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Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей: 

Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми 

За результатами проведеного аналізу спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення у 

їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами та організаціями виявлено, що 

найпоширенішими питаннями, з якими звертається населення, є 

оформлення договору оренди землі, порядок розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів, позбавлення батьківських прав, порядок прийняття спадщини, 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Гайсинським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 2022 рік у ІІІ кварталі 



оформлення обов’язкової частки у спадщині, порядок оформлення субсидій, 

перерахунку пенсії, реєстрація права власності на земельну ділянку та інші 

питання.  

Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво) – один із пріоритетних напрямків роботи центру та 

секторів бюро правової допомоги. Тому з метою підвищення правової 

культури, правосвідомості та обізнаності громадян про свої права, фахівці 

Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та його відділи —  сектори бюро правової допомоги, протягом ІІІ 

кварталу провели правопросвітницьку роботу. Зокрема:  

Завідувач сектором «Бершадське бюро 

правової допомоги» Людмила Зеленюк, 

спільно з фахівцями Бершадського районної 

філії Вінницького обласного центру зайнятості, 

провела інформаційно-консультаційний захід 

для внутрішньо переміщених осіб, які 

перебувають на обліку в пошуках роботи. 

Фахівець бюро проінформувала 

внутрішньо переміщених осіб про: 

реєстрацію в якості переселенця,  

щомісячну адресну допомогу,  

призначення (відновлення) соціальних виплат,  

 про отримання соціальних послуг та виплати навіть у разі втрати 

паспорта громадянина України.  

Присутніх було ознайомлено з порядком отримання безоплатної 

правової допомоги та роздано інформаційні буклети. 

По завершенню зустрічі фахівцем бюро було забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, де всі 

бажаючі отримали кваліфіковані відповіді на поставлені запитання.   

Фахівці сектору Гайсинське бюро правової 

допомоги поспілкувались з членами 

Університету ІІІ віку на базі Гайсинської міської 

організації ветеранів України за участі 

представників КУ "Центр надання соціальних 

послуг" Гайсинської міської ради. 

Звернули увагу на особливості спадкування 

за законом, порядок укладання договору 

дарування та порядок укладання договору 

довічного утримання тощо. 

Учасники заходу активно брали участь в обговорені та ділились своїми 

поглядами.   

Фахівцем сектору Тростянецьке 

бюро правової допомоги, проведено 

семінар на базі Тростянецької районної 

філії Вінницького обласного центру 

зайнятості для вимушено переміщених 

осіб, які перебувають на обліку. 



Юрист розповіла, що усі громадяни можуть отримати правові 

консультації за рахунок держави, а при потребі – скористатися послугами 

адвоката або працівника системи для захисту і 

представництва інтересів у суді.  

З метою підвищення правової свідомості та 

освіченості населення, 

спеціалісти Гайсинського місцевого центру та 

секторами бюро правової допомоги на 

постійній основі проводять вуличне 

інформування мешканців громад. 

Розповсюджено інформаційні буклети «БПД» та 

візитки із зазначенням контактних номерів та 

адресою Центру та бюро.   

 

 

Завдання 1.2: Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 

Підготовка правових консультацій з найбільш актуальних питань, з 

якими особи звертаються до Центрів, робочі групи місцевих центрів 

проводять складення та розміщення правових консультацій у 

встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid». Крім того, 

спеціалістами місцевого центру на постійній основі здійснюється 

популяризація довідково-інформаційної платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 2. 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   

З метою забезпечення постійної медіа присутності в регіональних ЗМІ, 

поширення інформації про роботу системи БПД, зросла поінформованість 

населення, що спричинило також зростання потреби фахівця із зв’язків з 

громадськістю та пресою у регулярному зборі та аналізу узагальненої 

інформації для висвітлення у ЗМІ.  

За ІІІ квартал 2022 року вийшло в ефір 12 виступів на радіо, 6 

заміток в друкованій пресі, 46 публікацій на веб-сайтах. Спеціалісти 

Гайсинського місцевого центру з надання БВПД та Ладижинського бюро 

правової допомоги на постійній основі 

виступають в ефірі редакцій радіомовлення 

Вінницької області.  

9 серпня, в ефірі Подільське радіо 103 9 

FM у проекті “Давайте поговоримо” головний 

юрист сектору “Ладижинське бюро правової 

допомоги” Олександр Дерещук розповів про: 

“Захист дітей від насильства в сім’ї”. 

 Окрім того, постійно розміщуються 

інформаційні плакати на інформаційних 

стендах ОМС, судів, вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладах, 

ЦНАПах, центрах зайнятості, медичних 

закладах, міських, районних та сільських 

бібліотеках, приміщеннях партнерських 

організацій. 

Фахівцями Гайсинського місцевого 

центру з надання БВПД та секторами бюро 

правової допомоги, на постійній основі 

розробляються та поширюються на загал 

консультації та інфографіки з різних правових 

питань.  

 

Завдання 2.2: Підвищення рівня довіри людей до системи надання 

безоплатної правової допомоги  

З метою підвищення правової свідомості та інформування населення 

про механізми захисту їх прав та інтересів, протягом IІІ кварталу 

проведено спеціалістами місцевого центру та секторів бюро правової 

допомоги Гайсинського місцевого центру з надання БВПД 

правопросвітницькі заходи на базі діяльності консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

Зокрема:  

https://www.facebook.com/PodilskeRadio1039FM/?__cft__%5b0%5d=AZUCcPUHGVuy3ZUEn3J1jKDthgDDI_NUEJwyY07QGYtB6v8i4irQjD43anHabiqXnDKEAgNdJoflgaDgEy0xmn6p1rhE-e69zrA5qc3VfQe-9hTDuUFllxusAMoqQjfxR8VdyU5vxOeBpA69sr677QYV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PodilskeRadio1039FM/?__cft__%5b0%5d=AZUCcPUHGVuy3ZUEn3J1jKDthgDDI_NUEJwyY07QGYtB6v8i4irQjD43anHabiqXnDKEAgNdJoflgaDgEy0xmn6p1rhE-e69zrA5qc3VfQe-9hTDuUFllxusAMoqQjfxR8VdyU5vxOeBpA69sr677QYV&__tn__=kK-R


Як захистити свої права на землю – дізналися жителі Бритавського 

старостинського округу 

Фахівець сектору Чечельницького бюро правової допомоги під час 

проведення правопросвітницького заходу для жителів села Бритавка 

розповів, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки 

здійснюється шляхом: 

визнання прав; 

відновлення стану земельної ділянки, 

який існував до порушення прав, та 

запобігання вчиненню дій, що порушують 

права або створюють небезпеку порушення 

прав; 

визнання угоди недійсною; 

визнання недійсними рішень органів 

виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування; 

відшкодування заподіяних збитків; 

 застосування інших, передбачених законом, способів. 

По завершенню зустрічі, працював консультаційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. Працівник бюро надав роз’яснення з 

порушених питань визначивши механізм дій в кожному окремому випадку 

та в межах чинного законодавства.   

09 серпня 2022 року, фахові консультації 

отримали мешканці смт. Ситківці. Питання з якими 

зверталися громадяни: 

 порядок призначення пенсії за віком, 

 отримання статусу ВПО та реєстрація на 

допомогу ООН, тощо. 

Директор Гайсинський місцевий центр з 

надання БВПД та фахівець сектору Немирівського 

бюро правової допомоги присутніх ознайомили з 

діяльністю системи БПД, послугами, які надаються, 

порядком отримання правової допомоги. 

 

Для жителів села Тростянчик, 

спеціалістами сектору Тростянецьке бюро 

правової допомоги було забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги, під час 

роботи якого громадянам надано 

консультації з таких питань: 

соціальний захист малозабезпечених осіб 

з дітьми, 

права ВПО за їх новим місцем проживання, 

аліменти на повнолітню дитину з інвалідністю, 

умови отримання коштів від ООН через Укрпошту, якщо вчасно клієнт не 

звернувся аби їх забрати на відділені, 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__cft__%5b0%5d=AZVeqwxq0UxoSDq5K1YrTiVpCvBkkgOQfHwV6gowQPP6cebLmHzJXUQ1P8yXcgKA5xGVO65EftPK-wqIqIm2lPbT8T2GPjK8m6frhGflpbn0ixMHrD-p_8Uouc_uapbWt5LY_I9RxgJE_5S2YQJiN0kBJynBO1SYzkYp3ikjwx0EQA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__cft__%5b0%5d=AZVeqwxq0UxoSDq5K1YrTiVpCvBkkgOQfHwV6gowQPP6cebLmHzJXUQ1P8yXcgKA5xGVO65EftPK-wqIqIm2lPbT8T2GPjK8m6frhGflpbn0ixMHrD-p_8Uouc_uapbWt5LY_I9RxgJE_5S2YQJiN0kBJynBO1SYzkYp3ikjwx0EQA&__tn__=-%5dK-R


 про є - допомогу від міжнародних організацій.   

25 липня, сім’ї вимушених 

переселенців отримали розширену 

інформацію про умови безоплатної 

правової допомоги.  

З місцевими мешканцями та 

вимушеними переселенцями в місті 

Немирів, а також у селах: Ковалівка, Чуків 

та Мухівці поспілкувались представники 

Вінницької районної адміністрації, юрист 

сектору Немирівського бюро правової допомоги, фахівці в галузі сімейної 

медицини, спеціалісти центру зайнятості та представники пенсійного 

фонду.  

Люди мали багато запитань, на які отримали відповідь.    

 

 

Завдання 2.3: Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної 

правової допомоги  

Однією з цілей системи безоплатної правової допомоги є забезпечення 

надання якісної та доступної правової допомоги громадянам як у містах, так 

і у найвіддаленіших селах України. Це реалізується завдяки партнерству з 

очільниками об’єднаних територіальних громад. 

Можливість отримати безоплатну правову допомогу має бути у 

кожного 

15 вересня,  фахові консультації отримали мешканці села Росоша. 

Питання з якими зверталися громадяни, 

були досить різними, а саме: 

порядок розірвання договору оренди 

землі; 

порядок оформлення виплати від 

міжнародних організацій найбільш 

незахищеним категоріям населення; 

встановлення меж земельної ділянки; 

порядок розірвання трудового договору 

при звільненні; 

 порядок призначення пенсії. 

Про реалізацію прав в умовах 

воєнного стану говорили на зустрічі, 

директор Ірина Лісова Гайсинський 

місцевий центр з надання БВПД та голова 

Гайсинська районна державна 

адміністрація – Людмила Головашич. 

Військові реалії сьогодення внесли 

свої корективи у всі сфери нашого життя. 

Проте, система безоплатної правової 

допомоги продовжує бути на варті прав 

громадян. Тож метою такої зустрічі, стало обговорення подальшої 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__cft__%5b0%5d=AZUp20ZvUWhZZFgngSRBW2i8Bncx9H9rjjru0gBR6NiIJMHCxU73y65huVsgL6Uq9sZnKWzGzvqV3tJPahUKFolW73jPp54rP93E7PSIHqr_iMp14ok6IRjXq7vqipylRyDrNpPsRaH1nlJzqwiW550D&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__cft__%5b0%5d=AZUp20ZvUWhZZFgngSRBW2i8Bncx9H9rjjru0gBR6NiIJMHCxU73y65huVsgL6Uq9sZnKWzGzvqV3tJPahUKFolW73jPp54rP93E7PSIHqr_iMp14ok6IRjXq7vqipylRyDrNpPsRaH1nlJzqwiW550D&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gaysinrda?__cft__%5b0%5d=AZUp20ZvUWhZZFgngSRBW2i8Bncx9H9rjjru0gBR6NiIJMHCxU73y65huVsgL6Uq9sZnKWzGzvqV3tJPahUKFolW73jPp54rP93E7PSIHqr_iMp14ok6IRjXq7vqipylRyDrNpPsRaH1nlJzqwiW550D&__tn__=-%5dK-R
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співпраці, щодо встановлення спільної та скоординованої роботи для 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги громадян.   

Фахівець сектору Теплицького бюро правової допомоги присутніх 

ознайомили з діяльністю системи БПД, послугами, які надаються, порядком 

отримання правової допомоги. 

17 серпня, юристи сектору Бершадського бюро 

правової допомоги продовжують виїзні прийоми 

громадян, тож плановий відбувся до Баланівського 

старостинського округу. 

Завідувач сектором «Бершадське бюро правової 

допомоги» Людмила Зеленюк, провела робочу 

зустріч із старостою Людмилою Устяк щодо 

подальшої співпраці та розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги жителям сільської 

місцевості. 

Пізніше, для мешканців старостинського округу 

проведено інформаційний захід на тему: «Визнання 

договору оренди земельної ділянки недійсним». 

По завершенню зустрічі всі охочі отримали безоплатні консультації з 

питань: 

права власності на земельну ділянку,  

розірвання договору оренди землі,  

оформлення статусу ВПО,  

оформлення Є-допомоги,  

спадкування житлового будинку,  

 майна, відшкодування матеріальної шкоди,  

 захист порушених прав споживача та ін. 

 

Команда Гайсинський місцевий центр з 

надання БВПД та секторів бюро, завжди 

мала за ціль бути корисним для кожного 

громадянина України у правовому полі, тож 

воєнний час не є винятком – продовжуємо 

консультувати! 

В окремих життєвих ситуаціях можливість 

отримати адресну правову допомогу для 

людини є чи не єдиним способом вирішити 

своє правове питання.  

Військовослужбовець, який перебував на лікуванні у КНП 

«Немирівська міська лікарня» Немирівської міської ради, отримав саме таку 

допомогу від наших фахівців сектору Немирівське бюро правової допомоги. 

Метою зустрічі стало роз’яснення щодо:  

пільг за кредитним зобов‘язанням,  

порядок взяття та зняття з військового обліку,  

права та обов‘язки військовослужбовців.   
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28 липня, фахівці Гайсинський 

місцевий центр з надання БВПД 

поспілкувались з членами спілки інвалідів 

війни, збройних сил та учасників бойових 

дій Гайсинської територіальної громади, на 

базі Університету ІІІ віку, за участі 

представників КУ "Центр надання 

соціальних послуг" Гайсинської міської 

ради. 

Під час зустрічі говорили про створення системи безоплатної правової 

допомоги, цінності, мету та принципи діяльності БПД; хто має право на 

отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, різницю 

між цими поняттями та який порядок надання правової допомоги. 

Учасники заходу активно брали участь в обговорені та ділились 

своїми поглядами. 

 

Розділ 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів медіація  

Працівниками Гайсинського місцевого центру та секторів бюро 

правової допомоги за потреби проходять навчання щодо надання допомоги 

в забезпеченні доступу осіб до медіації.  

Також, за потреби поширюється інформація про можливість 

використання альтернативних способів врегулювання спорів за допомогою 

медіації. 
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Розділ 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих 

на недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи 

конфлікті із законом 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги особам звільненим від відбування 

покарання та особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, а також іншим особам, які 

потребують соціальної адаптації 

Правова культура неможлива без усвідомлення, де закінчуються наші 

права і розпочинаються права іншої особи. 

Суть пробації полягає у встановленні 

нагляду за засудженим з покладенням на нього 

певних зобов’язань й обмежень, без ізоляції 

його від суспільства (відвідувати центри 

пробації, періодично зустрічатися з наглядовим 

офіцером, брати участь у певних різновидах 

діяльності, дотримуватися законослухняної 

поведінки тощо). 

То ж, фахівці сектору Бершадське бюро правової допомоги, на 

постійній основі проводять правопросвітницькі заходи та здійснюють 

прийоми громадян в Центрах пробації за для інформування осіб, які 

відбувають покарання без позбавлення волі про власні права та можливість 

їх захисту саме з системою БПД.  

 

Фахівці секторів "Тростянецького та 

Немирівського бюро правової допомоги", 

провели консультування та інформування з 

правових питань для суб’єктів пробації. 

Серед присутніх розповсюджено буклети 

та роз’яснено порядок надання безоплатної 

правової допомоги громадянам. 
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