатор Ірина Доценко, взяли участь у 

круглому столі «Удосконалення законодавства щодо 

надання безоплатної правової допомоги в Україні», 

який відбувся у м.Києві. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1720618441624605
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1721582438194872
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1724334047919711
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24 грудня 2021 року заступник 

директора Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Олександр Левицький взяв 

участь у круглому столі щодо 

посилення спроможності органів 

пробації в роботі з особами, що 

готуються до звільнення. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1727062617646854
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11 жовтня 2021 року 

заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасія Калась взяла участь в 

засіданні районної міжвідомчої 

ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

Присутнім надано інформацію про режим роботи Вінницького МЦ з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, а також інформаційні матеріали з оновленою 

інформацією. Детальніше. 

 Задля покращення обізнаності громадян про їх права та можливість 

отримання безоплатної правової допомоги, працівниками Вінницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги були підготовлені 

відео про те, де знаходиться місцевий центр та як до нього потрапити, які 

послуги можуть отримати особи з інвалідністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ 

КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1673893256297124
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Правопросвітництво є одним з 

пріоритетних напрямків роботи системи 

надання безоплатної правової допомоги. 

Задля забезпечення інформування 

населення про систему безоплатної 

правової допомоги працівники центрів 

постійно проводять правопросвітницькі 

заходи у різних форматах: лекції, 

семінари, круглі столи, конференції та 

ін., а також розповсюджують інформаційні матеріали серед учнів, студентів, 

пенсіонерів, громадян, які хочуть знати більше про свої права. Тому, до закладів 

середньої загальної освіти були направлені плакати на тему: "Булінг у школі", 

задля інформування дітей про можливість отримання ними безоплатної правової 

допомоги. Детальніше. 

 

16 грудня 2021 року Сергій Орищук - 

начальник відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД з 

робочим візитом відвідав КУ "Територіальний 

центр обслуговування Барського району" 

Будинок для людей похилого віку "Милосердя". 

Під час зустрічі обговорили проведення 

спільних заходів для осіб, які проживають в 

притулку; теми, які їх цікавлять, окремі ситуації 

та ін. Також з метою інформування громадян 

щодо протидії домашньому насильству та 

порядку отримання безоплатної правової допомоги, для розміщення у Будинок 

для людей похилого віку "Милосердя" та поширення серед жителів установи, 

були залишені інформаційні буклети, які підкажуть, як діяти в окремих ситуаціях 

та куди звертатися за допомогою. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1719923331694116
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1721959688157147
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З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час комунікаційних технологій за IV 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 124 клієнтам. 

 

 

Система безоплатної правової допомоги 

розпочала інформаційну кампанію щодо 

протидії булінгу. По всій Україні проводяться 

правопросвітницькі заходи у школах задля 

роз’яснення дітям їхніх прав, чому не варто 

приховувати факти булінгу та куди звертатися 

по допомогу, тому ми розміщуємо і зовнішню 

рекламу на дану тематику аби діти та їхні 

батьки могли дізнатися, як отримати правову 

допомогу, зокрема як поспілкуватися у чат-

ботах з юристом. Відтепер інформаційний 

плакат на тему булінгу є і у м. Жмеринка. Детальніше. 

 

 

 

 

 1.4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, ІННОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1690345791318537
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25 листопада 2021 року розпочалася 

Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", 

задля привернення уваги суспільства до проблем 

подолання насильства в сім'ях, жорстокого 

поводження з дітьми, гендерного насильства. 

Участь в акції взяли партнери Вінницького МЦ з 

надання БВПД, які допомогли нам розповсюдити 

серед громадян інформаційні матеріали 

безоплатної правової допомоги щодо протидії 

домашньому насильству, оскільки Центральний 

офіс Вінницького МЦ з надання БВПД припинив 

особистий прийом громадян та працював дистанційно на період акції, у зв'язку з 

підтвердженим випадком захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-

19. Детальніше. 

 

З нагоди відзначення 5 грудня 2021 року 

МІжнародного дня волонтерів, подякою 

Координаційного центру з надання правової 

допомоги, за зразкове здійснення волонтерської 

діяльності у сфері надання безоплатної правової 

допомоги, було нагороджено Катерину 

Тарнавську - студентку Вінницького навчально-

наукового інституту економіки 

Західноукраїнського національного 

університету, яка співпрацює з Вінницьким МЦ 

з надання БВПД в якості волонтера, з березня 

2021 року. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1707596356260147
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1712523222434127

