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  І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

          Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми 

 

          Підзавдання 1.1.1. Визначення конкретних цільових груп та аудиторії, 

напрямів та наповнення правопросвітницьких заходів на підставі аналізу 

даних 

  

1. Здійснення аналізу правових проблем місцевими центрами з 

надання БВПД на основі даних КІАС 

 

          Здіснено аналіз правових проблем на основі даних КІАС, під час якого 

виявлено найактуальніші правові проблеми. 

 

Підзавдання 1.1.2. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання 

людей користуватися своїми правами та не порушувати права інших  

 

1. Розробка та поширення інформаційних матеріалів, інфографік для 

клієнтів, в тому числі в електронному вигляді 

 

2. Проведення правопросвітницьких заходів  з дітьми та молоддю, 

спрямованих на формування розуміння правової держави, обізнаності про 

права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД    

 

1) 09.05.2022 року завідувачем сектору Торецьке 

бюро правової допомоги Світланою Казаковою проведено  

семінар для студентів другого курсу  факультету права 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського на тему: «Перша правова 

допомога для внутрішньо переміщених осіб». 

 

2) 12.05.2022 року проведено семінар для студентів юридичного факультету 

Вінницького державного аграрного університету на 

тему: «Основи сімейного права». Під час зустрічі були 

обговорені питання встановлення факту батьківства: 

хто має право на оспорення батьківства, порядок 

звернення до суду з позовною заявою про 

оспорювання батьківства; виключення відомостей про 
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батька з актового запису про народження; питання усиновлення.  

 

3) На передодні Дня захисту дітей з маленькими друзями з 

України у Болгарії 30.05.2022 року завідувачем сектору Слов’янське 

бюро правової допомоги Оленою Солошенко проведені конкурси та 

квест. На заході малеча мала можливість позмагатись у знаннях своїх 

прав та захисту прав інших, на квесті пропонувалось знайти на 

території готелю зони де надана правова консультація різного 

значення, зафіксувати це на телефон та заробити бал своїй команді.  

 

4) 19.05.2022 року завідувач сектору Торецьке бюро правової допомоги 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Казакова Світлана провела онлайн правопросвітницький захід для 

студентів факультету права публічного управління та адміністрування Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на тему 

«Особливості притягнення осіб до адміністративної відповідальності передбаченої ст. 

126 та 130 КУпАП. 

 

 5) 08.06.2022 року завідувач сектору «Торецьке бюро 

правової допомоги» Краматорського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Казакова 

Світлана провела правопросвітницький захід для студентів 

Вінницького національного аграрного університету на тему 

«Право на БПД та порядок його отримання». 

 

 6) 16.06.2022 року директором Правобережного київського місцевого центру з 

надання БВПД Сергієм Бреус та головним юристом сектору Авдіївське бюро правової 

допомоги Краматорського місцевого центру з надання 

БВПД Світланою Олійник об’єднані зусилля для 

проведення на платформі Zoom правопросвітницького 

заходу на тему «Підвищення рівня довіри студентів до 

компетентності надання первинної безоплатної 

правової допомоги» для майбутніх юристів, а поки що 

студентів Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». В ході зустрічі розглянуті стандарти з надання безоплатної первинної 

правової допомоги, види БПД та порядок її надання тощо. Захід було спрямовано для 

подальшого надання кваліфікованої правової допомоги різним категоріям громадян 

під час захисту їх порушених прав. 
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3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності 

 

1) 01.06.2022 року завідувач сектору «Торецьке 
бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Казакова Світлана провела онлайн 
правопросвітницький захід для студентів Вінницького 
національного аграрного університету на тему 
«Притягнення осіб до адміністративної відповідальності 
під час військового стану». 

 

2) 03.06.2022 року завідувач сектору «Торецьке бюро правової допомоги» 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Казакова Світлана провела 
правопросвітницький захід для студентів Вінницького 
національного аграрного університету на тему «Вчинення 
кримінального діяння під впливом фізичного або 
психологічного примусу», місце проведення заходу – місто 
Вінниця, вул. Сонячна,3. 
 

 

4. Проведення правопросвітництва щодо державних реформ, 

важливих змін в законодавстві, основних прав та гарантій і порядку їх 

реалізації у доступний для цільових груп спосіб та зрозумілою мовою 

  

 

1) 10.05.2022 року завідувачем сектору Торецьке бюро правової 

допомоги Світланою Казаковою проведено семінар для студентів 

Державного навчального закладу « Вище професійне училище №7 м. 

Вінниці на тему: «Трудові відносини під час військового стану»  

 

2) 19.05.2022 року головним юристом 

Слов’янське бюро правової допомоги Лілією 

Гусейновою на території багатоповерхового будинку м. Слов’янськ 

проведена лекція щодо порядку оформлення адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам та волонтерська робота у період 

воєнного  стану.  
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3) Розширюється коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Верховна Рада України прийняла Закон № 7312 «Про 

внесення змін до статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову 

допомогу». Зокрема, право на безоплатну 

вторинну правову допомогу отримають 

потерпілі від кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканості, катування або жорстокого 

поводження під час воєнних дій чи збройного 

конфлікту. Так, саме з цієї нагоди 08.06.2022 року головний юрист 

сектору «Олександрівського бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко завітала до 

Новодонецької селищної ради де до дня прийняття Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» провела правопросвітницький захід на тему: «Право на 

безоплатну правову допомогу під час воєнного стану. Зміни та доповнення.» для 

працівників та відвідувачів громади. Наприкінці заходу присутнім було роз’яснено яку 

юридичну допомогу можна отримати у бюро щодо вирішення юридичних спорів з 

питань, які цікавлять та умови отримання правової допомоги на сьогодення. 

 

4) 18.05.2022 року завідувач сектору Торецьке бюро правової допомоги 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Казакова Світлана провела онлайн правопросвітницький захід для 

студентів факультету менеджменту та права ВНАУ на тему «Визнання виконавчого 

напису таким що не підлягає виконанню». 

 

5) 27.05.2022 року завідувач сектору Торецьке бюро правової допомоги 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Казакова Світлана провела онлайн правопросвітницький захід для 

студентів факультету права публічного управління та адміністрування Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на тему 

«Практичні навички soft-skills при роботі з клієнтами у юридичній діяльності». 

 

6) 07.06.2022 року завідувач сектору «Торецьке 

бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Казакова Світлана провела правопросвітницький 

захід для студентів Вінницького національного аграрного 

університету на тему «Зміни у законодавстві у зв’язку з 

введенням військового стану». 
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7) 27.06.2022 з нагоди Дня Конституції України за 

допомогою інтернет зв’язку завідувачка сектору 

Костянтинівське бюро правової допомоги Марина Янинович  

розповіла  мешканцям Костянтинівської ОТГ  та інших 

населених пунктів Донецької області в рамках заходу, 

організованого Гончаренко центр-партнер Костянтинівка 

education and culture про те, що захист прав і свобод громадян 

є одним з ключових обов'язків держави, а також про підстави обмеження таких прав 

та можливості захисту  прав в умовах воєнного стану, в тому числі, про можливість 

та спрощений порядок подання заяви до ЄСПЛ. 

 

Підзавдання 1.1.3. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання 

людей захищати свої права 

 

1. Проведення інформаційно-роз'яснювальних та комунікативних 

заходів з правової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і 

демогафічних груп населення 

 

1) У зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України дуже багато людей 

вимушені були покинути свої рідні міста та домівки і 

стати на облік в інших містах як внутрішньо 

переміщені особи. 

Команда Краматорського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

підготувала дуже корисний та змістовний відеоролик на тему прав, пільг та гарантій 

для внутрішньо переміщених осіб. Подивитись відеоролик можна за посиланням: 

https://bit.ly/3LqzeLN  

 

2) 07.06.2022 року у конференц залі бази відпочинку «Орлица» у місті 

Помпорово, серед людей, які знайшли притулок в Болгарії 

захищаючи себе та своїх дітей від агресії російських 

військ, завідувачем сектору Слов’янське бюро правової 

допомоги Оленою Солошенко проведено інформаційний 

захід спрямований на роз’яснення видів соціальних послуг 

та їх оформлення, також надана інформація щодо порядку 

місця проживання при оформлені допомоги від держави, 

яка надала притулок. Надалі сформовані додаткові питання та запланована зустріч із 

представниками соціальної допомоги для подальшої реалізації соціального захисту 

громадян України в Болгарії.  

https://bit.ly/3LqzeLN
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3) 24.05.2022 року на тему "Порядок дій у разі втрати чи 

спливу терміну дії документів" завідувачка сектору Бахмутське 

бюро правової допомоги Оксана Судак провела 

правопросвітницький захід у Вишківській міській лікарні за 

сприяння Вишківської селищної ради для внутрішньо 

переміщених осіб.  

Після заходу бажаючі мали можливість отримати 

безоплатні правові консультації. 

 

4) 28.06.2022 завідувачка сектору Костянтинівське бюро правової допомоги 
Марина Янинович ініціювала захід до важливого для України 
та для українців свята- Дня Конституції України.  З приводу 
цієї урочистої події та за погодженням з  урядом міста Říčany, 
що знаходиться в Чеській республіці, в Центрі гуманітарної 
допомоги міста відбувся просвітницький захід на тему: 
"Гарантії реалізації Конституційних прав людини і 
громадянина". Цільова аудиторія: українці, які отримали 
тимчасовий захист в Чеській республіці в зв’язку із війною в 
Україні.  

Метою заходу було надання інформаційно- правової   підтримки особам, які 
опинились в чужій країні щодо їх прав та обов'язків та механізму реалізації і захисту 
цих прав. 

Провідною ідеєю було донесення меседжу, що система БПД завжди поруч та 
піклується про громадян України незалежно від зовнішніх та їх особистих  обставин. 
Тому присутнім були надані також контакти бюро, Краматорського  місцевого центру 
з надання БВПД, Координаційного центру з надання БВПД, посилання та застосунок 
"Безоплатна правова допомога", чат-боти та  інформаційно-довідкову платформу 
WikiLegalaid для всебічного та легкого доступу до правової допомоги. 

 
5) 20.06.2022 з метою надання  інформації щодо прав, 

свобод та обов’язків особам, які змушені були бігти зі своїх 
домівок в зв'язку з війною та з нагоди всесвітнього дня 
біженців, головний юрист сектору Костянтинівське бюро 
правової допомоги Наталія Зікунова завітала до УСЗН 
Костянтинівської міської ради та провела тематичну лекцію з  
теми « права біженців та внутрішньо переміщених осіб». 

  Зокрема, доповіла, що система безоплатної правової 
допомоги стоїть на стражі захисту   прав громадян і працівники системи продовжують  

надавати правові  послуги в межах та а порядку, що визначені 
Законом  України "Про безоплатну правову допомогу". 

 
6) 22.06.2022 року головним юристом сектору «Торецьке 

бюро правової допомоги» Паршаковою Світланою було проведено 
правопросвітницький захід для внутрішньопереміщених осіб на 
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тему: Особливості укладення договору дарування та договору довічного утримання. 
 

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів з правової освіти для осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ромів, ВІЛ 

інфікованих осіб 

 

 11.05.2022 р. завідувач сектору Дружківське бюро 

правової допомоги Інна Куракіна провела вуличне інформування 

серед пенсіонерів с. Підгірці Львівської області. 

Метою заходу є підвищення рівня правової спроможності 

громадян, поширення інформації про безоплатну правову 

допомогу, а також надання індивідуальних консультацій і 

роз’яснень з правових питань. 

В ході заходу, громадянам надано інформацію щодо завдань системи 

безоплатної правової допомоги, порядок отримання в умовах воєнного стану 

первинної та вторинної правової допомоги. 

 

3. Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у постійно діючих  

програмах, правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 

 

31.03.2022, 30.03.2022, 29.03.2022, 26.03.2022, 

25.03.2022, 11.04.2022, 10.04.2022, 08.04.2022, 

07.04.2022 та 04.04.2022 – директор Краматорського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Вікторія Харенко та заступник директора 

Краматорського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги Олександр Акіншин 

надали правові коментарі для каналу Антикризового медіа центру. Усі сюжети можна 

передивитись на сайті: https://acmc.ua/  

 

24.05.2022 року працівником сектору Торецьке бюро правової допомоги відділу 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Паршаковою Світланою було надано інформацію у вигляді новини для 

талеканалу «Суспільне» щодо надання БВПД внутрішньо переміщеним особам, ролик 

доступний для перегляду за посиланням: https://youtu.be/OLg8chjiW4M  

 

Підзавдання 1.1.4. Сприяння формуванню нульової толерантності до 

дискримінації та насильства 

https://acmc.ua/
https://youtu.be/OLg8chjiW4M
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1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 

кампаній, акцій з питань протидії домашньому насильству, гендерної 

рівності, захисту прав дитини від насильства в сім’ї (16 Днів проти 

насильства) 

 

1) 01.06.2022 року завідувач сектору «Торецьке 

бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Казакова Світлана  

спільно з директором Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області Мариною 

Лукияновою та працівниками Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД  взяла участь у проведенні заходу для дітей які вимушено 

переїхали до міста Вінниця. Захід відбувся у приміщенні спортивної зали Вінницького 

торгово-економічного університету та був присвячений правам дітей у тому числі 

захисту прав дитини від насильства в сім’ї. 

 

2) 16.06.2022 команда фахівців Хустського та Краматорського місцевих центрів 
з надання БВПД провела правопросвітницький захід для 
внутрішньо переміщених осіб у місці їх компактного 
поселення у Стеблівському ЗДО. Директор Хустського 
місцевого центру Аліса Богдан розповіла учасникам заходу 
про вчинення кримінального протиправного діяння під 
впливом: фізичного або психічного примусу. 

Головний юрист відділу БПД Хустського місцевого 
центру Леся Марційчук нагадала присутнім, що 14 червня 
відзначається Всесвітній день донора крові. 

П'ятдесят восьма сесія Всесвітньої асамблеї охорони 
здоров'я, відзначаючи позитивний ефект проведення у 2004 
році в цілях сприяння добровільному і безкоштовному 
донорству крові, прийняла 23 травня 2005 р. резолюцію про 

заснування Всесвітнього дня донора крові. 
У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, 

імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові 
людини. 

Оксана Судак, завідувач Бахмутського бюро правової допомоги, розповіла куди 
звертатися в разі вчинення насильства в сім'ї.  

 
3) 29.06.2022 – в приміщенні Кам’янського міського центру 

зайнятості заступник директора Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр 
Акіншин провів правопросвітницькій захід на тему «Запобігання та 
протидія домашньому насильству» для відвідувачів установи.   
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Завдання 1.2 Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем  

 

Підзавдання 1.2.1 Навчання людей користуватися правовими 

механізмами для самостійного вирішення проблем.  

1.Складення та розміщення правових консультацій у встановленому 

порядку для наповнення довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

28.06.2022 головним юристом сектору Костянтинівське бюро правової 

допомоги Наталією Зікуновою  створено та розміщено статтю на тему: «Заходи з 

евакуації». 

 

28.06.2022 головним юристом сектору Краматорське бюро правової допомоги 

Павлом Дейнекою створено та розміщено статтю на тему: «Укриття населення у 

фонді захисних споруд цивільного захисту». 

 

У звітному кварталі засутпник начальника відділу безоплатної правової 

допомоги Залізняк Майя розміщено статтю на тему: «Порядок проходження військово 

лікарської комісії під час мобілізації». 

 

2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані 

правових консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

Переглянуті та відредаговані правові консультації на наступні теми:  

1) «Пільги на оплату житлово-комунальних послуг колишнім працівникам та 

ветеранам МВС»; 

2) «Перепланування, переобладнання житлового будинку (квартири)»;  

3) «Укладення мирової угоди сторін у цивільному процесі»; 

4) «Призначення та виплата пенсій особі, яка подала заяву про зняття її з 

обліку як ВПО у зв'язку з реєстрацією постійного місця проживання»; 

5) «Право володіння/користування чужим майном»; 

6) «Права пасажирів повітряних суден»; 

7) «Дитячі будинки та загальноосвітні школи – інтернати для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

8) «Представництво в цивільному процесі». 

 

3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 
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Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» відбувалась під час проведення правопросвітницьких заходів. 

ІІ. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 
правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 
механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 

 

Завдання 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему 

надання безоплатної правової допомоги  

 

Підзавдання 2.1.1. Визначення рівня обізнаності людей про систему 

надання БПД та задоволеності її роботою. 

 

1. Участь в польовому етапі (зборі даних) для проведення 

соціологічних досліджень, зокрема на рівні територіальних громад 

Підзавдання 2.1.2. Інформування про право на безоплатну правову 
допомогу та порядок його реалізації.  

1. Підготовка та висвітлення позитивних кейсів, за наявності 

У червні 2022 року до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях направлено позитивну 
практику для розміщення на сайті Координаційного центру з надання безоплатної 
правової допомоги. 

2. Комплексне висвітлення інституційного розвитку та досягнень, 
ходу реалізації проектів та тематичних інформаційних кампаній системи 
надання БПД 

 
У звітному кварталі працівниками Краматорського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги висвітлено та поширено у ЗМІ 77 
публікацій, які відображено у звіті по ЗМІ. 
 
 

Підзавдання 2.1.3. Підвищення впізнаваності системи надання БПД. 
 

1. Розміщення соціально спрямованої реклами про систему надання 
БПД (борди, сітілайти, трансляція соціальних роликів на ТБ та екранах у 
партнерських організацій) 
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2. Виготовлення та розповсюдження брендованої продукції (у разі 
залучення фінансової підтримки партнерських організацій) 

3. Створення, наповнення та підтримання в актуальному стані 
медіакарти загальнонаціональних, регіональних та місцевих ЗМІ та 
вебресурсів 

 
Підзавдання 2.1.4. Залучення партнерів до підвищення рівня 

обізнаності про систему надання БПД 
 
1. Проведення спільних заходів з органами місцевого 

самоврядування, організаціями-партнерами, громадськими об’єднаннями 
по обговоренню результатів роботи та напрацюванню нових підходів до 
надання БПД 

1) 07.06.2022 у приміщені БВ «Орлица» організована спільна зустріч із 
директором бази відпочинку «Орлица» Євгеном Атанасовим, 
керуючим справами області обласної адміністрації Смоляна Емилем 
Хумчевичем, генеральним секретарем регіональної адміністрації 
Смоляна Андрєм Руменов Кадишевим, директором регіональної 
служби Дирекції соціальної допомоги Петя Помпорової та 
завідувачем сектору Слов’янське бюро правової допомоги Оленою 
Солошенко. На заході обговорено процес налагодження комунікації 
та оперативного вирішення першочергових питань, які виникають 
у громадян України. Зустріч пройшла продуктивно, з’ясовані 
напрямки та методи надання необхідної правової та гуманітарної допомоги. 
Постояльці бази мали можливість задати питання в онлайн режимі, на які отримали 
вичерпні відповіді, також висловили вдячність за організованість, комфортні умови 
проживання та надання оперативної допомоги та захист. 

 2) 23.05.2022 Завідувачем сектору проведено робочу зустріч  та здійснено  
дієву комунікацію з урядом населеного пункту 
фактичного перебування Янинович М. (м. Ржичани, ЧР) 
щодо співпраці та можливості проведення 
правопросвітницьких заходів для громадян України, які 
вимушено перемістились в зв’язку із війною Україні на 
територію Чеської республіки, а саме: округу 
зазначеного населеного  пункту. 

 3) 20.05.2022 року головним юристом сектору «Лиманське 
бюро правової допомоги» Михайлом Васильєвим в приміщенні 
Піщанської селищної ради Новомосковського району 
Дніпропетровської області проведено зустріч з головою Піщанської 
селищної ради Тищенко С.В., в ході якої обговорено питання 
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надання безоплатної правової допомоги, мешканцям селищної ради та ВПО. 

 4) 03.06.2022 року працівником сектору «Торецьке бюро 
правової допомоги» відділу Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Паршаковою 
Світланою спільно з завідувачем Луцького бюро правової 
допомоги Світланою Прус було проведено робочу зустріч у 
Волинському обласному центрі соціально-психологічної 
допомоги щодо покращення взаємодії у співпраці в умовах 
воєнного стану, після зустрічі було забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, де усі бажаючі 
отримали відповіді на свої питання. 

 

 

Завдання 2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання 
безоплатної правової допомоги  

Підзавдання 2.2.1. Посилення спроможності системи надання БПД до 
побудови взаємовідносин з клієнтами, які давали б впевненість у 
порядності й доброзичливості системи; така впевненість базувалася б на 
досвіді і тому, що знає клієнт про систему надання БПД. 

1. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях 
сільських та селищних рад 

1) 13.05.2022 року завідувачем сектору Торецьке бюро правової допомоги 
Світланою Казаковою проведено виїзне  консультування у с. Лука – 
Мелешківська Вінницького району. Консультування проводилося у 
приміщенні Лука – Мелешківської селищної ради. Під час 
консультування надано консультації для 2 осіб. 

2) 13.06.2022 року головним юристом сектору «Лиманське 
бюро правової допомоги» Михайлом Васильєвим  організовано  
виїзний прийом громадян в приміщенні Піщанської селищної ради 
Новомосковського району Дніпропетровської обл. 

2. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, 
шляхом проведення правопросвітницьких заходів та виїзного 
консультування 

1) 10.05.2022 завідувач сектору Дружківське бюро правової допомоги Інна 
Куракіна здійснила виїзний прийом громадян у селі Підгірці 
Львівської області та провела правопросвітницький захід на 
тему «Земельна реформа України» для власників земельних 
паїв. Під час заходу говорили про процедуру купівлі-
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продажу землі, договір оренди: як розірвати, поновити або припинити зі змінами які 
відбулись на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 
воєнного стану».  Також зазначено, що нові правові норми розраховані на 
застосування лише у період воєнного часу. Із відновленням мирного життя держава 
повернеться до звичних процедур регулювання земельних відносин.  

2) З метою підвищення правової обізнаності мешканців громади з питань щодо 
земельних правовідносин під час воєнного стану 12.05.2022 
року головний юрист сектору «Олександрівське бюро 
правової допомоги» Тетяна Вечірко завітала до 
Новодонецької селищної ради де ініціювала проведення 
правопросвітницького заходу з тематики: «Зміни у 
земельному законодавстві на час воєнного стану». 

Наприкінці серед присутніх було поширено інформацію щодо сфери діяльності бюро 
під час воєнного стану та роз’яснено способи звернення по юридичну допомогу всіх 
бажаючих. 

3) З метою підвищення рівня обізнаності мешканців громади 
щодо земельних правовідносин між орендарями та власниками 

земельних ділянок 07.06.2022 року 
головний юрист сектору «Олександрівське 
бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко 
ініціювала проведення 
правопросвітницького заходу для 
мешканців Новодонецької громади на тему: «Умови 
дострокового розірвання договору оренди землі в умовах 

воєнного стану». Наприкінці заходу присутнім було роз’яснено яку юридичну 
допомогу можна отримати у бюро щодо вирішення інших спорів з питань, які 
цікавлять та умови отримання цієї допомоги на сьогодення. 

4) 18.05.2022 року про зміни в земельному 
законодавстві поговорила завідувачка сектору Бахмутське 
бюро правової допомоги Оксана Судак із 
землевласниками/землекористувачами з числа ВПО в місці 
компактного їх поселення в с.Вишково на Закарпатті.  

Під час заходу учасники дізнались про основні зміни 
в земельному законодавстві під час воєнного стану. 
Вказаними змінами Україна хоче забезпечити стале та 
безперебійне виробництво сільськогосподарської продукції, 
яке надзвичайно важливе у час війни. 

 

5) 29.06.2022 року в прямому ефірі відбувся вебінар на тему: «Земля та війна в 
Україні: особливості захисту прав землевласників» за 
ініціативою Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, 
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м. Київ, який провели головний юрист Правобережного київського місцевого центру з 
надання БВПД Антоніна Загурова та головний юрист Краматорського місцевого 
центру з надання БВПД Світлана Олійник. Під час заходу розглянуті основні із чинних 
та потенційних законодавчих змін у сфері земельних відносин.  

6) 19.05.2022 у смт. Новодонецьке  у приміщенні ЗЗСО I-III ступенів  №16 
Новодонецької селищної ради головний юрист сектору Олександрівське бюро 
правової допомоги Тетяна Вечірко провела правопросвітницький захід на тему : 
«Кого стосуються пільги зі сплати земельного податку під час воєнного конфлікту» 
для мешканців селища. 

7) 17.06.2022 у  Лука - Мелешківській селищній раді для мешканців селища 
завідувачем сектору Торецьке бюро правової допомоги Світланою Казаковою 
проведено правопросвітницький захід, присвячений земельним питанням. 

 
Завдання 2.3. Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної 

правової допомоги  
 
 
Підзавдання 2.3.1.   Фізична безбар’єрність 
 

1. Залучення сурдоперекладачів для забезпечення надання БВПД 
особам з інвалідністю 

2.  Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД, 
утворених у приміщеннях: закладів з підтримки постраждалих від 
домашнього насильства; центрів надання адміністративних послуг; 
управлінь праці та соціального захисту населення; територіальних органів 
Пенсійного фонду України;  інших установ (організацій, закладів) 

Завідувачка сектору Бахмутське бюро правової допомоги 
Оксана Судак у зв'язку із війною перебуває у Хустському районі 
Закарпатської області і вже співпрацює з Хустським місцевим 
центром з надання БВПД. Наразі нею за сприяння колег з 
Хустського МЦ щовівторка забезпечується консультування осіб в 
місці компактного поселення ВПО в міській лікарні с.Вишково. До 
цього пункту протягом місяця звернулось вже більше 30 осіб. Це 
переселенці з Києва, Київської області, Житомирської області, 
Чернігова, Миколаїва, Харкова, Харківської області, Луганської 
області. 

29.04.2022 року завідувачем сектору Торецьке бюро правової допомоги 
Світланою Казаковою забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до БПД у 
Центрі надання адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. 
Вінниця, вул. Замостянська, буд.7.  
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05.05.2022 року завідувачем сектору Торецьке бюро правової допомоги 
Світланою Казаковою забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до БПД у 
Центрі надання адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. 
Вінниця, вул. Замостянська, буд.7.  

З травня 2022 року головний юрист сектору Краматорське бюро правової 
допомоги відділу безоплатної правової допомоги Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в ЦНАПі м. 
Кам’янське. 

10.06.2022 року в  рамках плідної співпраці між 
Правобережним київським місцевим центром з надання 
БВПД та Краматорським місцевим центром з надання 
БВПД працює консультаційний пункт доступу до системи 
безоплатної правової допомоги в бібліотеці імені Миколи 
Гоголя за адресою: вул. Велика Васильківська, 136. 
Головним юристом сектору Авдіївське бюро правової 
допомоги К Світланою Олійник надані консультації з 
податкового, цивільного та земельного права. 

Головним юристом сектору «Торецьке бюро правової допомоги» 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Паршаковою Світланою спільно з завідувачем Луцького бюро правової 

допомоги Світланою Прус було 
забезпечено роботу консультаційного 
пункту Луцького МЦ з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, за графіком роботи 
щовівторка з 14:00-17:00, у 
приміщенні Волинської обласної 
бібліотеки імені Олени Пчілки, яка 

знаходиться за адресою вул. Шопена,11, а саме консультування громадян 
здійснювалось у наступні дати: 17.05.2022 року, 24.05.2022 року,  31.05.2022 року, 
07.06.2022 року, 14.06.2022 року.   

3.  Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД, 
утворених у  "місцях несвободи" (установи виконання покарань, слідчі 
ізолятори, будинки-інтернати для осіб похилого віку та осіб з 
інвалідністю/реабілітаційний центр, геріатричні пансіонати, заклади з 
надання психіатричної допомоги, психоневрологічні інтернати, 
територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних  
послуг) 

Підзавдання 2.3.2.  Інформаційна та цифрова безбар’єрність 
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1. Забезпечення проведення  навчальних заходів з підвищення 
цифрової грамотності населення з питань застосування послуг у сфері 
надання БПД (доступ до послуг системи надання БПД онлайн,  сервісів 
Міністерства юстиції, отримання інформації з реєстрів відкритих даних, 
звернення через електронний суд тощо) 

14.06.2022 року в місці компактного проживання 
внутрішньо переміщених осіб, у Вишківській міській лікарні для 
людей, що евакуювались з міст, де ведуться активні бойові дії 
був проведений навчальний захід з підвищення цифрової 
грамотності. Учасники заходу дізнались: 

- яким чином вони можуть отримати кваліфікований 
цифровий підпис; 

- як подати заяву до суду через портал Електронний суд; 
- як отримати витяг про місце проживання;  
- яким чином подати заявку на отримання міжнародної 

допомоги для ВПО через портал Є-допомога; 
- як отримати статус безробітного через портал Дія та ін. 
  

2. Підтримання в актуальному стані  реєстру партнерів з переліком 
відповідних послуг/сервісів, які вони надають, в т.ч. необхідних для 
звернення документів 

Реєстр партнерів в актуальному стані. Потреби щодо його редагування у 
звітному кварталі не виникало. 

3. Залучення перекладачів для забезпечення надання БВПД особам, 
які мають право на неї 

Потреби у залученні перекладачів для забезпечення надання БВПД особам, які 
мають право на неї у звітному кварталі не виникало. 

ІІІ. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 
спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

Завдання 3.1. Підвищення ефективності системи надання безоплатної 

правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона 

взаємодіє  

 

Підзавдання 3.1.1. Забезпечення якості надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги працівниками центрів та 

адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 
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1. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які 

надають БВПД з метою аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та 

обговорення проблемних питань співпраці 

 

2. Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо 

якості отриманих послуг 

 

3. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими 

фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, 

на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з 

метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги 

 

14.06.2022 року головним юристом сектору «Лиманське бюро правової 

допомоги» Михайлом Васильєвим відвідано одиноку  особу  похилого віку Крпавцову 

Л.А. за місцем її мешкання  у с. Піщанку Новомосковського району Дніпропертовської 

обл. 

 

Підзавдання 3.1.2. Вдосконалення процедур доступу до послуг 

системи надання БПД. 

 

1. Участь в опрацюванні проектів  нормативно-правових актів з 

питань безоплатної правової допомоги в межах компетенції 

 

Підзавдання 3.1.3. Впровадження альтернативних способів 

вирішення спорів в системі надання БПД (ЦАС) 

 

1. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з 

медіації, з метою перенаправлення клієнтів 

 

Підзавдання 3.1.4. Розроблення та впровадження системи оцінки 

ефективності надання БПД. 

 

1. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими адвокатам  дорученнями та виплачених коштів адвокатам 

 

Щомісячно здійснюється аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених 

актів за виданими адвокатам  дорученнями та виплачених коштів адвокатам 
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2. Здійснення аналізу навантаженості та розподілу робочого часу 

штатних юристів та адвокатів, які залучаються до надання БПД, та, 

відповідно розрахунку вартості послуг, які надаються в системі надання 

БПД за її видами 

 

У звітному кварталі здійснено аналіз навантаженості та розподілу робочого 

часу штатних юристів та адвокатів, які залучаються до надання БПД, та, відповідно 

розрахунку вартості послуг, які надаються в системі надання БПД за її видами. 

 

Завдання 3.2. Посилення спроможності системи надання БПД до 

надання послуг на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та 

індивідуального підходу до вирішення проблем людини  

  

Підзавдання 3.2.1.  Розвиток спроможності системи надання БПД 

надавати клієнтоорієнтовані послуги  

 

1. Забезпечення дотримання місцевими центрами порядку 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги згідно з 

умовами відповідних додаткових угод/меморандумів про співпрацю з 

партнерами 

 

 

2. Проведення аналізу та обговорення плану дій щодо доступності та 

зручності приміщень центрів для клієнтів (у т.ч. для маломобільних груп 

населення), шляхом виїзного спостереження з метою розробки 

рекомендацій та усунення фізичних бар'єрів та незручностей 

 

Завдання 3.3. Посилення спроможності системи надання БПД до 

виявлення системних правових проблем, їх адвокації на національному чи 

місцевому рівні, у тому числі із залученням інститутів громадянського 

суспільства.  

 

Підзавдання 3.3.1. Розвиток спроможності системи надання БПД 

виявляти стратегічні справи та системні правові проблеми.  

 

1. Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, 

підготовка та розробка заходів реагування 

 

Потреби у виявленні проблем «масового» характеру, підготовки та розробки 

заходів реагування у звітному кварталі не виникало. 
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Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях 

http://zaporizhya.legalaid.gov.ua 

 

Підзавдання 3.3.2. Розробка механізмів впливу на вирішення 

системних правових проблем.  

 

1. Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в 

частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

 

У звітному кварталі необхідності щодо укладення  додаткових 

угод/меморандумів про співпрацю, в частині перенаправлення клієнтів для 

отримання комплексної допомоги не виникало. 

 

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) 

 

Завдання 4.1 Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на 

етапі затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та 

здійснення ефективного  захисту їх прав.  

Підзавдання 4.1.1. Розвиток комунікаційної спроможності  

1. Проведення регіональних «круглих» столів з суб’єктами подання  

інформації з метою обговорення питання забезпечення права затриманих 

осіб на безоплатну правову допомогу, у т.ч. з представниками 

Уповноваженого ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини 

Національної поліції, правозахисними організаціями щодо запобігання 

випадкам порушення прав людини на захист та отримання БПД 

2. Проведення інформаційних та правопросвітницьких кампаній щодо 

раннього доступу осіб до правової допомоги 

11.05.2022 року проведено лекцію для студентів другого курсу юридичного 

факультету Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського на тему: 

«Вчинення кримінального протиправного діяння під 

впливом фізичного або психологічного примусу». 

Також під час заходу присутнім роз’яснено про ранній 

доступ до правової допомоги. 
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Завдання 4.2. Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав 

людей, які мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка, потерпілого, засудженого, затриманого та реагування на 

порушення таких прав.  

 

Підзавдання 4.2.1. Розвиток спроможності системи надання БПД 

здійснювати моніторинг дотримання прав людей.  

1. Надання пропозицій щодо механізму залучення працівників 

системи надання БПД до моніторингу місць несвободи 

У звітному кварталі необхідності щодо надання пропозицій щодо механізму 

залучення працівників системи надання БПД до моніторингу місць несвободи не 

виникало 

Підзавдання 4.2.2. Розвиток спроможності системи надання БПД до 

захисту прав свідків та потерпілих.  

1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливості захисту прав 

свідків та потерпілих  

 

 


