
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021  рік у Вінницькій області 

станом на  31 грудня 2021 року 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

1.1. Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

Для реалізації цього завдання фахівцями Регіонального та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в тому числі бюро 

правової допомоги у Вінницькій області було проведено ряд заходів з метою 

поширення інформації серед відповідної цільової аудиторії щодо діяльності та 

відмінностей між роботою Регіональних та місцевих центрів, зосереджено 

увагу на категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, про можливість отримати правові консультації за номером «гарячої 

лінії» системи БПД 0-800-213-103, та скористатись правничою вікіпедією 

«WikiLegalAid», не виходячи з дому під час запровадження карантину. 

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області 

особливу увагу у IV кварталі 2021 року приділили правопросвітницьким 

заходам у режимі офлайн та онлайн з питань правопросвітницьким заходам у 

режимі офлайн з питань соціального захисту людей похилого віку та ветеранів 

в Україні, трудові гарантії та пільги для військовослужбовців, забезпечення 

прав осіб з інвалідністю, реалізація права на доступ до публічної інформації та 

права на звернення громадян, запобігання та протидії домашньому насильству, 

безоплатна правова допомога в Україні, права та пільги внутрішньо 

переміщених осіб, права осіб на захист під час затримання, взяття під варту, 

обмеження в праві на вільне пересування, закцентували увагу громадян щодо 

можливості отримати правові консультації за Єдиним всеукраїнським номером 

системи БПД 0-800-213-103 та скористатись правничою вікіпедією 

«WikiLegalAid» https://wiki.legalaid.gov.ua/ для отримання відповідей на правові 

питання, не виходячи із дому.  Також правову інформацію можна отримати  

у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова 

допомога» https://t.me/ualegalaidchat та приватному чаті системи БПД 

у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html, у телеграм-чаті  «Правова 

допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot, у приватному чаті 

https://wiki.legalaid.gov.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR357GiKMlAUg2Icj0ldZBcqHKdw3tQAVs0EDe5iM9lBPamQ_jcth1xdKIo&h=AT1k9s__GAPkmiN4VCTB-ZYV6Ox7QYXWVOs8WEDHloJ8RA3b84DGFYaKkJ0HcUVCSjsKmbaFvLB_dkFEQ2F7SM3WplKZA43HUSxARfDHUZB5ibXMZXE4xgEvKyJo6SWAvGj6LfXrDTSl6tOtBHlS0NoZKm6-w0FJmzU1vpOHZoEZ6BbWaR7TZlMByfu4P-3HcEa15cJO_HwWKcn6RtJxqT_L5bSpihmr8mlzf7fmtYF5ocIKDX90mL4GMjTYwBUqTdA_qWfae2JbFKgha-ik0MUPUvz8JO6YToJDZ8jeMOCrU7NWx9mapJWXzwON4BAGaC6oTboFmEjTHrQCgQAyNxWa4kU2Z4ubaQ5RsVI1jGMutGp6rfd0P-nsYGuojE4lc0N--WNumcKB3bWJ8EscU2ynds9Ulj6BoDPIwVDqzIjJuCH5by9IHmAPkcv12tUdZtYm-qBKRyZCbmtBhqxyCdEacOuJVk_zTUdr0VlzZqeqtvdywlQOU--vCfTuTKph5GPDFPo_eddbL6uzPpvpK1L-6Y7osyw4G_fF48Lo2T_75vln9pN3e2zGV0-FJlnvXp5qYPWCyR9IgUaxz-sLXAS0ULd9sVorPXALwNu8_lPOzaUXvRg0c95ggwTmZSYUc0o0S3I
https://t.me/ualegalaidchat
http://legalaid.gov.ua/telegram.html
https://t.me/Non_Violence_Bot


системи БПД у Вайбері  http://legalaid.gov.ua/viber.html, написавши на 

електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за 

посиланням https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/ Також громадяни мають 

можливість отримати онлайн юридичну консультацію, заповнивши наступну 

форму на сайті https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-

konsultatsiya/ , отримати необхідну консультацію та реальну правову допомогу 

у суді за рахунок держави дистанційно в “Електронному кабінеті клієнта БПД”, 

https://cabinet.legalaid.gov.ua/auth/?next=/ 

 

 

Основні напрямки: 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 2021 року Фахівець 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  

 

16 листопада 2021 року, начальник Теплицького бюро 

правової допомоги організував семінар для студентів другого 

та третього курсів Теплицького професійного аграрного 

ліцею. 

Тема заходу: “Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх". Тема відповідальності 

неповнолітніх є актуальною в світлі становлення ювенальної юстиції в Україні, саме тому 

Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

злочинності, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми  

http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://cabinet.legalaid.gov.ua/auth/?next=/
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1717377871948662


проведення подібних правопросвітницьких заходів є засобом попередження та запобігання 

вчиненню нових правопорушень особами, що не досягнули повноліття. 

Враховуючи віковий аспект аудиторії, окрему увагу було приділено питанню такого явища, 

як булінг та особливостям його виявлення в середовищі неповнолітніх, а також основним 

заходам запобігання.Також було роз'яснено, що саме собою являє безоплатна правова 

допомога, які можливості має система БПД для захисту прав дітей. Детальніше        

 

18 жовтня 2021 року Для студентів 2-го та 3-го курсу 

Ладижинського коледжу ВНАУ Олександр Дерещук, 

фахівець Ладижинського бюро правової допомоги, провів 

правопросвітницький захід. Окрема висвітлено питання: 

Захист прав споживачів; Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені 

кримінального правопорушення.  

Студентам продемонстровано відеоролики. Окрім того, 

лекція пройшла у форматі дискусії та активного діалогу. Детальніше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дитина- пріоритет для батьків, суспільства і держави.  

24 листопада 2021 року поліція, прокуратура, система 

безоплатної правової допомоги зустрічаються для того, аби 

вкотре об'єднати зусилля заради охорони дитинства.  

На навчально-практичний семінар, який саме зараз 

проходить в приміщенні ГУ Національної поліції офлайн й 

онлайн одночасно, зібралися поліціанти, слідчі, прокурори, юристи, судові експерти, 

ювенальні поліціанти, психологи, соціальні працівники з усієї області.  

Коло питань до обговорення - широке, адже діти можуть бути як потерпілими від насилля, 

так і порушниками, але в усіх випадках найважливішим для держави має бути майбутнє 

неповнолітнього. Адже від того, наскільки вчасно та якісно державні органи та організації 

нададуть підтримку та допомогу, залежить подальша доля як самої дитини, так і її оточення.  

Проведення інформаційних та комунікаційних заходів з судовою системою, 

правоохоронною, круглих столів та робочих зустрічей 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1652087105131027


Бажаємо учасникам, серед яких юрист БПД Валерій Думбровський, плідного спілкування та 

вдалих напрацювань! Детальніше   

02 грудня 2021 року відбулася робоча зустріч фахівців 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД з 

директором Комунальної установи "Інклюзивно-

ресурсний центр" Гайсинської міської ради – Ларисою 

Фурсовою. 

Під час зустрічі обговорено про подальшу співпрацю, проведення спільних заходів, задля 

забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод батьків та їх дітей з 

інвалідністю, зокрема права на безоплатну правову допомогу. Детальніше   

 

21 грудня 2021 року відбулась спільна зустріч 

фахівців різних державних організацій та 

соціальних служб, організована Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області, і зокрема особисто 

Мариною Лукіяновою. 

На круглий стіл прибули юристи, адвокати, 

працівники поліції, прокуратури, департаменту 

соціальної та молодіжної політики, служби у справах дітей та молоді, працівники ОДА, 

національної соціальної сервісної служби, представники місцевого самоврядування, 

студенти-правники. 

Основне питання обговорення: як допомогти дітям, які є учасниками Програми з 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення, після проходження програми вдало пройти процес ресоціалізації та 

безболісно влитися в суспільство. Детальніше   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів та комунікативних 

заходів в установах виконання покарань з питань реалізації і захисту прав 

людини 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2927585257571735&id=1459288014401474
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/1667266223613115
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2946585155671745&id=1459288014401474


Працівники системи безоплатної 

правової допомоги регулярно 

відвідують місця позбавлення волі. 

Наші юристи спілкуються, 

консультують, пояснюють норми 

законів. 

Особи, які відбувають покарання за 

вчинені правопорушення, також 

потребують правової допомоги, адже 

поза межами закладів, в яких 

перебувають, у них залишилися рідні: 

батьки, дружини та чоловіки, діти. Крім того, відбувши термін ув'язнення, вони повернуться 

у суспільство, а тому повинні знати свої права та обов'язки та усвідомлювати наслідки своїх 

вчинків. 

12 жовтня 2021 року директор Козятинського місцевого центру з надання БВПД Олександр 

Комар та працівник Хмільницького бюро правової допомоги, на підставі укладеного 

Меморандум  про  спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги  та 

відповідно до графіку роботи доступу до безоплатної правової допомоги, в державній 

установі «Літинська ВК (№123)»  забезпечели роботу консультаційного пункту. Детальніше  

 

26 листопада 2021 року директор Вінницького місцевого 

центру 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). 

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 

 

 

 

 

 

 

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, у закладах післядипломної освіти 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338539762859950
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338539762859950
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338539762859950
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1710209935998789


 

15 грудня 2021 року працівники Вінницького 

місцевого центру 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. Також поговорили про 

кабінет медіації, який працює на базі Вінницького місцевого центру з надання БВПД ще з 

2019 року, як проходить залучення медіатора для вирішення спору. 

Медіація у праві – це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який 

допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно 

змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників 

конфлікту. На відміну від формального судового процесу, під час медіації сторони доходять 

згоди самостійно. Олег Педина розповів студентам про особливості взяття кредитів, чому 

приділяти увагу при оформленні, куди звертатися у разі порушення ваших прав фінансовою 

установою, як діяти якщо на ваше ім'я оформили кредит без вашого відома. В практиці 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД є багато справ пов'язаних з мікрозаймами, 

Олег Педина поділився з присутніми власним досвідом вирішення подібних справ, оскільки 

неодноразово допомогав клієнтам, у тому числі студентам, у їх вирішенні.             

Детальніше 

 

 

10 грудня 2021 року міжнародна спільнота 

відзначає День прав людини. Саме у цей день в 

1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла 

Загальну декларацію прав людини. 

З цієї нагоди спільно з практичним психологом 

Ходак С. В. для учнів 10-В та 8-А було проведено 

години спілкування «Знай свої права! Виконуй 

обов’язки!», метою яких було формувати знання 

учнів про права людини та їх захист, про нерозривний зв'язок прав та обов’язків. Учні 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1720575368295579
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1720575368295579


ознайомилися з історією розвитку прав людини у світі, зі змістом Декларації, переглянули 

відео на тему прав людини та дитини. 

Школярі в цікавій ігровій формі дізналися, що таке права та обов'язки, а також провели 

правову вікторину. У 8-А класі відбулася зустріч з начальником відділу Хмільницького бюро 

безоплатної правової допомоги Ганною Мариніч, яка розповіла про права та обов’язки 

людини і громадянина, навчала розрізняти дійсне та уявне порушення прав, ознайомила з 

механізмом захисту прав дитини в Україні. Детальніше  

 

13 жовтня 2021 року заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Вінницького 

місцевого центру 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 психолога 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. 

Також присутніх ознайомлено з роботою системи безоплатної правової допомоги, надано 

інформацію про режим роботи Вінницького місцевого центру з надання БВПД та бюро 

правової допомоги. Детальніше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/294458811251055/posts/861710724525858/
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1673208793032237


1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

 

Основні напрямки: 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для    

реалізації своїх прав 

 

Основні напрямки: 

 

 

 

 

 

 

12 жовтня 2021 року в  приміщенні 

Багриновецької сільської бібліотеки  працював 

консультаційний пункт. 

• Відвідано менеджером з якості  судових засідань у 
кримінальних, цивільних, адміністративних провадженнях за участі 
адвокатів/юристів відділу представництва системи БВПД, які 
здійснюють захист/представництво за дорученнями РЦ та МЦ. 

• Проведено  робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з 
метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань співпраці. 

 

• Проведено   перевірок достовірності наданої інформації в актах 
надання БВПД в частині дотримання вимог стандартів якості 
надання БВПД у цивільних, адміністративних процесах та 
представництва у кримінальному процесі. 

 

Проведення тематичних правопросвітницьких заходів відповідно до 

актуальних проблем людей, надання правових консультацій та роз’яснень 

працівниками центрів, надання  адресної правової допомоги (за потреби) 



Фахівці Літинського бюро правової допомоги Галина Войнаревич та Інна Буйніцька  надали 

11 юридичних консультацій. 

 Жителі  Багриновецького старостинського округу зверталися за допомогою у питаннях:  

як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці; як здійснити поділ земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

визнання права власності на спадкове майно; як отримати житлову субсидію; стягнення 

аліментів на утримання дитини. Детальніше 

 

10 листопада 2021 року у  приміщенні Публічної 

бібліотеки Калинівської міської ради працював 

консультаційний пункт. 

Фахівці  Калинівського бюро правової допомоги Аліна 

Пиндик та Леся Любчик надали 10 юридичних 

консультацій. 

Громадяни зверталися за допомогою у таких питаннях: як 

присвоїти кадастровий номер на земельну ділянку; чи 

обов’язкові підписи власників суміжних земельних 

ділянок в акті погодження меж земельної ділянки; як 

змінити цільове призначення земельної ділянки; як 

безоплатно приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства. Детальніше 

 

Надання адресної безоплатної правової 

допомоги одиноким громадянам, людям 

похилого віку та громадянам з обмеженими 

фізичними можливостями за місцем їх 

перебування є одним із пріоритетних завдань 

Козятинського місцевого центру та бюро 

правової допомоги. Усі громадяни, які не 

мають можливості особисто звернутися за 

допомогою у зв’язку із станом здоров’я, браком коштів на проїзд чи з інших причин, можуть 

зателефонувати у місцевий центр або бюро. Саме такою послугою скористалася жителька м. 

Погребище, яка зателефонувала в Погребищенське бюро правової допомоги. 

24 листопада 2021 року юристами бюро було надано адресну безоплатну правову допомогу, 

яка полягала в  роз’яснені такого питання: як встановити межові знакисвої питання. 

Детальніше 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338784096168850
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4338784096168850
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4428334663880459
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4428334663880459
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4473950605985531


 

5 грудня 2021 року  фахівці Немирівського сектору 

правової допомоги здійснили виїзний прийом до 

КНП «Немирівська міська лікарня», в 

травматологічне відділення до клієнтки з 

інвалідністю, яка постраждала внаслідок пожежі, 

під час якої втратила житловий будинок у якому 

мешкала.  

Працівники Немирівського сектору правової 

допомоги зібрали інформацію щодо даної справи та надалі будуть сприяти влаштуванню 

громадянки до будинку-інтернату для осіб з інвалідністю. Детальніше 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

Основні напрямки: 

 

 

 

 

 

  
 24 листопада у Козятинській міській бібліотеці 

відбувся прийом громадян з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Всього звернулось через онлайн -зв’язок  12 

громадян, які отримали консультації на базі 

сільських бібліотек - Махаринці, Кордишівка, 

Пиковець, Сигнал. 

Правову допомогу надавала юрист 

Козятинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Марина Кобернюк. 

Громадяни отримали правові консультації щодо отримання аліментів, правила отримання 

субсидії, оформлення спадщини, заборгованість по заробітній платі, поділ майна, допомога 

по безробіттю тощо. Детальніше 

Використання системи «Бібліоміст» бібліотек для проведення скап-

консультувань, відеоконференцій 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/4109613662419229
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2844018719222418&id=1479585552332415

