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Розділ 1  

Підвищення рівня правової свідомості, правової культури 

та правової освіченості людей 

 

08 липня 2022 року 

заступник директора 

Регіонального центру за 

підтримки Благодійного 

фонду «Stabilization Support 

Services» провела вебінар 

для біженців, які вимушені 

були покинути Україну через 

війну росії з Україною на тему: «Трудове право під час воєнного стану».  

Під час заходу  заступник директора розповіла про новації трудового 

законодавства України; права працівників на відпустку під час дії воєнного 

стану в Україні та гарантії внутрішньо переміщених осіб на працю. 

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/XLEhWRv 

15 вересня 2022 року 

фахівець Регіонального центру взяв 

участь у Національному 

телемарафоні на тему: «Військовий 

облік жінок» на телеканалі 

«Суспільне. Запоріжжя», в якій розповів про те, які спеціальності підлягають 

взяттю на облік в добровільному порядку, а які мають обов’язково встати на 

військовий облік. 

Детальніше за посиланням: https://youtu.be/6f-HAxCKGPo 

https://cutt.ly/XLEhWRv?fbclid=IwAR18JMhp6mX_oI-IzJX9S1jCeYDgHD1uxv-Znz1Q9Jd2R3Kvz6xr8cyxzGA
https://youtu.be/6f-HAxCKGPo
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Протягом  ІІІ кварталу 2022 року фахівцями Регіонального центру на 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» 

було розміщено: 

2 правові консультації:  

 «Відновлення документів про вищу освіту, отриманих до 2014 

року на непідконтрольних територіях»: http://surl.li/dhlvc; 

  «Особливості провадження у справах щодо уточнення списку 

виборців»:  http://surl.li/dhluw; 

 

відредаговано 6 правових консультацій: 

  «Як поводити себе при затриманні - права та поради»: 

http://surl.li/dhlup; 

  «Розголошення державної таємниці та втрата документів, що 

містять державну таємницю»: http://surl.li/dhlub; 

  «Умови та порядок звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв'язку з примиренням винного з потерпілим»: http://surl.li/dhlvq; 

  «Особливості судового провадження у справах за зверненнями 

податкових та митних органів»: http://surl.li/dhlwa; 

  «Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»: 

http://surl.li/dhlwo;  

  «Конфіскація майна за вироком суду у кримінальних 

провадженнях»: http://surl.li/dhlwx.  

 

 

 

 

 

http://surl.li/dhluw
http://surl.li/dhlup
http://surl.li/dhlub
http://surl.li/dhlvq
http://surl.li/dhlwa
http://surl.li/dhlwo
http://surl.li/dhlwx
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Розділ 2 

Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги 

На офіційному веб-сайті системи надання безоплатної правової 

допомоги  у ІІІ кварталі  2022 року фахівцями Регіонального центру було 

підготовлено та розміщено: 

25 публікацій, наприклад: 

 Правила поводження з полоненими. Права 

полонених: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pravyla-povodzhennya-z-

vijskovopolonenymy-prava-polonenyh/ 

 Життя після полону. Позитивний кейс допомоги отримання "статусу" 

та грошової допомоги: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zhyttya-pislya-polonu-

pozytyvnyj-kejs-dopomogy-otrymannya-statusu-i-groshovoyi-

dopomogy/?fbclid=IwAR2qIAOhTqw8klWtP0t9XKPn0U5XJgWBMa8rBX3MGr

V_d1RRX7RcI9lJ8QI 

  Укладення шлюбу з військовослужбовцем під час воєнного стану:  

https://news-ukraine.info/news-suspilstvo-events/114014-ukladennya-shlyubu-z-v-

ys-kovosluzhyuovcem-p-d-chas-voennogo-stanu.html 

тощо; 

11 правових консультацій, наприклад: 

  Домашнє насильство, поради від адвокатки Стефанії Орестівни: 

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/domashnye-nasylstvo-porady-vid-advokatky-

stefaniyi-orestivny/ 

  Поради від родини Правниченків: 

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/porady-vid-rodyny-

pravnychenkiv/?fbclid=IwAR3ODZ0qNFED1FWy_3gOKOVVJvNncFxy8EPBsH

uiv4I8AIEOg2I_9F5GhMk 

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pravyla-povodzhennya-z-vijskovopolonenymy-prava-polonenyh/
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pravyla-povodzhennya-z-vijskovopolonenymy-prava-polonenyh/
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zhyttya-pislya-polonu-pozytyvnyj-kejs-dopomogy-otrymannya-statusu-i-groshovoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2qIAOhTqw8klWtP0t9XKPn0U5XJgWBMa8rBX3MGrV_d1RRX7RcI9lJ8QI
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zhyttya-pislya-polonu-pozytyvnyj-kejs-dopomogy-otrymannya-statusu-i-groshovoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2qIAOhTqw8klWtP0t9XKPn0U5XJgWBMa8rBX3MGrV_d1RRX7RcI9lJ8QI
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zhyttya-pislya-polonu-pozytyvnyj-kejs-dopomogy-otrymannya-statusu-i-groshovoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2qIAOhTqw8klWtP0t9XKPn0U5XJgWBMa8rBX3MGrV_d1RRX7RcI9lJ8QI
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zhyttya-pislya-polonu-pozytyvnyj-kejs-dopomogy-otrymannya-statusu-i-groshovoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2qIAOhTqw8klWtP0t9XKPn0U5XJgWBMa8rBX3MGrV_d1RRX7RcI9lJ8QI
https://news-ukraine.info/news-suspilstvo-events/114014-ukladennya-shlyubu-z-v-ys-kovosluzhyuovcem-p-d-chas-voennogo-stanu.html
https://news-ukraine.info/news-suspilstvo-events/114014-ukladennya-shlyubu-z-v-ys-kovosluzhyuovcem-p-d-chas-voennogo-stanu.html
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/domashnye-nasylstvo-porady-vid-advokatky-stefaniyi-orestivny/
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/domashnye-nasylstvo-porady-vid-advokatky-stefaniyi-orestivny/
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/porady-vid-rodyny-pravnychenkiv/?fbclid=IwAR3ODZ0qNFED1FWy_3gOKOVVJvNncFxy8EPBsHuiv4I8AIEOg2I_9F5GhMk
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/porady-vid-rodyny-pravnychenkiv/?fbclid=IwAR3ODZ0qNFED1FWy_3gOKOVVJvNncFxy8EPBsHuiv4I8AIEOg2I_9F5GhMk
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/porady-vid-rodyny-pravnychenkiv/?fbclid=IwAR3ODZ0qNFED1FWy_3gOKOVVJvNncFxy8EPBsHuiv4I8AIEOg2I_9F5GhMk
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  Як отримати довідку ВПО якщо відсутнє зареєстроване місце 

проживання: https://ukraine-inform.com/russian-invasion-of-ukraine/113544-yak-

otrimati-dov-dku-vpo-yakscho-v-dsutn-zare-strovane-m-sce-prozhivannya.html 

тощо; 

 

2 успішні справи: 

 

  Встановили статус ВПО за відсутності відмітки про місце проживання: 

https://news-ukraine.info/news-derzhava-uryad/112736-vstanovili-status-vpo-za-v-

dsutnost-v-dm-tki-pro-m-sce-prozhivannya.html  

  Життя після полону. Позитивний кейс допомоги отримання "статусу" 

та грошової допомоги: https://ukraine-inform.com/news-suspilstvo-

events/114636-zhittya-p-slya-polonu-pozitivniy-keys-dopomogi-otrimannya-

statusu-ta-groshovo-dopomogi.html  

 

За ІІІ квартал 2022 року фахівцями Регіонального центру було поширено 

23 публікації на  100 сайтах Запорізьких та всеукраїнських інтернет ЗМІ 

(NewsUkraine, Інформаційне агентство Головне в Україні, Україна інформ, 

Правда онлайн, Запоріжжя інформ, Новини України, Київ інформ, Тернопіль 

інформ та інші), охоплення яких становить більше 5 млн. осіб. 

Крім того, активно поширювалась інформація на  правову  тематику  у 

соціальних мережах. Так, протягом ІІІ кварталу 2022 року у мережі Facebook 

розміщено 110 дописів, охоплення яких становить більше 100 000 осіб, у 

Instagram розміщено 15 дописів. 

 

 

 

 

 

https://ukraine-inform.com/russian-invasion-of-ukraine/113544-yak-otrimati-dov-dku-vpo-yakscho-v-dsutn-zare-strovane-m-sce-prozhivannya.html
https://ukraine-inform.com/russian-invasion-of-ukraine/113544-yak-otrimati-dov-dku-vpo-yakscho-v-dsutn-zare-strovane-m-sce-prozhivannya.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-uryad/112736-vstanovili-status-vpo-za-v-dsutnost-v-dm-tki-pro-m-sce-prozhivannya.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-uryad/112736-vstanovili-status-vpo-za-v-dsutnost-v-dm-tki-pro-m-sce-prozhivannya.html
https://ukraine-inform.com/news-suspilstvo-events/114636-zhittya-p-slya-polonu-pozitivniy-keys-dopomogi-otrimannya-statusu-ta-groshovo-dopomogi.html
https://ukraine-inform.com/news-suspilstvo-events/114636-zhittya-p-slya-polonu-pozitivniy-keys-dopomogi-otrimannya-statusu-ta-groshovo-dopomogi.html
https://ukraine-inform.com/news-suspilstvo-events/114636-zhittya-p-slya-polonu-pozitivniy-keys-dopomogi-otrimannya-statusu-ta-groshovo-dopomogi.html
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Розділ 3 

 Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб  

за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

 

З метою підвищення якості надання БВПД фахівцями Регіонального 

центру упродовж ІІІ  кварталу 2022 року: 

• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 54 судових засіданнях 

у кримінальних провадженнях; 

• проведено 52 інтерв’ювань та анкетувань клієнтів РЦ та МЦ щодо 

якості отриманих послуг;  

• проведено 75 анонімних анкетувань адвокатів; 

•  здійснено моніторинг якості 90 письмових консультацій з земельних 

питань наданих місцевими центрами з надання БВПД. 

Також, з метою покращення якості роботи місцевих центрів з надання 

БВПД, а також надання консультативно-методичної допомоги працівникам 

місцевих центрів з надання БВПД щодо виконання ними основних завдань та 

функцій здійснено 5 моніторингів. 

Моніторинги здійснені за напрямами: 

1) вивчення та аналіз статистичної інформації щодо показників 

діяльності місцевих центрів з надання БВПД; 

2) вивчення та аналіз інформації про виконання місцевими 

центрами з надання БВПД річних планів діяльності з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

3) вивчення та аналіз результатів опитування суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою 

місцевих центрів з надання БВПД та секторів бюро правової допомоги; 
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4) регулярне вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо 

задоволеності роботою місцевих центрів з надання БВПД та секторів бюро 

правової допомоги; 

5) проведення виїзних спостережень в тому числі в дистанційному 

режимі, за діяльністю місцевих центрів з надання БВПД, в тому числі 

секторів бюро правової допомоги. 
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Розділ 4 

Розвиток на базі системи надання БПД механізмів, 

спрямованих на недопущення порушень прав людини, яка 

знаходиться у контакті чи конфлікті із законом 

 (в адміністративному та кримінальному процесі) 

 

 В.о. директора Регіонального центру Кожемякіна Л.Є. спільно з 

фахівцями Регіонального центру провела робочу зустріч 14 вересня 2022 

року з представниками Донецької обласної прокуратури та 20 вересня 2022 

року  з представниками Запорізької обласної прокуратури 

Під час заходу були обговорені питання щодо взаємодії, запобігання 

випадкам порушення прав дитини на захист та отримання безоплатної 

правової допомоги в умовах воєнного стану,  запровадження нових підходів 

до надання безоплатної вторинної правової допомоги дитині задля раннього 

доступу до правосуддя. 

На виконання вимог Порядку інформування про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2011 року №1363 (далі – Порядок),  у ІІІ кварталі 2022 року 

Регіональним центром: 

 проведено 1 звірку відомостей із 11 суб’єктами подання інформації, 

визначеними Порядком по Запорізькій області; 

 здійснено аналіз та узагальнення інформації щодо випадків 

порушення суб’єктами подання інформації, визначеної Порядком. 

. 

 

 


