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раннганаа222222 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей  
C 

1.2. Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення 

правових проблем 

 

РОЗДІЛ II. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 
 

1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 

правові потреби та правові проблеми 

 

раннганаа222222 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання 

безоплатної правової 

2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної 

правової допомоги 

раннганаа222222 2.3. Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової 

допомоги 

РОЗДІЛ III. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

раннганаа222222 3.1 Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової 

допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

 РОЗДІЛ IV. 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) 
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раннганаа222222 

раннганаа222222 

4.1. Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі 

затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та 

здійснення ефективного  захисту їх прав. 

 4.2. 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 
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Розуміючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до 

правової допомоги, в III кварталі 2022 року Вінницьким МЦ з надання БВПД 

здійснено ряд заходів щодо посилення їх правової спроможності та доступності 

правової допомоги. 

Вінницький МЦ з надання БВПД постійно здійснював моніторинг стану 

доступності правової допомоги в громадах, які обслуговує МЦ, брав до уваги 

особливості інфраструктури та актуальні потреби окремих територіальних 

громад.  

 

 

 

Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про існування системи БПД, яке проводилося 

працівниками МЦ шляхом проведення правопросвітницьких заходів у режимі 

онлайн та офлайн для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для 

вирішення правових питань. 

Інформування проводилося шляхом публікації статей у online ресурсах, в 

соціальних мережах, публікації відеоматеріалів, проведенні відео-конференцій та 

прямих ефірів, навчань для школярів та студентів навчальних закладів міста та 

області, проведення лекцій для внутрішньо переміщених осіб, які через активні 

бойові дії в рідних містах, вимушено переїхали до м.Вінниці. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей 

1.1. Підвищення спроможності людей самостійно 

ідентифікувати правові потреби та правові проблеми 

 ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
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07 липня для студентів 

Вінницького національного 

аграрного університету - ВНАУ, 

Альона Мойсюк - головний 

юрист сектору "Вінницьке бюро 

правової допомоги №2" Вінницького МЦ з надання БВПД, розповіла про умови 

призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Детальніше. 

 

19 липня про реалізацію прав в 

умовах воєнного стану, на базі Вінницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Тімірязєва, розповів заступник 

директора Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Олександр Левицький. Під час 

зустрічі присутні поспілкувалися з 

Олександром на актуальні теми та отримали інформаційні матеріали системи 

безоплатної правової допомоги. Детальніше. 

 

28 липня в рамках виконання 

програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» 

завідувач сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Ярослава Мачай, для 

жителів с.Красне та Нове місто 

Тиврівської територіальної громади Вінницького району, провела інформаційний 

захід на тему: «Земельне законодавство в умовах воєнного стану». Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Mi7qiFi4zsgBY28iC7scufLZy3RToqQDEmrnh6sU1iJRUtyTxjb5ATHKgA65j3rUl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06Uq14JK3nAZduvTMJaQRKMneEu71Xsin42Jhgy2g73MV27w9Yv9mpGwXHZh3jjLJl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02y2MUn486jQEPvf1SPprMBmtvPgbFwxugmQpwqjmrYK7FM8TvRTYZfMqpV36voou8l&id=119420678411064
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30 липня фахівець Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Микола Бабій, спільно з 

фахівчинею Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області -Анастасією 

Семенюк взяли участь в інформаційному 

заході для внутрішньо переміщених осіб, 

під час якого громадяни мали змогу 

поспілкуватись з представниками державних структур, в тому числі і з 

представниками безоплатної правової допомоги. Детальніше. 

 

 

09 серпня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна та Микола Бабій 

провели онлайн-захід для працівниць 

Центру реабілітації "Гармонія" ім. Р. 

Панасюк на тему: "Військовий облік 

жінок". Детальніше. 

 

 

11 серпня про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги, що включає 

юридичні консультації, роз’яснення, допомогу 

в складенні заяв та представництва клієнта в 

суді, відвідувачам Барського районного центру 

зайнятості розповідав завідувач сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Сергій 

Орищук. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qBAbFLPTHdSY1UHYaHWiW98qpz7AUww2s6RfZAX4koMd6WiE3nfAEj9QyQ53w2ZXl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PbYfr6K9PN3NXRH3FFf2dTkWUXKKwL45AeRLsobZq3RmBKpxSaEstGbvaRzLJCHTl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034eEh4pFaz6Lrwz22YPV4KHBdeaFT7Gfu5fv6ycc2KKXJuRV68AWk169mXzKR8CuTl&id=119420678411064
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12 серпня в рамках Молодіжного 

правового лекторію «Феміда», на базі 

Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки, було проведено 

правопропросвітницький захід на тему: 

«Вчинення кримінального протиправного 

діяння під впливом фізичного або 

психічного примусу в умовах війни». Детальніше. 

 

15 серпня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Віталій Цимбал 

спілкувався зі студентами 

Вінницького національного 

аграрного університету - ВНАУ на 

тему: " Трудові відносини в умовах воєнного стану".Детальніше. 

 

 

15 серпня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярослава Мачай, за участю Вінницького 

районного відділу № 3 філії ДУ «Центр 

пробації» у Вінницькій області, для осіб, 

які перебувають на обліку у даній установі, провела правопросвітницький захід 

на тему : «Військові повістки : види, порядок вручення». Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02emZYVBy6Bv9cHqU7NQezzop4NwzcG9YZyyse7fFMfZ5caBAvMbT5Rp69PvBgF1yjl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KeeGxXHgxHrCX48CAJ19RjEYk5JWVNm3gySGNXTYRESu1HFYAxMtrt6j5KuaaFWml&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A2FagHL2CdQjTSd4MZqmMEVwMqDqgahkfcT6yr3J6G1onUTWNLdNxdqCN6YjjHTcl&id=119420678411064
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Головний спеціаліст сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анатолій Чмих провів 

правопросвітницький захід для громадян 

у ЦНАП Жмеринської міської ради, на 

тему: "Отримання компенсації за 

зруйноване житло та інше майно 

внаслідок збройної агресії російської федерації". Детальніше. 

 

26 серпня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анастасія Калась та Крістіна 

Куксіна провели 

правопросвітницький захід на 

тему: "Вчинення кримінального 

протиправного діяння під впливом 

фізичного або психічного примусу". Говорили про обставини, що виключають 

кримінальну протиправність діяння, що таке фізичний, психічний примус та 

крайня необхідність. Детальніше. 

 

08 вересня відбувся 

правопросвітницький захід для 

внутрішньо переміщених осіб на тему: 

"Встановлення факту смерті на 

тимчасово окупованій території", який 

провели працівники Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Олександр Левицький 

та Анастасія Калась, спільно з 

Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою. Детальніше. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hioYiyPhsZYgJhL1UyUq6cdKSnDZncYfLan33wwg7G9wZhGgKZw2CwvCBwcuvayjl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XhG2j14v9CLVxJPs8YJVtDHYx2JK7nbpSA58KHNcagZCnRAZqXgxxJZ9PuRBJoVkl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02x6qjCkJXqATSxtAMtpsuy8M5VQv3ryRTZnVKuSYL1dQuiry5sH8xBYVAeq139Yj5l&id=119420678411064
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08 вересня відбувся 

інформаційний захід для відвідувачів 

Барського районного центру 

зайнятості на тему: «Трудові відносин 

в умовах воєнного стану», який провів 

завідувач сектору "Барське бюро 

правової допомоги" Сергій Орищук. 

Детальніше. 

 

09 вересня задля надання 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам та інформування про їхнє 

право на безоплатну правову 

допомогу Євгеній Рей - головний 

юрист сектору "Вінницьке бюро 

правової допомоги №2" Вінницького 

МЦ з надання БВПД , спільно з 

представниками Вінницької районної 

державної адміністрації відвідали близько 12 населених пункти.Детальніше. 

 

13 вересня відбувся 

правопросвітницький захід на тему : 

«Прийняття спадщини в умовах 

воєнного стану» для осіб, які 

перебувають на обліку у Тиврівській 

філії Вінницького обласного центру 

зайнятості, який провела завідувач 

сектору «Тиврівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Ярослава Мачай. Детальніше. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036coFdQyAqvqkj3u6gaX6g5wwbuhZ8tvnEyYeBKLDizXrCiAdod5bMxbUi4rVf1hnl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0f9BmkYJdSFcMC8r6noFaW6mqH88mnETxWnPJQDn7Pk4tSZxB5i8vkf4hTtspHxSXl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZE3kykvkW1GL8mpgrqsJazX9zY4YkhBRovBRYXXoi1EqnBLncJP5spF26mW2TUwvl&id=119420678411064
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19 вересня відбувся 

правопросвітницький захід на тему: 

«Безоплатна правова допомога для осіб, які 

відбувають покарання» для громадян, які 

перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр 

пробації» у Вінницькій області, який 

провела завідувач сектору «Тиврівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Вінницького МЦ з надання БВПД - Ярослава 

Мачай. Детальніше. 

 

20 вересня представники Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Наталя Смішна та Альона 

Мойсюк, спільно з методистом Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів 

ПТНЗ - Оленою Ліщун ,розповіли учням ДПТНЗ 

«Вінницького міжрегіонального вищого 

професійного училища» про те, як не потрапити в 

кредитну пастку та які нюанси можуть виникнути 

під час отримання мікрозайму. Детальніше. 

 

21 вересня відбувся 

правопросвітницький захід для 

внутрішньо переміщених осіб на тему: 

"Відшкодування збитків та моральної 

шкоди під час війни", який провели 

працівники Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Наталя Смішна та Олександр 

Левицький, спільно з Вінницькою 

обласною універсальною науковою бібліотекою. Детальніше. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027w8ugJRoCzKsHqTBYx2E131hxsSGdCgJeU5Q5dvNBkD5jA1TpbcH234WyDSuKpdil&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pxwANdrhJtmcAPaNVzpjU3UU827eSGUTkm3acRseVr3wP3VSkxzJeeDo2x6phFubl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VqaVqwG2vvCbUSJa1sbhK7ishPpmbw88xM1wSR6XdTEcmudwZoecM3eDHfgBvPwQl&id=119420678411064


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА III КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

22 вересня в рамках надання 

безоплатної правової допомоги в сфері 

земельних правовідносин, в т.ч. на 

виконання заходів проекту "Програма 

"Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство" в селі Дубова 

Жмеринської ОТГ, завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Віталій Цимбал провів інформаційний захід 

на тему: "Земельні питання в умовах війни", на базі фермерського господарства 

«ТЕРРА НОВА». Детальніше. 

 

26 вересня працівники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Олександр 

Левицький та Анастасія Калась віддвідали 

інформаційно-гуманітарний хаб 

ЯМаріуполь. Вінниця, де провели захід 

для внутрішньо переміщених осіб на 

тему: "Відшкодування збитків та 

моральної шкоди під час війни". Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EtT7qyZf7BbkwKYgPVYssER5hXfxoFT8nXn4ZTB8DV5Mko8djCyKPQxTvejLP3Aul&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hacV1mncF4rbXLAKsArjhjjp5dE6gkU1UPyqWPd9HxWfEy3ZTXNUN53DJSSpN427l&id=100064811766571
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30 липня відбувся робочий візит 

представників Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Тетяни Глухенької 

та Вінницького МЦ з надання БВПД 

Олександра Левицького, до Вінницької 

установи виконання покарань №1, для надання 

правової допомоги засудженим особам. 

Детальніше. 

 

10 серпня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Наталя 

Смішна та Микола Бабій, спільно з 

фахівчинею Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області - 

Тетяною Глухенькою забезпечили роботу 

точки доступу до БПД для засуджених 

осіб на базі ДУ "Вінницька виправна колонія № 86". Детальніше. 

 

10 серпня заступник директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД -

Олександр Левицький, спільно з 

фахівчинею Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області - 

Тетяною Глухенькою забезпечили 

роботу точки доступу до БПД для 

засуджених осіб на базі ДУ "Стрижавська виправна колонія № 81". Детальніше. 

 РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БПД  

ДЛЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bpsJ4srcREDG67sCZAfxyrGzeZWbhHPRDm9aLSdthh79xNkb12pqQF5m6CZMMBk3l&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LD5XeiSkgUeuAu56jXR5kbpX3vAWZqoPvtmtfxTpzGXFVT3ZvQK9YKiaULyDuuE1l&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ng2UwDz5KeKd6rhXbzC6CNXXxFxVVtLj8PvHGLaMR5VGa1xDbVnYtx49LijbdBmCl&id=119420678411064


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА III КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

11 серпня представники 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД - Наталя Смішна та Олександр 

Левицький забезпечили роботу точки 

доступудо БПД для довічно засуджених на 

базі ДУ "Вінницька установа виконання 

покарань" (№ 1). Детальніше. 

 

 

30 вересня представники 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Олександр Левицький та Максим 

Митко, спільно з фахівчинею 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області - 

Тетяною Глухенькою забезпечили 

роботу точки доступу до БПД для засуджених осіб на базі ДУ "Вінницька 

виправна колонія № 86". Детальніше. 

 

 

 

Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких 

категорій громадян, а особливо внутрішньо переміщених осіб, до якісної 

правової допомоги, Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги забезпечує функціонування додаткових точок доступу до 

безоплатної правової допомоги для таких осіб.  

За III квартал 2022 року працівниками Вінницького МЦ з надання БВПД 

було забезпечено роботу близько 80 консультаційних пунктів, включаючи точки 

доступу до БПД на базі Вінницького міського суду Вінницької області, 

Інформаційно-гуманітарного хабу "Я Маріуполь м.Вінниця", гуманітарного хабу 

 РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БПД  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cyGPueCKbZJM9CmQKfe9QPNxWcRCucKdpBGTvLdQoLYZyM1dNqehCwfry9paj2phl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XGoAyc1QBvd1JbchnvZmgfeUZCegBkGdrVhaZWMBHkQuPvkD9GrX5exJPyURdhxQl&id=100064811766571
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"Луганщина Моя", Вінницької обласної універсальної наукової біблотеки та 

інших організацій. 

01 липня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анатолій Чмих консультував громадян на 

базі Управління праці та соціального 

захисту населення Жмеринської міської 

ради. Детальніше. 

 

 

12 липня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Віталій 

Цимбал, в рамках надання безоплатної 

правової допомоги в сфері земельних 

правовідносин, в т.ч. виконання заходів 

проекту "Програма "Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство" консультував жителів 

Станіславчицької територіальної громади. Детальніше. 

 

 

21 липня завідувач сектору 

«Тиврівського бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової 

Вінницького МЦ з надання БВПД -

Ярослава Мачай консультувала 

громадян у приміщенні ЦНАПу 

Тиврівської селищної ради. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02p2mQW7WUqXFiXapZ4mJw73CdZK4S3JmxeFKnjd2kUjXRNPXGTGC4Md7UFKD5rq26l&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sFBvRHjvzfSNRHRqPvUEr1pZ3EuF9TuzCGpaDcJMXTS9851bzp4iLHfbRGX4Bojwl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kYwtYof8e7uyMty3xcSFvGgva5kGv4iPfMJGR8tU923UcULMr5GsAEhZk9rMK2r7l&id=119420678411064
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20 липня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД Анатолій 

Чмих консультував громадян на базі ЦНАПу 

Жмеринської міської ради, на виконання 

проєкту "Об'єднання адміністративних послуг з 

правовою допомогою" Детальніше. 

 

 

27 липня з метою надання безоплатної 

правової допомоги, працівниками сектору 

"Барське бюро правової допомоги" Вінницького 

МЦ з надання БВПД було забезпечено роботу 

консультаційного пункту в відділі обслуговування 

громадян (сервісний центр) ГУ УПФУ у 

Вінницькій області для його відвідувачів. 

Детальніше. 

 

 

 

 27 липня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Ярослава Мачай, 

консультувала громадян у приміщенні ЦНАП 

Гніванської міської ради. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021sNVfWRivwVusTZr78DLW88ve64dCk4fJVArfyTc4M3j443vxmyGpMJ4mo8To2JDl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YKjeah9eDdXEfDPkzEZiPz5vo4jiTai7t9rwvgLJxnFCMjiWtzdH8U3gu6wXB2bgl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NTFpV5BwsEBjwatEghTPayvy55TpFPNKyyHzN2ViQcWNLmRR4CgUvskGoAVuJgsol&id=119420678411064
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28 липня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Анатолій 

Чмих консультував громадян на базі Управління 

праці та соціального захисту населення 

Жмеринської міської ради. Детальніше. 

 

У липні головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №2" - 

Альона Мойсюк відвідала Лука-

Мелешківську територіальну громаду, де 

зустрілась з мешканцями аби надати їм 

юридичну допомогу. Детальніше. 

 

10 серпня завідувач сектору «Тиврівське 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Вінницького МЦ з надання 

БВПД - Ярослава Мачай консультувала 

громадян у приміщенні ЦНАП Гніванської 

міської ради. Детальніше. 

 

12 серпня завідувач сектору "Барське 

бюро правової допомоги" Сергій Орищук 

відвідав Мальчовецький старостинський округ, 

де в приміщенні селищної ради, за участі 

старости с. Мальчівці – Масловської Н.А. 

консультував жителів громади. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08wg6L9sAF8RY7rnMEFggbKcSoPVEjWsS4RGPSyt92Ta6gZaa9xjuZAKq4mHmruhyl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kUgrcuDvSDjX7ACxgXxwqP9MbPucuie52BY9m5wUBu8F9codZMSabfATiBUnf2ppl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NAL3atqyoqFgttSzDU9nZVXzzWNtJmwdU5hrQj2ane7oJFXfWjgqbDpw4DrP8CCzl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0283udQsDpmMT1Gcn7NmREQNLgbsBY9o78j7PAnP6A9hszF85WU8VhyAQWqyv4Crcxl&id=119420678411064
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17 серпня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Ярослава Мачай 

консультувала громадян у приміщенні 

ЦНАП Тиврівської селищної ради. 

Детальніше.  

 

Протягом першої декади вересня 

завідувач сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Вінницького МЦ з 

надання БВПД -  Ярослава Мачай 

забезпечила роботу таких консультаційних 

пунктів:  

➡01 вересня –для осіб, які перебувають на обліку у Тиврівській районній 

філії Вінницького обласного центру зайнятості,  

➡05 вересня – для осіб, які перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій області,  

➡07 вересня – у приміщенні ЦНАПу Тиврівської селищної ради. 

Детальніше.  

 

08 вересня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Віталій Цимбал консультував громадян в 

Центрі надання адміністративних послуг 

Северинівської сільської ради. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BSvVzUmFYbsvLsYkUrYDb6cdVsiUE9H25HvDLRY4U4om8EqeWPPiM6ZpHeQsKHCHl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04zSfFzKKSF4TUh2DABJAXdAc1JFxec6qoJWB7Tm5nMaufsqUBKNixB8ScXv7vgYJl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xrR6Nr5i61HKjukPXkfd7W6nYSrwQPQZCMwbJASPwb18CjMHg19MscJTbDipPB9ml&id=119420678411064
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15 вересня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №2" 

- Альона Мойсюк надавала юридичні 

консультації на базі Вінницького міського 

суду Вінницької області. Детальніше. 

 

 

15 вересня працював 

консультаційний пункт в інформаційно-

гуманітарному хабі "Я-Маріуполь у 

м.Вінниця. Детальніше. 

 

 

 

14 вересня головний юрист сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анатолій Чмих консультував громадян на 

базі УПСЗН Жмеринської міської ради. 

Детальніше. 

 

14 вересня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

забезпечила роботу консультаційного 

пункту у приміщенні ЦНАП Гніванської 

міської ради. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CMEaMZHJEXn8Sp9vq1SQ2pFckaN3XiSS8ETAT6xyn4wyCmYpAFjKdaVHX9wtpYv5l&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hWa9HWW3jT1VUjfUuJtygVqn4z83QbjmFKrLdaiErTFrprAY4NZnktFgSYTxvQ7gl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025vpzzTdpVhDCeLC5QtJfJUqH3J7opdcMeUhxQ4MHRkYuzbWHsQymg6zFtcAQTtAvl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0W5T2N8eg6yxA2CJyrFfFbCTq5UZapvUd6Hiq9g88rGu6rb7fAf7uV6xBNgAMwrAzl&id=119420678411064
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16 вересня головний юрист сектору 

"Вінницьке бюро правової допомоги №1" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Крістіна Куксіна 

зустрілась з директором та юристом інформаційно-

гуманітарного хабу "Я-Маріуполь у м.Вінниця, де 

консультувала громадян Детальніше. 

 

 

30 вересня в рамках надання безоплатної 

правової допомоги в сфері земельних 

правовідносин, в т.ч. виконання заходів проекту 

"Програма "Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство", в селі Леляки Жмеринської 

ОТГ завідувач сектору "Жмеринське бюро правової 

допомоги - Віталій Цимбал консультував місцевих 

жителів з юридичних питань. Детальніше. 

 

 

 

 

 Працівниками центрів безоплатної правової допомоги здійснюється 

постійне оновлення інформації у WikiLegalAid – інформаційній платформі, що 

функціонує за принципом Wikipedia. Платформа містить правові консультації з 

різних тем. Ці консультації розроблені з урахуванням найбільш частих запитів 

клієнтів до системи безоплатної правової допомоги та нею можуть користуватись 

як юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні 

громадяни. Консультації підготовлені так, щоб бути зрозумілими не лише 

фахівцям, а й людям без юридичної освіти. Доступ до всієї інформації, що 

міститься в базі, є безкоштовним для користувачів платформи. 

  

 

1.2. Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v8HAe9awyA6mwdWEFfDmsasZPnyjkd1AMoVF9uLmWYxeZeUZH5FPoi9nwkA2hxvLl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02vQmeszC1zbjgooZSskQUhsSkryUk4FX5K5uNQcnWLQFA5zkZxpLbai31rS2NuYLAl&id=100064811766571
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 У березні 2021 року в Україні стартував проєкт «Волонтер БПД», завдяки 

якому все більше людей зможе дізнатися про їхнє право на безоплатну правову 

допомогу. Основне завдання волонтерів БПД – сприяти регіональним та 

місцевим центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

здійсненні їхніх функцій. Волонтери допомагають центрам проводити 

правопросвітницьку роботу, організовувати надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, реалізовувати інші повноваження у сфері захисту 

прав людини. На даний момент з Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги співпрацює один волонтер - Катерина 

Тарнавська, яка активно бере участь у поширенні інформації до громадян про 

систему безоплатної правової допомоги, організації правопросвітницьких заходів 

та поширенні інформаційних матеріалів на різні правові тематики. 

 

26 липня відбулася робоча зустріч 

координатора волонтерів Анастасії Калась з 

волонтеркою - Катериною Тарнавською, яка 

співпрацює з Вінницьким місцевим центром з 

надання БВПД з березня 2022 року. Під час 

зустрічі обговорено актуальні питання щодо 

координації волонтерської діяльності; 

проведення спільних правопросвітницьких 

заходів; публікацій авторських робіт волонтерів. Також надано інформаційні 

матеріали для подальшого поширення серед населення. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nXwjAzVenPVoMXdDLmkQw7fQgErYzjR2n16YMM4U4syt36sFPRe8JZY3VfaE4oPLl&id=119420678411064
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З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

містах та районах, які підпадають під юрисдикцію Вінницького МЦ з надання 

БВПД, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із 

регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, 

виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі 

Інтернет тощо. 

Так, за ІII квартал 2022 року в ефір вийшов 1 телерадіоефір, 46 радіоефірів, 

150 інформаційних розміщень опубліковано на сторінці Вінницького МЦ з 

надання БВПД у соціальній мережі Facebook, близько 900 публікацій на веб-

сайтах партнерів, органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних 

громад та у групах громад у Facebook, проведено понад 20 правопросвітницьких 

заходи.  

 

В рамках рубрики 

“Експерт_Інфо” директорка 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Наталя Смішна детально розповіла 

про основні аспекти й нюанси 

відшкодування збитків та моральної 

шкоди під час війни та відповіла на запитання наших слухачів, зокрема: 

Детальніше. 

 

 

 РОЗДІЛ II. Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 
 

раннганаа222222 2.1. Підвищення рівня обізнаності людей про систему 

надання безоплатної правової 
 

https://www.facebook.com/clubeverestvn/videos/3248235312089909/
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Робоча зустріч фахівчині Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області - 

Анастасія Семенюк та фахівчині Вінницького 

місцевго центру з надання БВПД -  Анастасія 

Калась. Детальніше. 

 

 

29 липня до Всесвітнього дня 

протидії торгівлі людьми, який 

відзначається 30 липня, проведено 

інформаційний захід для жителів 

м.Вінниці. Детальніше. 

 

 

 

 

  

 10 серпня директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

- Наталя Смішна, взяла участь у 

онлайн-зустрічі представників 

системи БПД Вінницької, 

Тернопільської та Чернігівської 

областей, щодо обміну досвідом та налагодження співпраці між ключовими 

інституціями з питань захисту прав дитини. Детальніше у публікації. 

Детальніше. 

 

 

 

раннганаа222222 2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання 

безоплатної правової допомоги 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Y38us7L4YFhdUixgMw3o1rdDWyesLXwreYWxmpLqfmprZMbAxQ1vepxo9uWzaznTl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02akqRAYGTfq9nfaHi6UJ72iPFQqVBsjTCszbHnvUDgHaRYEYMeeLm1paAjivzeT9vl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0226UbbpzgLEj7mwcDbRPvL9EJNvACAyz3q7Mg5CraZuL2eRg1U8gmS18En4X2QWMGl&id=119420678411064
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З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час комунікаційних технологій за III квартал 2022 року 

працівниками Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було забезпечено доступ до правової інформації через 

використання системи «Бібліоміст» для проведення скайп-консультацій, відео 

конференцій, забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 89 клієнтам.  

Працівники Вінницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги постійно комунікують з представниками органів 

місцевого самоврядування, головами об'єднаних територіальних громад, 

працівниками молодіжних центрів та громадських організацій аби 

організовуватипроведення правопросвітницьких заходів та роботу 

консультаційних пунктів доступу до БПД. 

 

28 липня головний фахівець із 

зв'язків з громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Анастасія Калась взяла участь в 

черговому засіданні Міжвідомчої 

робочої групи з питань сім'ї, 

запобігання домашньому насильству 

та протидії торгівлі людьми, яке 

відбулося на базі Денного центру соціально психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства. Детальніше. 

 

 

 

раннганаа222222 2.3. Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної 

правової допомоги 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NeHdcmKM4dn8SQBre9r8DVszERYZKyLqFZtN6xGZcc9terAU7iyxAsnA1obYcXG9l&id=119420678411064
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04 серпня директор Вінницького МЦ 

з надання БВПД Наталя Смішна сьогодні 

відвідала Інформаційно-гуманітарний хаб 

«Я - Маріуполь» м.Вінниця. Детальніше. 

 

 

 

 

 

12 серпня відбулася робоча нарада 

щодо налагодження взаємодії суб'єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в якій взяла участь 

Анастасія Калась - головний фахівець із 

зв'язків з громадськістю та пресою 

Вінницького МЦ з надання БВПД. 

Детальніше. 

 

 

 4 серпня відбулась зустріч з 

партнерами, на якій було обговорено 

питання з якими звертаються 

внутрішньо переміщені особи, зокрема 

щодо порядку компенсації за 

пошкодження або знищення нерухомого 

майна внаслідок війни. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DR3nVVMu7zoEKFsWWerGNCiJGhwVsRzZTEspa2h8h3sYHS2nEchg1a7HJPUdxiZQl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02M4mXMhx3f3W2ygh9VrUwchf1HgA6Lgt3TPm3GX92nBrWfaLLgUsifCcvVdp3UYYMl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CHxcLhYDpJu3jLn3rkacFjrd4AovYgaUPi1ifbvJtEv1puBgVP6VkhWS9g1paCGtl&id=119420678411064
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02 вересня директор Вінницького 

МЦ з надання БВПД- Наталя Смішна 

зустрілась з юристом Оленою Волковою та 

фахівчинею Вугледарського бюро правової 

допомоги Маріупольського МЦ з надання 

БВПД - Оленою Борзило. Детальніше. 

 

 

 

 

02 вересня головний юрист 

сектору "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД – Анатолій Чмих взяв 

участь у засіданні робочої групи 

щодо протидії домашнього 

насильства та насильства за ознакою 

статті . Детальніше. 

 

22 вересня завідувач сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Сергій Орищук, взяв участь у засіданні 

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jL4y5HaLY9V7uVJLSfM7Mgt6EDKUgNvY3YVEhbbTyTqarSBJpJ21fdE4uosLGZStl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mfpPwByG6UnDLZXGqXGVZtihV38fcnhJ6D3HTXxFjWbu8DT3aNE6nSUK7dghX6ERl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03866FbhR9uLqFYenVdYpAmzKGhWgNe3TXJjZYRGpA2Z9YboXrz26S6TJn2fx6TSx6l&id=119420678411064
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22 версеня представники Вінницького 

МЦ з надання БВПД - Наталя Смішна та 

Анастасія Калась відвідали гуманітарний хаб 

для вимушено переміщених осіб «Луганщина 

моя», який відкрився 15 вересня у місті Вінниці 

та поспілкувались з Наталею Коротенко – 

заступницею начальника управління праці та 

соціального захисту Рубіжанської міської 

військової адміністрації, координаторкою 

новоствореного Хабу, яка зазначила, що: «Мета 

його відкриття – створення осередка 

Луганщини на новому місці їх проживання. Це і простір для спілкування та 

підтримки як психологічної, так і медичної та соціальної, а також вирішення 

проблем зайнятості та гуманітарної допомоги». Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aMnwRmH5NvhRetZLCY4xSUf7ca7Rrf93k3TNMA5fFTjkMuyYPAoq6SbtPrMEb7ghl&id=119420678411064
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  В третьому кварталі 2022 року Вінницьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено 1 контракт з 

адвокатом про надання безоплатної вторинної правової допомоги, видано 144 

доручення адвокатам, 162 накази про уповноваження працівників центру для 

надання вторинної правової допомоги, прийнято 199 актів адвокатів про надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги. 

 Відповідно до Наказу 

Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги № 22/31 від 

26.04.2017 проводиться постійний 

моніторинг якості надання вторинної 

правової допомоги адвокатами та 

працівниками центру, адвокатам 

надсилаються запити про стан виконання доручень, здійснюється зворотній 

зв’язок з клієнтами щодо задоволеності наданою вторинною правовою 

допомогою, працівники Центру звітують про виконання наказів протягом 5-ти 

днів з дня завершення виконання наказів про уповноваження для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Під час проведення моніторингу адвокатам, які уклали контракти/договори 

з Центром, направлено 15 запитів. 

 Проведено звірку поданих актів та невиконаних доручень з 15 адвокатами, 

які уклали контракти/договори з Центром. 

 З метою виконання доручення Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 02 вересня 2022 року за вих. № 001/04.2-07/120 Вінницький МЦ 

посилив контроль за повнотою та своєчасністю надання адвокатами безоплатної 

 РОЗДІЛ III. Забезпечення вирішення проблем людей у 

правовий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових 

механізмів 
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вторинної правової допомоги та своєчасністю проведення адвокатом першого 

конфіденційного побачення з клієнтом. Зокрема, Вінницьким МЦ відповідно до 

умов контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі з 02.09.2022 року 

направлялися на електронну пошту запити щодо своєчасності проведення 

адвокатом першого конфіденційного побачення з клієнтом на протязі 10 робочих 

днів з дати отримання адвокатом доручення. Зокрема, з 02 вересня 2022 року 

Вінницьким МЦ направлено 39 запитів адвокатам. Всі адвокати, яким у вересні 

були видані доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

своєчасно провели перші конфіденційні побачення з клієнтом. 

Вінницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги направлено одне подання до комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді 

адвокатів Вінницької області. 

За третій квартал 2022 року: 

- видано 51 наказ про заміну адвокатів; 

- видано 138 наказів про припинення надання безоплатної вторинної 

правової допомоги громадянам; 

- посвідчено 97 довіреностей для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги громадянам адвокатами/працівниками Вінницького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Проведено опитування клієнтів і оформлено 30 анкет зворотного зв’язку 

щодо задоволеності наданою вторинною правовою допомогою. Переважна 

більшість клієнтів задоволена роботою адвокатів. 
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У м.Вінниці працює кабінет медіації, де мешканці міста та області можуть 

вирішувати свої сімейні та спадкові спори за допомогою медіатора на 

безоплатній основі. Кабінет функціонує з 2019 року, на базі Вінницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 

знаходиться за адресою: вул. Василя Порика, 29, м.Вінниця. На даний час з 

місцевим центром співпрацює 10 медіаторів, які готові допомогти у вирішенні 

ваших питань і не тільки. Наші партнери-медіатори часто допомагають у 

проведенні правопросвітницьких заходів та розповідають учасникам про процес 

медіації. 

На сьогоднішній день в Україні 

залучення медіатора для вирішення спору є 

досить популярним. Чому? Медіація 

допомагає задовольнити інтереси обох сторін, 

зберегти час, оскільки обмежена однією або 

декількома зустрічами, грошові та матеріальні 

витрати, здоров'я та емоційні сили. Основною 

перевагою медіації є те, що саме сторони 

впливають на хід процесу та повністю 

контролюють прийняття рішення, на відміну 

від судової системи, в якій саме суддя 

приймає рішення. Медіація допомагає сторонам конфлікту в пошуку рішення, яке 

буде відповідати їхнім інтересам. Медіатор в свою чергу допомагає налагодити 

переговори, спрямовує сторони на пошук реальної причини спору, його 

обговорення та досягнення примирення між сторонами, але аж ніяк не впливає 

на результат. Інформація отримана медіатором під час процесу медіації є 

конфіденційною і не може бути розголошеною.  

раннганаа222222 3.1 Підвищення ефективності системи надання безоплатної 

правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з 

якими вона взаємодіє 
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 На постійній основі працюють консультаційні пункти у місцях несвободи 

різних сфер і типів. Це установи виконання покарань, дитячі будинки-інтернати, 

заклади з надання психіатричної допомоги, пункти тимчасового розміщення 

біженців та ін. Адже підопічні цих закладів є одними із найуразливіших 

категорій та частіше за інших потребують отримання різного роду правових 

послуг та захисту прав. 

06 липня завідувач сектору 

"Жмеринське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД – Цимбал 

Віталій консультував осіб, що перебувають 

на утриманні в Жмеринському 

психоневрологічному інтернаті. 

Детальніше. 

 

27 липня заступник директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Олександр Левицький та головний фахівець 

із зв'язків з громадськістю та пресою - 

Анастасія Калась відвідали жителів КУ 

"Вінницький обласний пансіонат" аби 

допомогти їм отримати безоплатну правову 

допомогу. Детальніше. 

 
РОЗДІЛ IV. 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) 

 
раннганаа222222 4.1. Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі 

затримання, досудового розслідування, під час судового 

процесу та здійснення ефективного захисту їх прав. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JuBD8e1E2skxzeYXuYSpvfBg68Upq1fVUwH2uUgqeBQjEaJqwh2ccFyAv2tiD52Tl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mrC7GTQnhJrhTuMa6WLu1hWS6huq9grEqoaTcWKSsKMJmrUMHtawS42Q6i58pHoxl&id=119420678411064
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19 серпня заступник директора 

Вінницького МЦ з надання БВПД - Олександр 

Левицький та головний фахівець із зв'язків з 

громадськістю та пресою - Анастасія Калась 

відвідали жителів КУ "Вінницький обласний 

пансіонат" аби допомогти їм отримати 

безоплатну правову допомогу. Детальніше. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Система надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб 

кожен громадянин знав та мав можливість захистити свої права. З метою 

підвищення рівня правової обізнаності клієнтів пробації про систему безоплатної 

правової допомоги працівниками Вінницького МЦ з надання БВПД постійно 

здійснюється консультування осіб та проведення заходів на актуальні правові 

тематики.  

 15 липня головний юрист сектору 

«Жмеринське бюро правової допомоги» 

Анатолій Чмих, спільно з Сергієм Поліщуком 

– старшим інспектором Жмеринського 

районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» на базі Жмеринського бюро 

правової допомоги провели круглий стіл з 

неповнолітніми на тему «Права та обов’язки засуджених осіб». Детальніше. 

 

 раннганаа222222 4.2. 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 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TUxRxQ5yYFtscFUC777FnWwLF1V8tT8ofmJFCewMppA6UsqifPZDs1T1D3SW7mTBl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dv6DYbyM4ybRuaTHoysL5wnaPWMjtVTpzvmrgpzaHWWy2KAD2VbmAu5B7eNbhb1Yl&id=119420678411064
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 1 серпня завідувач сектору 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Ярослава Мачай консультувала осіб, які 

перебувають на обліку у Вінницькому 

районному відділі № 3 філії ДУ «Центр 

пробації» у Вінницькій області. Детальніше. 

 

 5 серпня фахівцями сектору 

"Барське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД - 

Сергієм Орищуком та Альоною 

Слободянюк, спільно з представником 

Жмеринського районного сектору №1 

філії ДУ "Центр пробації" у Вінницькій області - Альоною Туханбуло 

забезпечено пункт консультування засуджених осіб в службовому приміщенні 

бюро. Детальніше. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TwH2gTspi8MXVSyPMNVQaTAGfrzRgH1oSpvgh9YXgr9BhQR38sRJwZmdGKthFsmhl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0F1zChCHD1JLEQ4aNh235qCKYkSB9Qa1ABxvayxkTEq5jN4smwpJkVkKhW6vBnWkCl&id=119420678411064

