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Розділ 1.  

Підвищення рівня правової свідомості, правової культури 

та правової освіченості людей 

 

25 січня 2022 рок 

удиректор Регіонального центру  у 

Донецькій та Запорізькій областях 

(далі – Регіональний центр) взяв 

участь у тематичній «гарячій» 

телефонній лінії на тему: «Захист 

конституційних прав», яка 

відбулася на базі комунальної 

установи «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної 

ради.  

Під час тематичної прямої «гарячої» телефонної лінії були надані 

відповіді з наступних питань: порядок повернення житла, яке відібрано 

незаконним шляхом, підстави для заміни адвоката, який надає безоплатну 

вторинну правову допомогу,  порядок отримання безоплатної первинної 

правової допомоги. 

10 лютого 2022 року фахівець 

Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «СьогодніГоловне» на 

тему: «Коли до депутатів 

застосовують імперативний мандат?» 

на телеканалі Суспільне.Запоріжжя, в 

якій розповів про підстави відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою. 
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Детальніше за посиланням: 

http://zp.suspilne.media/episode/56396?fbclid=IwAR3qFyXi94GgRo5D8B9yFV0

NAfSbwSpVAAb2wRP8LhwMj8SmHjbkWy59EyQ 

15 лютого 2022 року фахівець 

Регіонального центру взяв участь у 

телепередачі «Сьогодні.Головне» на 

тему: «Процедура відкликання 

міського голови та депутатів» на 

телеканалі Суспільне.Запоріжжя, в 

якій розповів про механізм реалізації виборчого права жителів 

територіальних громад. 

Детальніше за посиланням: 

http://zp.suspilne.media/episode/56597?fbclid=IwAR2bfkTmCHqacSbbyXELfHx

TtT7O6EOiYe088IJzyLFpdrclveW3C4pla9E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zp.suspilne.media/episode/56396?fbclid=IwAR3qFyXi94GgRo5D8B9yFV0NAfSbwSpVAAb2wRP8LhwMj8SmHjbkWy59EyQ
http://zp.suspilne.media/episode/56396?fbclid=IwAR3qFyXi94GgRo5D8B9yFV0NAfSbwSpVAAb2wRP8LhwMj8SmHjbkWy59EyQ
http://zp.suspilne.media/episode/56597?fbclid=IwAR2bfkTmCHqacSbbyXELfHxTtT7O6EOiYe088IJzyLFpdrclveW3C4pla9E
http://zp.suspilne.media/episode/56597?fbclid=IwAR2bfkTmCHqacSbbyXELfHxTtT7O6EOiYe088IJzyLFpdrclveW3C4pla9E
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Розділ 2. 

Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 

16 лютого 2022 року у 

Донецькій області та 18 лютого 2022 

року у Запорізькій області директор 

Регіонального центру провів 

публічну презентацію результатів 

діяльності Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях та 

підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за 2021 рік. 

Директор Регіонального 

центру розповів присутнім про 

основні показники діяльності 

Регіонального та місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькый та 

Запорізькій областях. Також було 

приділено увагу питанням 

підвищення правової спроможності 

та правових можливостей мешканців територіальних громад Донецької та 

Запорізької областей шляхом впровадження таких проектів як «Відновне 

правосуддя», «Волонтер БПД» та «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», збільшенням кількості точок доступу до правової 
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допомоги та створення інтерактивної карти, яка демонструє мережу покриття 

правовими послугами.  

Додатково директор Регіонального центру під час презентації 

результатів діяльності Регіонального центру у Запорізькій області розповів 

про спрощення доступу осіб до правової допомоги за рахунок відкриття 

«Хортицького бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Запоріжжя.   

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/105325466

8556227/ 

У І кварталі 2022 року Регіональним центром було 

налагоджено     ефективну   співпрацю   із      засобами      масової 

інформації    у    Запорізькій      області. 

Так, 18 лютого 2022 року на телеканалах «ТВ 5» та «Алекс» 

вийшла новина про проведення  директором Регіонального центру публічної 

презентації результатів діяльності системи надання безоплатної правової 

допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. 

Детальніше за посиланнями: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bd6kd6UVzkk  

 https://www.youtube.com/watch?v=XU6NoNysH_0  

На офіційному веб-сайті системи надання безоплатної правової 

допомоги  за І квартал  2022 року фахівцями Регіонального центру було 

підготовлено та розміщено 16 публікацій, зокрема: 

 «Підсумки. Стандарти. Нововведення. Про що говорили з адвокатами 

Донеччини та Запоріжжя»: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/122488/ 

 Три  роки  реалізації Програми відновного правосуддя для 

неповнолітніх: результати та висновки: 

https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/1053254668556227/
https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/1053254668556227/
https://www.youtube.com/watch?v=bd6kd6UVzkk
https://www.youtube.com/watch?v=XU6NoNysH_0
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/122488/
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https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-

vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/ 

 Донеччина презентувала результати діяльності за 2021 рік: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-

diyalnosti-za-2021-rik/ 

 Система БПД долучається до документування воєнних злочинів: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-

dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/ 

 Система БПД надає правову допомогу в умовах воєнного стану: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-

dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/ 

Протягом І кварталу  2022 року було розміщено 2 успішні справи та 3 

консультації: 

 Захистили дітей від психологічного та фізичного насильства з боку 

батька: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-

psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/ 

 Гаджет ледь не  коштував свободи неповнолітньому Івану: 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-

koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/ 

 Аванс чи передоплата: як не залишитись без грошей та вікон: 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/124154/ 

 Пошкоджена пломба лічильника: як діяти: https://news-

ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-

plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-

yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WX

nIgS8wksBfkebbkH4 

 Аліменти на дитину у 2022 році:  https://news-ukraine.info/news-

derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-diyalnosti-za-2021-rik/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-diyalnosti-za-2021-rik/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/124154/
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html
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 Пенсія 2022: умови виходу, індексація, перерахунок працюючим 

пенсіонерам: https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-

ukrayiny/106255-pens-ya-2022-umovi-vihodu-ndeksac-ya-pererahunok-

pracyuyuchim-pens-oneram.html 

За І квартал 2022 року було поширено 18 публікацій, на  100 сайтах 

Запорізьких та всеукраїнських інтернет ЗМІ (NewsUkraine,Інформаційне 

агентство Головне вУкраїні, Україна інформ, правда онлайн, Запоріжжя 

інформ, Новини України, Київінформ, Тернопіль інформ та інші), охоплення 

яких становить більше 6 млн. осіб. 

Крім того, активно поширювалась інформація на  правову  тематику  у 

соціальних мережах. Так, пртягом І кварталу 222 року у мережі 

Facebookрозміщено 95 дописів, охоплення яких становить більше 118 000 

осіб, у Instagram розміщено 17 дописів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/106255-pens-ya-2022-umovi-vihodu-ndeksac-ya-pererahunok-pracyuyuchim-pens-oneram.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/106255-pens-ya-2022-umovi-vihodu-ndeksac-ya-pererahunok-pracyuyuchim-pens-oneram.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/106255-pens-ya-2022-umovi-vihodu-ndeksac-ya-pererahunok-pracyuyuchim-pens-oneram.html
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Розділ 3. 

 Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб 

за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

14 січня 2022 року у 

м.Запоріжжя та 17 січня 2022 року у 

м.Краматорськ директором 

Регіонального центру  були проведені 

робочі зустрічі з адвокатами,які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на території Запорізької   та 

Донецької  областей. 

Під час робочих зустрічей були підведені підсумки співпраці адвокатів 

та Регіонального центру  за 2021 рік  та обговорені нововведення про 

впровадження пілотного проекту щодо особливостей прийняття і оброблення 

повідомлень про випадки затримання осіб, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

опрацювання постанов/ухвал про залучення захисника відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 

призначенням або проведення окремої процесуальної дії регіональними 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

28 січня 2022 року директор 

Регіонального центру спільно з 

начальником управління впровадження 

альтернативних способів врегулювання 

спорів Координаційного центру з надання 

правової допомоги Іриною Бондаренко 
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провів онлайн зустріч з посередниками (адвокатами-медіаторами) 

Запорізької та Донецької областей, які співпрацюють з Регіональним 

центром. 

Під час онлайн зустрічі були обговорені результати реалізації пілотного 

проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» (далі – Програма) на території 

Донецької та Запорізької областей та обговорені плани і перспективи 

реалізації Програми у зв’язку із прийняттям Закону України «Про медіацію». 
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Розділ 4.  

Розвиток на базі системи надання БПД механізмів, 

спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка 

знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в 

адміністративному та кримінальному процесі) 

 

На виконання вимог Порядку інформування про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2011 року №1363 (далі – Порядок),  у І кварталі 2022 року 

Регіональним центром: 

 проведено 44 звірки відомостей із суб’єктами подання інформації, 

визначеними Порядком по Запорізькій області та 23 звірки по 

Донецькій області; 

 здійснено аналіз та узагальнення інформації щодо випадків 

порушення суб’єктами подання інформації, визначеної Порядком. 

. 

 

 

 


