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

У своїй діяльності Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги   керується  чинними  нормативно-правовими
актами,  Концепцією посилення правової спроможності громад. 

Томашпільським МЦ БВПД проведені  комунікативні заходи – семінари,
круглі столи, робочі зустрічі а також онлайн-заходи. 

Забезпечення надання адресної правової допомоги.

Адресну  безоплатну  правову  допомогу  надано  у  приміщенні  КНП
«Мурованокуриловецька центральна районна лікарня». До системи безоплатної
правової  допомоги  звернулася  пані  Поліна,  яка  через  стан  здоров’я  не  мала
змоги  самостійно  відвідати  бюро  безоплатної  правової  допомоги.  Завідувач
сектору  «Мурованокуриловецьке  бюро  правової  допомоги»  Томашпільського
МЦ  з  надання  БВПД  Олексій  Нагорняк  прибув  за  місцем  стаціонарного
лікування  пані  Поліни,  де  надав  безоплатну  правову  допомогу  та  допоміг
скласти заяву до органу державної влади. 

Доступність правової допомоги – один із основоположних та незмінних
принципів роботи системи надання безоплатної правової допомоги.
Головний  юрист  сектору  “Ямпільське  бюро  правової  допомоги”  Анатолій
Кислий  з  метою  полегшення  доступу  до  правової  допомоги  людей  з
особливими  потребами,  похилого  віку,  або  інших  категорій  соціально
незахищених осіб, які з об’єктивних причин не в змозі відвідати бюро правової
допомоги , надав адресну безоплатну правову допомогу жителю села Пороги
Могилів-Подільського району , який є особою з особливими потребами. Під час
надання  правової  допомоги  за  місцем  проживання  громадянина,  працівник
бюро з’ясував, що у даної особи питання щодо порушення недоторканості його



приватного життя та надав консультацію щодо подальшого вирішення даного
питання. 

Співпраця з бібліотеками:

З 24 лютого 2022 року в Україні у зв’язку з повномасштабною військовою
агресією  російської  федерації  введено  режим  воєнного  стану.  З  цього  часу
Верховною  Радою  України  було  прийнято  багато  законодавчих  актів,  які
потребують додаткового роз’яснення та розуміння. Одним із таких питань, яке
набуло ще більшої ваги в умовах воєнного стану, являється спадкування.
Задля поінформованості населення щодо змін у законодавчих та нормативно-
правових  актах,  що  регулюють  питання  спадкування,  головний  спеціаліст
сектору «Ямпільське бюро правової допомоги» Анатолій Кислий в приміщенні
комунальної установи «Ямпільська міська публічна бібліотека» провів робочу
зустріч з працівниками вказаної установи, відділу культури, туризму та релігій
Ямпільської міської ради, Ямпільського музею образотворчого мистецтва.
В ході зустрічі обговорювались такі питання:
- що таке спадщина та коли виникає право на її оформлення;
- який строк встановлюється для прийняття спадщини;
- особливості оформлення спадщини, встановлені на період дії воєнного стану;
- організаційні засади роботи нотаріусів в умовах воєнного стану;
- як діяти у разі пропущення строків для прийняття спадщини.



Правопросвітницькі заходи для ВПО:

Власники житла, що було зруйноване чи пошкоджене внаслідок збройної
агресії  російської федерації,  можуть отримати компенсацію за зруйноване чи
пошкоджене майно. 
 Про  алгоритм  таких  дій  розповів  завідувач  сектору  «Тульчинське  бюро
правової  допомоги»  Руслан  Швець  на  зустрічі  в  Тульчинській  публічній
бібліотеці з внутрішньо переміщеними особами-власниками такого майна.
Зокрема, під час спілкування з переселенцями фахівець ознайомив присутніх з
категоріями  громадян,  які  мають  право  на  компенсацію  за  пошкоджене  чи
зруйноване майно внаслідок збройної агресії;
-  порядок  та  алгоритм  дій  фіксації  та  повідомлення  про  пошкоджене  або
знищене майно; 
-порядок подачі заявки на компенсацію зруйнованого чи пошкодженого житла
через додаток «ДІЯ»;
-  основними показниками, які будуть враховуватися при визначенні заподіяної
шкоди; 
-нормативно-правовими актами, що регулюють зазначені правовідносини.
Також,  представник  системи  безоплатної  правової  допомоги  проінформував
присутніх про механізм фіксації військових злочинів та розповів про обставини,
що виключають кримінальну протиправність діяння відповідно до вимог статті
40 Кримінального кодексу України та наголосив, що введення воєнного стану не
призводить  до  обмежень  прав  суб’єктів  на  безоплатну  правову  допомогу,
гарантованих Законом України «Про безоплатну правову допомогу» і всім хто її
потребує,  безоплатна  правова  допомога  надається  у  порядку  та  за  наявності
підстав, визначених законом.



Врегулювання  земельних  відносин  під  час  воєнного  стану.  Особливо
актуальним  це  питання  постає  восени,  коли  настачає  час  збирання  врожаю,
сплати  оренди,  припинення  та  продовження  договорів  оренди  землі.  Для
вирішення  проблемних  питань  пов’язаних  із  землею  та  з  метою  надання
консультацій  юристи  сектору  Могилів-Подільського  бюро правової  допомоги
здійснили  виїзне  консультування  у  с.Озаринці  Могилів-Подільської  міської
територіальної громади. Усім бажаючим було надано повноцінне роз’яснення
правових питань.  Окрім, цього було прийнято внутрішньо-переміщених осіб,
що  перебувають  у  селі  та  надано  консультації  з  питань  пов’язаних  з
соціальними  гарантіями,  послугами,  державною  допомогою.  Завідувачем
сектору  та  волонтером  БПД  –  Ларисою  САВІЦЬКОЮ,  депутатом  Могилів-
Подільської  міської  ради,  проведено  робочу  зустріч  з  старостою  –  Петром
ПЕТРИКОМ,  спрямовану  на  координацію  спільних  дій  для  вирішення
соціально-побутових,  правових  проблем  переміщених  осіб.  Розповсюджено
інформаційно-роз’яснювальні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

Яким чином внутрішньо переміщені  особи можуть  отримати  додаткові
виплати від Організації Обєднаних Націй та гуманітарну допомогу.
Про порядок та алгоритм таких дій розповів завідувач сектору «Тульчинське
бюро  правової  допомоги»  Руслан  Швець  на  зустрічі  з  внутрішньо
переміщеними особами,  які  проживають  на  території  міста  Тульчин,  зустріч
проводилася  спільно  з  представниками  мобільної  команди  гуманітарної
організації  Intersos,  яка надає підтримку внутрішньо переміщеним особам та
місцевим мешканцям в психологічній допомозі та психосоціальній підтримці, у
вирішенні індивідуальних запитів (відновлення документів, влаштування дітей
до  навчальних  закладів,  соціальні  послуги),  в  інформуванні  щодо  всіх
доступних  медичних,  соціальних,  психологічних,  правових  послуг  та
проведенні різноманітних групових заходів (творчі активності для дорослих та
дітей, тренінги тощо.



Чергова зустріч з ВПО…, чергові запитання…, чергові проблеми людей…
Як  переселенцям  отримати  допомогу  від  держави  на  проживання  та
компенсацію за пошкоджене або знищене майно?
Про  порядок  та  механізм  таких  дій  вкотре  доповів  завідувач  сектору
«Тульчинське бюро правової допомоги» Руслан Швець на черговій зустрічі  з
внутрішньо  переміщеними  особами,  які  проживають  на  території  міста
Тульчин,  що  проводиться  спільно  з  представниками  мобільної  команди
гуманітарної організації Intersos, яка надає підтримку внутрішньо переміщеним
особам та місцевим мешканцям в психологічній допомозі та психосоціальній
підтримці,  у  вирішенні  індивідуальних  запитів  (відновлення  документів,
влаштування дітей до навчальних закладів, соціальні послуги), в інформуванні
щодо всіх доступних медичних, соціальних, психологічних, правових послуг та
проведенні різноманітних групових заходів (творчі активності для дорослих та
дітей, тренінги тощо.



Співпраця з центрама зайнятості: 

Відповідно  до  графіку  роботи  консультаційних  пунктів  доступу  до
безоплатної  правової  допомоги Томашпільського місцевого центру з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  начальником  відділу  «Чернівецьке
бюро правової допомоги» Вандою Бабій забезпечено роботу консультаційного
пункту  у  приміщенні  Чернівецької  районної  філії  Вінницького  обласного
центру зайнятості.
Для  працівників  та  відвідувачів  центру  зайнятості  було  проведено
правопросвітницькі заходи на теми: «Доступність державних сервісів для осіб
похилого віку», "Торгівля людьми (трафікінг)".  Серед учасників заходу було
розповсюджено буклети та інформаційні плакати, роз’яснено порядок надання
безоплатної  правової  допомоги  та  категорії  населення,  що  мають  право  на
безоплатну вторинну правову допомогу.

Співпраця з органами місцевого самоврядування

Допомога  внутрішньо  переміщеним  особам  надалі  є  пріоритетним
напрямком.
Фахівці  центру Альвіна Пилипчук та Галина Косар провели виїзний прийом у
Вапнярській  територіальній  громаді  в  приміщенні  КУ  "Центр  надання
соціальних послуг Вапнярської селищної ради" для осіб, які перемістилися з
територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові
дії.



25 липня 2022 року з метою запобігання та протидії торгівлі людьми, фахівець
сектору " Могилів-Подільського бюро правової допомоги" Василь Доровський
взяв участь у засіданні координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання та протидії  домашньому насильству та
протидії торгівлі людьми.
Фахівець повідомив, що в Україні створено законодавчу базу для боротьби з
торгівлею людьми . Також виокремив основні кaтегорії осіб, які відносяться до
групи ризику потрaпляння до торгівців людьми, детaльно розглянув ознaки та
форми торгівлі людьми. Звернув увaгу присутніх на видaх держaвної допомоги
особaм, які пострaждaли від торгівля людьми тa куди звертaтися пострaждaлим
особaм.

Основним  завданням  системи  безоплатної  правової  допомоги  було  і
залишається надання якісної правової допомоги громадянам. 
В  умовах  воєнного  стану  особливого  значення  набуває  оперативне
інформування  громадян  про  зміни  у  законодавстві,  тому  фахівець  сектору
«Ямпільське  бюро правової  допомоги»  Анатолій  Кислий здійснив  виїзд  в  с.
Северинівка  Ямпільської  територіальної  громади,  де  в  адміністративному
приміщенні  Северинівського  старостинського  округу  провів  консультування
мешканців громади.
Правові консультації надавались з питань у сфері:
- земельних;
- сімейних;
-адміністративних правовідносин та соціального забезпечення. 
Троє громадян звернулись із заявами про надання їм консультацій у письмовій
формі з питань, що стосуються приватизації присадибних земельних ділянок та
сімейних правовідносин.



Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

Перехід на «воєнні  рейки» регулювання земельних відносин є одним з
основних  завдань  сьогодення  влади  України,  а  тому,  в  зв’язку  з  цим,
продовжують  свою  роботу  в  умовах  воєнного  стану  виїзні  консультаційні
пункти прийому громадян системи безоплатної правової допомоги. 
Так, сьогодні в приміщенні старостинського округу с. Тиманівка Тульчинської
міської ради завідувач сектору «Тульчинське бюро правової допомоги» Руслан
Швець  у  рамках  Програми  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»  надав  юридичні  консультації  жителям  цього  старостинського
округу. 

З  метою  виконання  заходів,  передбачених  Програмою  Уряду
«Прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське  господарство»,  виконуючий
обов’язки  завідувача  сектору  «Ямпільське  бюро  правової  допомоги»  відділу
безоплатної  правової  допомоги  Анатолій  Кислий  здійснив  виїзд  в  с.  Русава



Ямпільської  територіальної  громади,  де  в  адміністративному  приміщенні
Русавського старостинського округу провів консультування мешканців громади.
Правові  консультації  надавались  з  питань  у  сфері  земельних,  трудових,
адміністративних  правовідносин  та  соціального  забезпечення.  Четверо
громадян звернулись із заявами про надання їм консультацій у письмовій формі
з  питань,  що  стосуються  приватизації  присадибних  земельних  ділянок  та
трудових правовідносин.

Фахівець  сектору  "Чернівецьке  бюро  правової  допомоги"  Ванда  Бабій
здійснила  виїзд  у  Березівський старостинський округ Чернівецької  селищної
ради Могилів-Подільського району . 

В умовах сьогодення одним із найважливіших напрямків роботи системи
безоплатної  правової  допомоги  є  інформування  громадян  щодо змін у  сфері
земельних відносин та як результат вирішення проблемних питань пов’язаних із
цими змінами. Саме з метою надання консультацій, роз’яснень для власників
земельних  ділянок,  мешканців  сільської  місцевості  було  здійснено  виїзний
прийом  громадян  юристами  сектору  «Могилів-Подільське  бюро  правової
допомоги» - Петром ЛАСКУСОМ та Василем ДОРОВСЬКИМ, у селі Кремінне
Могилів-Подільського р-ну. Бажаючі отримали відповіді на питання пов’язанні
із:
- орендними відносинами;
-  приватизацією  земельних  ділянок  комунальної  та  державної  власності,  а
також актуальне для цієї місцевості питання – визначення розміру та порядок
сплати  податку  за  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення  та
інших цільових призначень.
Виїзд  відбувся  згідно  запланованих  у  рамках  реалізації  заходів  проекту
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».



З  метою  підвищення  рівня  поінформованості  населення  з  правових
питань, фахівцями сектору "Шаргородське бюро правової допомоги" проведено
захід  для працівників  КУ Центр надання соціальних послуг та членів клубу
активного довголіття «Калинове намисто», в ході якого розповіли про ключові
зміни у земельних відносинах під час воєнного стану та надали консультації із
земельних питань, зокрема: 
-правова допомога, що гарантується державою;
-усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;
-спадкування земельної ділянки;
-зміна цільового призначення земельної ділянки;
-земельний податок для фізичних осіб.



В  Тульчинській  територіальній  громаді  продовжують  свою  роботу  пункти
доступу до безоплатної правової допомоги.
-Як  приватизувати  земельну  ділянку  на  якій  розташований
житловий будинок;
- яка процедура звільнення працівника під час воєнного стану;
як  оформити  державну  допомогу  на  дитину,  батько  якої
ухиляється від сплати аліментів; 
-яка  процедура  присвоєння  кадастрового  номера  земельній
ділянці, з такими запитаннями звернулися громадяни під час
роботи консультаційного пункту, який працював в приміщенні
Клебанського старостинського округу с. Клебань. 
Паралельно  з  консультаційною  роботою  завідувач  сектору
«Тульчинське  бюро  правової  допомоги»  Руслан  Швець
проводив  також і  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  ,  яка
стосувалася вчинення кримінального протиправного діяння під
впливом  фізичного  або  психічного  примусу  (ст.40  ККУ)  та
механізму  документування  воєнних  злочинів,  виявлення
свідків таких злочинів.

 

Завдяки  довідково-інформаційній  платформі  правових  консультацій
"WikiLegalAid"спеціалісти центрів та бюро  мають можливість обмінюватися
досвідом  та  формувати  кращі  практики  консультування  клієнтів  системи
безоплатної правової допомоги .

За 3 квартал 2022 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- повернення коштів, викрадених з платіжних карток;
- порядок постачання природного газу побутовим споживачам;
-  порядок  забезпеченя  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  осіб  з
інвалідністю;
- первинна організація профспілки.Профспілковий представник;
- відповідальність водія за забруднення пішохода брудом з калюжі;
- колективні договори;
- Форма ОК-5 та форма ОК-7 : отримання та використання.

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

Протягом 3 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 



За звітній період Томашпільський МЦ з надання БВПД  було розміщено
88  інформацій  на  офіційних  сайтах  районних  державних  адміністрацій,
районних радах та органах місцевого самоврядування , 3 публікації в газеті .

Також розміщено інформацію про надання БПД у приміщеннях партне-
рських установ та організацій.

Директорем Томашпільського МЦ БВПД проводилися онлайн наради з
фахівцями бюро правової допомоги щодо забезпечення якості  БВПД та під-
сумків діяльності місцевого центру за 3 квартал 2022 року.

Працівники  Томашпільського   місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги та бюро брали участь у ролі учасника-слухача в
навчальних  заходах   організованими  та  проведеними  правовими  клубами
“PRAVOKATOR”.

За звітний період здійснено 24  виїздів до консультаційних пунктів доступу де
звернулося 71 осіб за отриманням безоплатної правової допомоги. 

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

КЛЮЧОВИМ ФAКТОРОМ УСПІХУ Є КОМAНДНА РОБОТA.
Тому,  начальник  відділу  безоплатної  правової  допомоги  Альвіна  Пилипчук
Томашпільський  місцевий  центр  з  надання  БВПДпровела  круглий  стіл  з
фахівцями  відділу  соціального  захисту  Томашпільської  селищної  ради  та
державним реєстраторем відділу ЦНАП Томашпільської селищної ради.
Метою зустрічі  є  допомогти  людям,  які  перемістилися  із  зони  бойових дій,
наголосила  Альвіна  Пилипчук,так  як  внутрішньо  переміщенні  особи  мають

https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga?__cft__[0]=AZUBez2_-1du-v8IMz4HL7yyDNktmQHCLi48nLirQKdweQgVMB3GSsihfoaurCtH2gFfVpEpYnFzGsg4b8ykKTc6CU6QZxVSRWfvXEzo2TFVgcUk9oUlyOniKgS1a52xhS3Uf_YbRDC6LQ6saxTiGZtnvzlxX1ZYhcYd48JHg5CKwA&__tn__=-]K-R


досить  багато  проблем,  вирішення  яких  неможливе  без  участі  громади,
місцевих органів влади та соціальної допомоги.
Нaвчaємося, ділимося досвідом щодо зaбезпечення тa підвищення ефективності
процесу надання підтримки внутрішньо переміщеним особам.
На  сьогоднішній  день  переважно  громадяни  звертаються  з  таких  правових
питань як: 
-відновлення втрачених документів;
-виплата соціальної допомоги від держави;
-компенсація за зруйноване житло;
-перетин кордону.
В межах зустрічі  з  партнерами була узгоджена домовленість щодо спільного
забезпечення  та  задоволення  потреб  в  отриманні  соціальної  та  правової
допомоги. 

Внаслідок війни зміни торкнулись і сімейних правовідносин.
З  метою  ознайомлення  громадян  із  актуальним  законодавством,  завідувач
сектору «Мурованокуриловецьке бюро правової допомоги» Олексій Нагорняк
провів  семінар  на  тему  «Особливості  вирішення  сімейних  спорів  в  умовах
воєнного стану» для працівників ПП «Редакція газети «Наше Придністров’я».
Під час семінару були розкриті питання щодо порядку реєстрації актів шлюбу,
народження та смерті  у період воєнного стану, особливості  виїзду за кордон
дітей у супроводі одного з батьків без наявності згоди іншого.
Також  учасникам  заходу  роз'яснено  ст.40  КК  України  щодо  кримінальної
відповідальності за вчинення діянь.



Працівники  сектору  «Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги»
разом  з  волонтером  БПД  продовжують  розпочату  на  початку  літа  роботу  з
організаціями ветеранів Могилів-Подільського району. 
Сьогодні  проведено  зустріч   з  представниками  Могилів-Подільської  міської
організації  ветеранів  Могилів-Подільської  міської  територіальної  громади.
Саме  особи,  що  підпадають  під  «опіку»  голів  первинних  ветеранських
організацій становлять основну частину клієнтів системи безоплатної правової
допомоги,  у  тому  числі  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.   Отож,
завідувач  сектору  –  Петро  ЛАСКУС,  ознайомив  присутніх  з  можливістю
отриманя  правових  інформацій,  консультацій  (у  тому  числі  письмових),
роз’яснення  з  правових  питань,  складання  заяв,  скарг  та  інших  документів
правового характеру усіма особами, які перебувають під юрисдикцією України. 
Волонтер БПД – Лариса САВІЦЬКА, проінформувала щодо можливих правових
проблем  у  сфері  оренди  земельних  ділянок  у  зв’язку  з  введенням  воєнного
стану та неврожаю;
- застерегла щодо активності телефонних шахраїв;
-  надала шляхи вирішення цих проблем та перелік структур до яких потрібно
звертатись. 

«Запровадження воєнного стану не обмежує прав громадян на отримання
безоплатної правової допомоги» такий тезис відноситься не тільки до громадян,
що  відвідують  сектор  «Могилів-Подільське  бюро  правової  допомоги»,  а  і
засуджених осіб, що перебувають у ДУ «Могилів-Подільській виправній колонії
№114».  На звернення гр.  В.  завідувачем сектору – Петро ЛАСКУСОМ, було
здійснено  виїзний  прийом  засудженого  з  метою  надання  консультації  із
земельного права, а саме орендних відносин. Після отримання усієї необхідної



інформації  засудженому  буде  надано  письмову  консультацію  із  способами
вирішення порушеного ним питання. 

Консультаційний пункт працював в Крижопільському виправному центрі
№113.
Правову  допомогу  забезпечили  директор  Тетяна  НЕЧИПОРУК  та  завідувач
сектору "Крижопільське бюро правової допомоги" Тетяна СОЗІНОВА.
Під  час  зустрічі  засуджені  отримали  роз’яснення  з  приводу  вирішення
цивільних, адміністративних та кримінальних справ, а саме:
- порядок і підстави застосування умовно-дострокового звільнення;
- встановлення адміністративного нагляду.



1.4.  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)

Співпраця з пробацією продуктивна і ефективна!

Правовий  режим  воєнного  стану  не  став  перешкодою  у  співпраці
Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  та  Могилів-Подільського
міськрайонного відділу філії Центр пробації у Вінницькій області. Щомісячно
проводяться робочі зустрічі та інформаційно-роз’яснювальна робота з клієнтам
пробації. Головним юристом бюро - Василем Доровським та фахівцем відділу
пробації  –  Юрієм Швецем проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з
неповнолітнім  клієнтом  пробації.  Під  час  бесіди,  до  неповнолітнього  було
доведено  інформацію  про  можливі  наслідки  повторного  вчинення
правопорушення.  Слід  зазначити,  що  по  закінченню  зустрічі  неповнолітній
висловив впевнену позицію щодо дотримання норм закону та не допущення у
майбутньому  проступків,  що  показує  результативність  та  доцільність
проведення регулярних заходів з відділом пробації. 

Керівник  Томашпільського  МЦ  з  надання  БВПД Тетяна  Нечипорук  та
фахівці сектору "Крижопільське бюро правової допомоги" провели для фахівців
Крижопільського районного сектору філії  ДУ “Центр пробації” у Вінницькій
області  інформаційний  захід  на  тему:  "Концепція  механізму  відновного
правосуддя для неповнолітніх".
Також , директор Тетяна Нечипорук провела особистий прийом громадян, які
перебувають у Державній установі " Крижопільський виправний центр № 113".
Виїзний прийом відбувся у рамках дії Меморандуму про спрівпрацю.




