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ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ВІННИЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ РІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2022 РІК У III КВАРТАЛІ 

 

ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 

правової освіченості людей 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів 

системи надання безоплатної правової допомоги 

3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на 

недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті 

чи конфлікті з законом (в адміністративному та кримінальному 

процесі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

Кожен громадянин має право на правову допомогу — це гарантовано 

статтею 59 Конституції України. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. У правовій державі, де суттєву частину 

життєвих проблем людина має вирішувати самостійно у спосіб, визначений 

законодавством, доступність правової допомоги така ж важлива, як доступність 

медицини, освіти, соціального захисту тощо. 

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області 

особливу увагу у IІI кварталі 2022 року приділили правопросвітницьким заходам 

пов’язаних із роз’ясненням чинного законодавства, прав та обов’язків різних 

верств населення та соціальних груп в умовах воєнного стану, відновне 

правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення. Особливу увагу було приділено роботі з внутрішньо 

переміщеними особами. На постійній основі здійснюється інформування 

громадян стосовно можливості отримати правові консультації за Єдиним 

всеукраїнським номером системи БПД 0-800-213-103 та скористатись такими 

онлайн ресурсами системи безоплатної правової допомоги: 

 правнича вікіпедія «WikiLegalAid» для отримання відповідей на 

правові питання; 

  публічний чат Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога»; 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури 
та правової освіченості людей

https://wiki.legalaid.gov.ua/
https://t.me/ualegalaidchat


  приватний  чат системи БПД у Телеграм;  

 телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству»; 

 приватний чат системи БПД у Вайбері ; 

 адреси можна дізнатися за посиланням.  

 Також громадяни мають можливість отримати онлайн юридичну 

консультацію, заповнивши наступну форму на сайті. 

 

 

 

 

 

Вінницька ОДА та система БПД шукають можливості до 

системного підходу застосування ресоціалізації до 

неповнолітніх  

13 липня 2022 року Наталя Заболотна, Ірина Бондаренко 

начальниця управління впровадження альтернативних 

способів врегулювання спорів Координаційного центру з 

надання правової допомоги, Марина Лукіянова директорка Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області зустрілися, аби систематизувати механізми допомоги дітям, які 

вкрай потребують уваги і підтримки від держави - неповнолітніх, які перебувають в конфлікті 

із законом. Адже навіть ці діти повинні мати шанс на ресоціалізацію. 

"Життя непередбачуване, й інколи один необачний вчинок – крадіжка, хуліганство тощо – 

може зіпсувати дитині все життя, довівши її до в’язниці",-зазначила директорка РЦ з надання 

БВПД у Вінницькій області Марина Лукіянова. 

На сьогодні в Україні є альтернативний шлях – примирення неповнолітньої особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення з потерпілим, відновлення соціальних зв’язків із суспільством. 

У правовій сфері цей підхід має назву "відновне правосуддя". 

Вінницька ОДА та система БПД сьогодні намагаються вдосконалювати підходи ресоціалізації 

неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, адже захист прав дітей завжди був 

і буде у фокусі роботи ОДА у Вінницькій області.  

Пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення» реалізується в Україні з 2019 року. 

правової допомоги. Детальніше 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

http://legalaid.gov.ua/telegram.html
https://t.me/Non_Violence_Bot
http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUtwsWPQNxkdlqw5Tk886R-Vxf2A-i6bmyUUuEP7F8dxzkAZp-tQA53k3HjBtxmIeWCwIkBSFLMLVmKjAJjMQ5Lx_jA0ECTsD2K25lhlbRmLvKlYkhZGkKrTz3mXlebGYQ0UyMUNuiEpBi5imTSUiv5VcaxyrqAhNmwKkWKCmWtKylSjEh78LXmQY2vCXa7RN4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid02MLPooPfqCxM3paQFv8GcPw65JekyebnMbTA9RfsVw7469C5mi5MUTsnvmycJva7El


30 серпня 2022 року забезпечення стану дотримання 

прав та законних інтересів неповнолітніх осіб, які 

були переміщені або евакуйовані з територій, де 

ведуться активні бойові дії.  

Нарада для державних та правоохоронних органів, з 

метою забезпечення захисту та представництва 

інтересів неповнолітніх осіб, не лише права яких були 

порушені, у зв'язку із воєнними діями на території України та агресією зі сторони росії, але і 

забезпечення захисту. Участь у зазначеному заході, за організації Вінницької обласної 

прокуратури, прийняла директорка Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області Марина Лукіянова для обговорення забезпечення захисту законних інтересів осіб, які 

не досягнули повноліття та вчинили адміністративні/кримінальні правопорушення вперше чи 

повторно. Детальніше  

Правова самоосвіта молоді 

Інформаційний форум #Українськамолодьвражає до Дня 

молоді в Україні, за підтримки та організації Вінницької 

обласної державної адміністрації Вінницької міської 

ради, обласного молодіжного центру "Квадрат".  

Марина Лукіянова, директорка Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області, завітала до 

молодіжного центру, щоб привітати учасників заходу з святом та розповіла зокрема про 

порядок реєстрації громадських організацій та благодійних фондів (необхідний пакет 

документів), про написання проєктів для отримання грантів; як змінилась робота центрів та 

бюро з початком запровадження воєнного стану.  

Про можливість звернутись за правовою допомогою у кожного та отримати роз'яснення від 

юристів, і лише зваживши отриману інформацію, приймати рішення та діяти. Детальніше 

Правова освіта для малечі 

 

З різних куточків України, які через війну та 

активні бойові дії змушені були разом із батьками 

покинути власні домівки 

Черговий візит до оздоровчого центру 

"ЯМаріуполь.Родина", з конкурсами та 

подарунками, до дітей з міст та селищ України, 

фахівців Регіонального центру з надання БВПД у 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUPxDy6S-bzjEA-UBX_spBqgAEtq6yNQLdms6G9L1zTZT6dGgsIfdn-1f7AdOJ8OTQFNvO1fWzaHXeeR8kZPNm9wnFaGKlcpJgG0D1rSD6Y0rTZbMchs4U61BYVsPjy3ODF1_dDTySCQeEKZ7MT9dxzG7qqHTSZYpfpYld1O5rFjvp_qb0WJF7usu7dYNOJo2E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUPxDy6S-bzjEA-UBX_spBqgAEtq6yNQLdms6G9L1zTZT6dGgsIfdn-1f7AdOJ8OTQFNvO1fWzaHXeeR8kZPNm9wnFaGKlcpJgG0D1rSD6Y0rTZbMchs4U61BYVsPjy3ODF1_dDTySCQeEKZ7MT9dxzG7qqHTSZYpfpYld1O5rFjvp_qb0WJF7usu7dYNOJo2E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid026Zy6QqQ76La3UJpXhLjnrn8QZTUhkb8yAX6dZN4qMhcVJ8gWFiDiPHSU1b92iJHXl
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid034w4eijGtkAffrybReuPr4Xahxi2r8DmvoipfLcyhHtzhSFSv3mUbvhqWvEtj4oJ2l


Вінницькій області Вікторії Чорби та Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 

щоб у дощову та похмуру осінь розважити дітей.  

Руханки, інтерактиви, нанесення аквагриму, розмальовки, малювання (вільний політ фантазії) 

та розмови про права та обов'язки (у школі та вдома), правила поведінки. Створення дерев з 

правовими листочками. Детальніше  

 

Про дотичність системи БПД  

 

Навіть під час повітряної тривоги, дотримуючись 

безпеки громадян та перебуваючи в укритті, фахівці 

системи правової допомоги на Вінниччині 

продовжують правопросвітницькі діяльність та надання 

індивідуальних консультацій громадянам у рамках 

лекції "Судові та правоохоронні органи"  

Розповіла директорка Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марина Лукіянова та 

начальник відділу забезпечення якості Олександр Сільніцький. 

Студенти першого курсу Кафедри права Вінницького національного аграрного університету 

також дізнались про заснування системи БПД в Україні, її роль у формуванні правового світогляду 

молоді та можливість звернутись із правовим питанням до фахівців центрів/бюро та вирішити 

ситуацію у законний спосіб. Детальніше 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 
проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів 

системи надання безоплатної правової допомоги

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid02CanWXPfN9B7ACvCi1Mm9CiBtzMdRMiyJBq5ErTGYPsYSyxa8B8jc9co5GNxHcxZ1l
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid025C8rT9y48gHHycVaTn9K2reSpUiPBnQvkz8mqXxp4Jy224VEyZH6KXMzDWzwGq4jl
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid025C8rT9y48gHHycVaTn9K2reSpUiPBnQvkz8mqXxp4Jy224VEyZH6KXMzDWzwGq4jl


У III кварталі 2022 року фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області забезпечили розміщення 28 публікацій в Інтернет-виданнях, 2 виступи на радіо, 19-

публікацій на сайті БПД, 44 публікації на офіційній сторінці в мережі Instagram, 174 публікації 

в мережі Facebook. 

Виступи на радіо 
 

«Про мобілізацію» 

 

У студії Радіо Місто Над Бугом - 101,8 FM  

віщує директорка Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області Марина Лукіянова. Ведучий Олег Семко  

Відеосюжет доступний до перегляду за посиланням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Про трудові відносини в умовах 

воєнного стану» 

 

У студії "Українське радіо" розмовляли 

начальниця вiддiлу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення та розвитку 

інфраструктури Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області Лілія 

Галайчук та ведучий на радіо Олег Блажко  

Відеосюжет доступний до перегляду за 

посиланням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/radiomistonadbugom?__cft__%5b0%5d=AZUhOHwOkjsu0uvphG1nFqUzJTlJJdjASrPhN8YSUf9Z6W0PQ4p5nEQ6GiV22ozyy6JxOKTOXG8y02nq_-NN6nSxKHwd7gkdyRx1ldxZP3w82Lv8JAdd0A578eYyy-2IjVtIhULRWcFNHMCojOJzb-Rh-S1C4cbpIgfonZnB9jfQgbi5quvoDlqCn85lPlMViLIqsalSHtSJ66cOkWayfoGd&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUhOHwOkjsu0uvphG1nFqUzJTlJJdjASrPhN8YSUf9Z6W0PQ4p5nEQ6GiV22ozyy6JxOKTOXG8y02nq_-NN6nSxKHwd7gkdyRx1ldxZP3w82Lv8JAdd0A578eYyy-2IjVtIhULRWcFNHMCojOJzb-Rh-S1C4cbpIgfonZnB9jfQgbi5quvoDlqCn85lPlMViLIqsalSHtSJ66cOkWayfoGd&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUhOHwOkjsu0uvphG1nFqUzJTlJJdjASrPhN8YSUf9Z6W0PQ4p5nEQ6GiV22ozyy6JxOKTOXG8y02nq_-NN6nSxKHwd7gkdyRx1ldxZP3w82Lv8JAdd0A578eYyy-2IjVtIhULRWcFNHMCojOJzb-Rh-S1C4cbpIgfonZnB9jfQgbi5quvoDlqCn85lPlMViLIqsalSHtSJ66cOkWayfoGd&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/radiomistonadbugom/videos/1096152817973134
https://www.youtube.com/watch?v=CoFj-XPsl60&list=PLLKKbRCS4sKoXKblSYpHUu2vqH1XfkKrR&index=2


 

 

Комунікація з інтернет-виданнями  
 

Успішна_практика. Визнання факту смерті доньки для оформлення опікунства над 

онуками 

 

Сьогодні є буденною реальністю той факт, що величезна кількість українців знаходяться за 

кордоном. На жаль, трапляються прикрі, сумні непоодинокі випадки загибелі наших громадян 

за межами України, в тому числі на території країни-агресора. Зазвичай, в такому разі перед 

родичами померлої людини постає багато складних питань, зокрема визнання факту смерті 

особи. Пані Ганна, її донька Олена і двоє внуків є внутрішньо переміщеними особами, вони 

проживали в смт. Кленовий Луганської області, однак через бойові дії в 2016 році змушені 

були покинути свою домівку та шукати прихистку в Вінницькій області. Олена періодично 

виїжджала до російської федерації, де 10 березня 2022 року померла на території країни-

агресорки, що підтверджується свідоцтвом про смерть. 



Перед бабусею постало ряд питань щодо оформлення опіки та піклування над малолітніми 

внуками, так як батько дітей знаходиться невідомо де в російській федерації, дітьми ніколи не 

цікавився, не виховував, не забезпечував матеріально, фактично з народження. 

З метою встановлення факту смерті доньки, пані Ганна звернулася із заявою до 

Тростянецького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Гайсинському р-ні 

Вінницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Хмельницький), однак відділом було відмовлено у проведенні реєстрації смерті. Тоді жінка 

прийняла рішення звернутись за допомогою до Гайсинського бюро безоплатної правової 

допомоги Гайсинського місцевого центру з надання БВПД. Юристи роз’яснили її право на 

правову допомогу, як внутрішньо переміщеній особі та пояснили, що необхідно звернутись до 

суду, призначили адвоката для представництва інтересів пані Ганни в суді. 

Суд дослідивши та оцінивши докази у справі, якими вони обґрунтовуються, встановив 

наступні фактичні обставини. Більше 

 

 

Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувається відповідно до наказу Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 року № 136, яким запроваджено з 1 

липня 2015 року систему заходів щодо моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання БВПД у кримінальному процесі (із змінами, внесеними згідно з Наказом  

Координаційного центру з надання правової допомоги № 170 від 20.07.2016). 

Зустрічі з клієнтами та адвокатами системи БВПД щодо якості надання безоплатної 

правової допомоги, відповідно до наданих адвокатам доручень було здійснено 16 

спостережень за роботою адвокатів у суді у кримінальних провадженнях, які здійснюють 

захист за дорученнями Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області, проведено 

4 бесіди з клієнтами, яким надається безоплатна вторинна правова допомога у кримінальному 

процесі, проведено 24 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації в актах надання 

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

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn?__cft__%5b0%5d=AZU7VHco8yymkNzlCXrrd-MYiaS2Ep3eW_T41i3MDxIV9lDMLUKZ_c4FuqLnzYmkRZce5M_JKgj70nCeildwAVkdNYne5tBDurN5BFFuuaTIjM-dmjPXr6odPfJy_O3SE-f5OPjSG9qmr0N3-CYLOwVD&__tn__=-%5dK*F
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/vyznannya-faktu-smerti-donky-dlya-oformlennya-opikunstva-nad-onukamy/?fbclid=IwAR0E_523VbFWI_oE-9jD2qK8SPFHgwJqBWtC4kt7QNWhFI4wo2F38suJJzI
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170419-16#n46


БВПД в частині дотримання вимог стандартів якості надання БВПД у цивільному та 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. 

Фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

забезпечено проведення моніторингу діяльності центрів та бюро правової допомоги у 

кількості 4 моніторингів у III кварталі 2022 року. 

Також у III кварталі 2022 році Регіональним центром з надання безоплатної правової 

допомоги у Вінницькій області організовано онлайн-навчання для фахівців системи БПД у 

Вінницькому регіоні та безпосередньо  прийнято участь у заходах, спрямованих на 

підвищення кваліфікації працівників Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області. 

 

 
 

Фахівці системи БПД на Вінниччині долучились до участі у заході «Напрацювання 

механізмів реалізації проєкту щодо захисту та соціальньо-психологічної підтримки у 

процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель 

«Барнахус»)»  
 

Директорка Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Марина Лукіянова та 

юрист Анастасія Семенюк взяли участь у зазначеному тренінгу, адже система БПД забезпечує 

захист законних інтересів та прав дитини. Зокрема, діти мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, тобто на захист та представництво у суді.  

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZVCRA3Vk6duju0Joi4dWo9ZsTrA1cmbYOMvMgVHqPNQch43HQVddM9HpHi-3nuRN-kN4eqLN_6uBjoALhHgHe6Uf6XC1TB3smm2dDQJ2ZulsWeVT_xNdXZNk4jLuHIjDWCw23l4hHuBtswM5-djvicr&__tn__=-%5dK-R


Барнахус у свою чергу надає комплексну соціальну, правову, психологічну та медичну та інші 

види допомоги та послуги дітям, потерпілим та свідкам щодо кримінальних правопорушень 

та розрахований на дітей, віком до 18 років. Детальніше 

 

 
 

Онлайн-навчання «Протидій домашньому насильству»  

провели для відповідальних осіб за реалізацію державної політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству  

Організатори: Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій області, Департамент 

соціальної політики та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації. 

Спікери заходу: директорка РЦ Марина Лукіянова та завідувачка сектору «Хмільницького 

бюро правової допомоги» Козятинського місцевого центру з надання БВПД Ганна Мариніч.  

 

Учасники заходу були проінформовані про: 

 Право на безоплатну вторинну правову допомогу осіб, які постраждали від домашнього 

насильства; необхідні документи для отримання вторинної правової допомоги.  

 Про інформування центрів суб’єктами що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, зокрема сільськими, селищними, міськими, районними 

у містах радами, їх виконавчими органами. 

 Про відмінність у застосуванні терміннового забороного та обмежувального припису. 

 Про графіки роботи, місцезнаходження бюро правової допомоги та контакту інформацію 

https://bit.ly/bpd_buro 

 Про канали комунікації системи БПД https://linktr.ee/legalaid.gov.ua та Єдиний номер 

контакт-центру 0-800-213-103 

До заходу долучились 53 учасники, зокрема працівники сільських, селищних, міських рад, їх 

виконавчі органи. Детальніше 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0P5Qxvr4RYCzRWWmXWXBGEcCVyt2S1bRCeq1eBEfgCsQpKjYjsrCpjXr9CMHgbJral
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUfcrHVedm8EvBz0n4bfMD-LKuS_0bDP1mHCQRGsrVlm4xljPo7Tdt3O0yToXDB2CFRNYa0fLQPfyw1jNSj0l5NQIon9peyjRNrMwZt_gp3Lxv1jc5f16UfDyRQ0iIetFaSWbcgcJI91hvU9PdDv6mq&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZUfcrHVedm8EvBz0n4bfMD-LKuS_0bDP1mHCQRGsrVlm4xljPo7Tdt3O0yToXDB2CFRNYa0fLQPfyw1jNSj0l5NQIon9peyjRNrMwZt_gp3Lxv1jc5f16UfDyRQ0iIetFaSWbcgcJI91hvU9PdDv6mq&__tn__=kK-R
https://bit.ly/bpd_buro?fbclid=IwAR2dpdIuVceQxS5ZcXKlJo64OTUfYPhBMu8ZzasMv2N1W4xVFFHp8YzwXG4
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua?fbclid=IwAR28oTVD4r_cuV0-bFkkQpVertkQxewTAkqg-HWbnrQN5m9soDqYgICCWc0
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0UrMwRfUJgux3Yw9hcXkisacW89JdVDicseKC36P6sHj1tcuFnrb7onHUfGbq3weUl


 
 

Онлайн-тренінг для фахівців системи БПД у Вінницькому регіоні щодо написання 

новин, прес-релізів, статей 
Про структуру новини, цільову аудиторію, яка читає саме ваші публікації, як обрати назву до 

матеріалів, розповіла журналістка інтернет-видання i-vin.info Тетяна Щербатюк. Детальніше  

 

 

 
 

Онлайн-навчання, тема "Грошові виплати військовослужбовцям під час воєнного 

стану"  
 

для фахівців місцевих центрів та бюро правової допомоги у Вінницькій області, з метою 

підвищення кваліфікації працівників та якісного надання правової допомоги, зокрема 

категорії громадян-військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей 

загиблих(померлих)Захисників України. 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0nLGYpU53WfhsDqvrznVPat3UohvvempMeR1cYkBcXYwEFbkvLEUPKPrfDqWoR9iMl


За організації директорки Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової та підтримки у проведенні та виступі спікерки-адвокатеси, голови молодіжного 

комітету НААУ UNBA NextGen Жанни Грушко. 

 

Під час заходу, учасники розглянули наступні питання:  

 

 Хто такий військовослужбовець. 

 Перелік нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо виплат 

військовослужбовцям. 

 Види виплат на які може розраховувати військовослужбовець (про 30 та 100 тисяч 

гривень). 

 Про встановлення інвалідності, одноразову грошову допомогу від держави; пакет 

необхідних документів для її оформлення та подальше отримання. 

 Про компенсацію від держави родині померлого військовослужбовця, тощо. Детальніше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З якими питаннями звертаються внутрішньо переміщені особи  

 

Фахівчиня Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області  Анастасія 

Семенюк завітала на зустріч до партнера 

системи БПД на Вінниччині, регіонального 

представника UNBA NextGen та адвокатеси 

Жанни Грушко, щоб дізнатись з якими 

найчастіше питаннями звертаються 

переселенці.  

Як виявилось, питання, які хвилюють ВПО 

найбільше: вручення повісток чоловікам; відшкодування вартості зруйнованого житла та 

пошкоджених транспортних засобів, у результаті ведення бойових дій; пільги для вступників 

до вищих навчальних закладів; зниження вартості проїзду у громадському транспорті для 

ВПО; перенесення архівних даних з виконавчих служб на окупованих територіях; пільги для 

реєстрації та юридичні аспекти перенесення бізнесу з окупованих територій. 

 

 

4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, 
спрямованих на недопущення порушень прав людини, 

яка знаходиться у контакті чи конфлікті з законом (в 
адміністративному та кримінальному процесі) 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUOijLTcyGRIUcX6OiNwqC2WRb9EBw4D6KVWToaBdty3O1lI5zHkGCkP04YNlAH_ovJwc-1ZofdjtkibIURUFjLWV53u4Rqutw-IPIPxq5TqY8i7Zry4i2yvJx_izMs3lqByCgdfeZUqJl94byp-5yv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/unbanextgen?__cft__%5b0%5d=AZUOijLTcyGRIUcX6OiNwqC2WRb9EBw4D6KVWToaBdty3O1lI5zHkGCkP04YNlAH_ovJwc-1ZofdjtkibIURUFjLWV53u4Rqutw-IPIPxq5TqY8i7Zry4i2yvJx_izMs3lqByCgdfeZUqJl94byp-5yv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0yJCU28cVjFhBcQGZt5WEFMJ31nb8rLm1h6xqqCNWeJyBzxKZsAVwuUYPzSUBAExil
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUYpLk7dqU2ALktUvsvTCNLEyHxKx1PFB4h2_9m7MYCfl1PEE9hFHZP71s3okONunRJnhipFYI2m8t0pj2ao1tvjyPk-o6P16zz0hW4gKiHE4zyRrlZ0_TEQ_bTNQ7RvJfpOSjZ6kUwr49NdG8CUkWh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid?__cft__%5b0%5d=AZUYpLk7dqU2ALktUvsvTCNLEyHxKx1PFB4h2_9m7MYCfl1PEE9hFHZP71s3okONunRJnhipFYI2m8t0pj2ao1tvjyPk-o6P16zz0hW4gKiHE4zyRrlZ0_TEQ_bTNQ7RvJfpOSjZ6kUwr49NdG8CUkWh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/unbanextgen?__cft__%5b0%5d=AZUYpLk7dqU2ALktUvsvTCNLEyHxKx1PFB4h2_9m7MYCfl1PEE9hFHZP71s3okONunRJnhipFYI2m8t0pj2ao1tvjyPk-o6P16zz0hW4gKiHE4zyRrlZ0_TEQ_bTNQ7RvJfpOSjZ6kUwr49NdG8CUkWh&__tn__=-%5dK-R

