
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2022 рік у Вінницькій області 

станом на 30 вересня 2022 року 

 

ЗМІСТ: 

 

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) 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

Для реалізації цього завдання фахівцями Регіонального та місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в тому числі бюро 

правової допомоги у Вінницькій області було проведено ряд заходів з метою 

поширення інформації серед відповідної цільової аудиторії щодо діяльності та 

відмінностей між роботою Регіональних та місцевих центрів, зосереджено увагу 

на категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, про 

можливість отримати правові консультації за номером «гарячої лінії» системи 

БПД 0-800-213-103, та скористатись правничою вікіпедією «WikiLegalAid». 

Також правову інформацію можна отримати  у публічному чаті Телеграм-

каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat та приватному 

чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html, у телеграм-чаті 

«Правова допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot, у 

приватному чаті системи БПД у Вайбері http://legalaid.gov.ua/viber.html, 

написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна 

дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ ). Також громадяни мають 

можливість отримати онлайн юридичну консультацію, заповнивши наступну 

форму на сайті https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-

konsultatsiya/  
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 20 вересня 2022 року правопросвітницький захід для учнів 

Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища. 

Представники Вінницького місцевого центру з надання БВПД 

Наталя Смішна та Альона Мойсюк, спільно з методистом 

Вінницьким державним центром 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. Також студентів ознайомлено 

з роботою системи безоплатної правової допомоги, порядком надання такої допомоги та 

контактами центрів з надання БВПД і бюро правової допомоги. Детальніше 

 

22 вересня 2022 року про дотичність системи БПД 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 законних спосіб. Детальніше 

 

30 вересня 2022 року фахівець сектору «Ладижинсько 

бюро правової допомоги Рома Шаран провів урок для 

учнів 9-го класу Ліцей N3 Ладижинської міської ради 

Вінницької області 

Учні дізналися про: систему безоплатної правової 

допомоги; права та обов’язки учнів; кримінальну та 

адміністративну відповідальність неповнолітніх; роз’яснення меж необхідної самооборони. 

Детальніше про захід за посиланням 

 

Організація та проведення правопросвітницьких заходів для учнів, студентів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та іншої молоді 

відповідних громад 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ktpxa3R811cGKsk83DyFbHnyu9wgRmwkJEbKB5p7iRptRoZwSvRpyUGQsU4hqfPHl&id=119420678411064
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0ZMdtQYyjcHhZUxbBTB1RLcVPkDmPLh3S2ujB3VkAsWw5Hey1D48GkRknVGV3SQEl
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid.gaisyn/posts/pfbid027rSm8hjPqwocGqZSfwfqBK4ja5zEQeUrZ8jaSu11DvvAZRPnPpadHSHFWLs1Z6Czl


Про булінг під час війни та доступ дітей до безоплатної 

правової допомоги 26 вересня 2022 року говорила 

завідувачка Оратівським бюро правової допомоги Тетяна 

Колісник з старшокласниками Медівської гімназії. 

Фахівчиня розповіла дітям що згідно із Законом, булінг 

(цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, 

фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів 

електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та, 

(або) такою, особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути 

чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. Людина, яка стала 

жертвою булінгу, зазвичай не може постояти за себе, тож її намагаються принизити, залякати, 

ізолювати від інших різними способами. Детальніше  

 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

 

 

 

 

 

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам надалі є 

пріоритетним напрямком. 7 липня 2022 року фахівці 

Томашпільського місцевого центру з надання БВПД 

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. Детальніше 

 

 

 

Організація та робота консультаційних пунктів на базі центрів надання 

адміністративних послуг 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/posts/pfbid0MifmaNVunfuq45znP1N2wZYvzGPoydLLTiJhTraRbqVWXiYotufKUYiH5bYRUFXSl?__cft__%5b0%5d=AZWmwj2urYEez0Dm6GbNJDHOqHKAJhDb7_LyypaHXu4XqFSbyG-pmH6u5XTg-cxZpy-6XHoHUkjj7VLJRQ-y0bEy_iI0yCQzwgu0JGqaZQOe6wJZnbRIR4Bro4NdIka472wuJOKM7S-BTHK0PZpPQ1v88ftPwO3B2n0XDnH3Zj945mOSfsD3j8qwvmjZhdSmiJc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tomashpilpravovadopomoga/posts/pfbid02cZ8nfCo8pfhZ7bQinhZjxyWCsEvAjKgoKF2qkhfjnyhjjjvrPfFaZMu7BtqRPfRbl


10 серпня 2022 року завідувач сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД - Ярослава 

Мачай консультувала громадян у приміщенні ЦНАП 

Гніванської міської ради. 

Під час роботи консультаційного пункту особи, які 

звернулися, отримали відповіді з питань спадкового, 

земельного, житлового та цивільного права, зокрема: щодо порядку прийняття спадщини за 

законом на житловий будинок;  щодо приватизації земельних ділянок; щодо відшкодування 

шкоди, завданої руйнуванням житла внаслідок воєнних дій у Донецькій області; щодо 

визнання особи такою, що втратила право на користування житлом тощо. Детальніше за 

посиланням 

 

17 серпня 2022 року завідувач сектору «Тиврівське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД - Ярослава 

Мачай консультувала громадян у приміщенні ЦНАП 

Тиврівської селищної ради. 

Під час роботи консультаційного пункту громадяни 

отримали роз'яснення з питань цивільного права, зокрема: 

щодо можливості виділення частки із спільно придбаного майна, яке є спільною сумісною 

власністю, щодо можливості придбання будинку і оформлення права власності. Також 

присутні дізналися контактні дані Тиврівського бюро правової допомоги, яке знаходиться за 

адресою: вул.Шевченка,5, смт.Тиврів, Вінницької області, т.: 2-15-77 та отримали 

інформаційні буклети з актуальних правових тематик, які можуть допомогти їм у вирішенні 

певних питань.Детальніше  

 

 

 

 

 

 

 

 

Налагодження ефективної взаємодії та співпраці із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих від домашнього 

насильства, а також іншими органами та установами, на які покладено 

функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству 

https://www.facebook.com/119420678411064/photos/a.122857884734010/1889348834751564/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07NpJBtKgEmqHtaxnkKa4qT1EUTozDHaK4yiUfqXMzur6NWVTHtKQXrvLixeSDP5kl&id=119420678411064


 

15 липня 2022 року відбулось онлайн-навчання «Протидій 

домашньому насильству» провели для відповідальних осіб 

за реалізацію державної політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству  

Провели: Регіональний центр з надання БВПД у 

Вінницькій області, Департамент соціальної політики та молодіжної політики, Вінницька 

обласна державна адміністрація. 

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 термінового та обмежувального припису. Детальніше 

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.  

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. 

Під час заходу учасники (представники правоохоронних органів, соціальних служб, адвокати, 

фахівці системи БПД, медичні працівники) 

• опрацювали стандарти моделі «Барнахус»,  

• специфіку побудови взаємодії з дитиною й допиту/опитування дитини, 

• особливості співпраці залучених осіб до проведення допиту дитини. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0Ub4uUwQrKdaFEUwvp5Lgvxyqv97ZDufQC678gpv2vb5JvrUZKkEooqawySzmSoZwl
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0Np7vz7zyAxbZxU6Kgr3fqWx9E2t88u4zfXCkCe7ZhaPZahxHLcRDxDuH9x66aCppl


 

 

 

 

 

 

 

9 серпня 2022 року, в ефірі Подільське радіо 103 9 

FM у проекті “Давайте поговоримо” головний 

юрист сектору “Ладижинського бюро правової 

допомоги” Олександр Дерещук розповів про: 

“Захист дітей від насильства в сім’ї”. Прослухати 

запис за посиланням 

 

 

Про мобілізацію у студії Радіо Місто Над Бугом - 

101,8 FM  віщує директорка Регіонального центр 

з надання БВПД у Вінницькій області Марина 

Лукіянова. Ведучий Олег Семко.  

Про ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію" (3543-XII), про вручення повісток та 

їх види; про відповідальність за ухилення від 

призову та ухилення від мобілізації. Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 

342 строк проведення загальної мобілізації продовжено з 25 травня 2022 року на 90 діб. 

Відеосюжет доступний до перегляду за посиланням 

 

Про трудові відносини в умовах воєнного стану, у студії 

"Українське радіо" 26 липня 2022 року розмовляли 

начальниця вiддiлу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Лілія 

Галайчук та ведучий Олег Блажко. 19 липня набрав 

чинності Закон № 2352-IX "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації трудових 

відносин".  

 

 

Висвітлення заходів та інформування населення через виступи на 

телебаченні та радіо в мережі провідного мовлення 

https://www.facebook.com/PodilskeRadio1039FM?__cft__%5b0%5d=AZV1uBbaLE-_bAciFgF6q2zD2RDyMwpr8aL1R0grVtLeJup9vGi5_WR6LgoNhYYBPAqXHnZFFH33xANIDjkG6e5EYbAOu4ocgWdAQozLG0UDr1G261wk6WyDnS9He9Ruo2A3piGBwf3PIBwimM5VDPrD&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PodilskeRadio1039FM?__cft__%5b0%5d=AZV1uBbaLE-_bAciFgF6q2zD2RDyMwpr8aL1R0grVtLeJup9vGi5_WR6LgoNhYYBPAqXHnZFFH33xANIDjkG6e5EYbAOu4ocgWdAQozLG0UDr1G261wk6WyDnS9He9Ruo2A3piGBwf3PIBwimM5VDPrD&__tn__=-%5dK-R
https://www.podilske.com/davajte-pogovorymo-24-vypusk-alimenty-na-dytynu/?fbclid=IwAR1G-QdqjoaeaQGWT-YCvd4cuWUnH6VjvEpe6LUveZ9Vg42V7R3YuLDvf2c
https://www.facebook.com/radiomistonadbugom/videos/1096152817973134


У відеоконсультації Ви дізнаєтесь про: тривалість щорічної оплачуваної відпустки у період 

воєнного стану, про право отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку при 

звільненні; як діяти працівникові який виїхав за кордон та є внутрішньо переміщеною особою 

та не може виконувати трудовий обов'язок; розширення підстав для припинення трудового 

договору; чи буде зберігатись місце роботи, посада та середній заробіток за мобілізованими 

працівниками та військовослужбовцями. Більше у відеосюжеті 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата заборгованості по пенсії внутрішньо 

переміщеній особі 

Від початку війни РФ проти України, органи державної 

влади припинили здійснювати свої повноваження на 

окупованих територіях. Громадяни України, на цих 

територіях нерідко стикаються із труднощами в реалізації 

своїх конституційних прав. 

Так пані Октябрина має статус внутрішньо-переміщеної 

особи, вона проживала з липня 2014 року у м. Луганську, тимчасово окупованій території 

України, де їй не здійснювалась виплата пенсії. У 2021р. пенсіонерка звернулась до ПФУ із 

проханням надати їй роз’яснення щодо розміру заборгованості по виплаті пенсії, починаючи 

з 2014-2021рр. Заявницю було проінформовано, що з з травня 2021р. вона перебуває на обліку 

ГУ ПФУ у Вінобласті, недоотримана сума пенсії 80 тис. гривень та буде виплачена їй після 

прийняття КМУ відповідної постанови. Така відповідь не задовольнила пані Октябрину, а дії 

Пенсійного фонду України по невиплаті їй заборгованості з пенсійних виплат вона сприйняла 

як протиправні. 

Пенсіонерка звернулась до Вінницького бюро № 1 для допомоги захистити її права та 

відновити справедливість. Центром було призначено адвоката, який подав позовну заяву до 

Вінницького окружного адміністративного суду, в якій пані Октябрина просить зобов’язати 

Пенсійний фонд України виплатити їй заборгованість по пенсійним виплатам.  

Однак відповідач подав відзив на позовну заяву, зазначаючи, що заперечує проти задоволення 

позовних вимог та вважає їх безпідставними та необґрунтованими.  

Дослідження та популяризація успішних практик надання безоплатної 

правової допомоги працівниками та адвокатами 

https://www.youtube.com/watch?v=CoFj-XP


Суд дослідивши матеріали справи дав правову оцінку спірним правовідносинам. Відповідно 

до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Пенсії, 

інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.  

Єдиний реєстр судових рішень №120/15513/21-а. Детальніше  

 

Як вінницьким військовим досягнути 

справедливості з банками та кредитами 

У грудні 2021 року Григорій та Акціонерне 

товариство «Державний ощадний банк 

України» уклали кредитний договір шляхом 

підписання заяви на встановлення 

відновленої кредитної лінії в розмірі 73000 грн. терміном на 60 місяців. Згідно п. 13 Інформації 

про істотні характеристики послуг з надання споживчого кредиту за банківським продуктом 

«Моя кредитка», які розміщені на офіційному сайті АТ «Ощадбанк» процентна ставка, 

відсотки річних – 0,001% (єдиний розмір процентної ставки, яка є фіксованою та 

встановлюється не залежно від розміру кредиту та категорії клієнта) + щомісячна комісійна 

винагорода за обслуговування кредиту в розмірі 3,2% річних від залишку використаного 

кредиту. 

З 2018 року пан Григорій є військовослужбовцем. Він захищає нашу незалежність приймаючи 

участь в бойових діях та має право на застосування пільг відповідно до Закону України «Про 

соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». В положеннях даного 

Закону зазначається, що під час особливого періоду військовослужбовцям не 

нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, 

установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, 

а також відсотки користування кредитом. Знаючи дані норми законодавства, військового 

прикро здивувало нарахування відсотків за кредитом. Він звернувся з листом для отримання 

пояснень до банку. У відповіді АТ «Ощадбанк», було вказано що клієнту нараховується 

комісія за обслуговування кредиту в розмірі 3,2% в рамках кредитної лінії, посилаючись на те, 

що пільги визначені законом, не поширюються на нарахування комісії за обслуговування 

кредиту.Пану Григорію така позиція банку здалась протиправною і він прийняв рішення 

звернутись за допомогою до безоплатної правової допомоги для відновлення своїх порушених 

прав. Проаналізувавши ситуацію працівниками місцевого центру було видано доручення 

та призначено адвокатку Альону Кобзіну, для складення позовної заяви та представництва 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid0B3ZVNZfTR7WBbcWkcrWLrp1xqKVhCfY4ZQPtWyAeRNo7Rmh1EzXFE2ozGpbB8aCal


інтересів військовослужбовця в судовому розгляді до Акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» про визнання незаконним нарахування комісії та зобов’язання 

вчинити дії. Детальніше за посиланням  

 

3.Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

 

 

 

 

 

 

 

1 липня 2022 року У HUB Місто змістів пройшов 

вебінар "Правила адвокатської етики України в 

основі яких закладено правила основ адвокатської 

професії у Франції".  

Організатори заходу: Регіональний центр з надання 

БВПД у Вінницькій області та Рада адвокатів 

Вінницької області. 

Лектором виступила: Голова кваліфікаційної 

палати КДКА Вінницької області, адвокат – Костик Наталія. До вебінару долучились понад 

200 адвокатів(більшість у режимі онлайн). 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

Організація та проведення навчальних семінарів чи інших заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 

Організація та проведення інформаційно - роз’яснювальних та 

комунікаційних заходів серед органів уповноважених здійснювати 

затримання, арешт чи взяття під варту осіб, установ тимчасового утримання 

затриманих осіб або до яких застосовано тримання під вартою (ITT, СІЗО) 

https://i-vin.info/news/yak-vinnickim-viyskovim-dosyagnuti-spravedlivosti-z-bankami-ta-kreditami-3554.html


 5 липня 2022 року відбулась робоча зустріч у  

Регіональному центрі з надання БВПД у Вінницькій 

області з Петром Ткачуком Управління дотримання 

прав людини Національної поліції України та 

Наталією Гурковською Офісу Омбудсмана для 

обговорення питань щодо забезпечення прав людини 

в діяльності поліції, зокрема права на захист, прав 

громадян на звернення до центрів з надання правової 

допомоги та до правоохоронних органів, оперативне реагування працівників на повідомлення 

про правопорушення. Співпраці в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

Практичних питань застосування національного законодавства під час воєнного стану, з якими 

стикаються в своїй діяльності особовий склад поліції та юристи БВПД.  

Погодили проведення правопросвітницьких заходів для особового складу поліції та 

працівників системи БПД у Вінницькій області. Детальніше 

 

Забезпечення стану дотримання прав та законних 

інтересів неповнолітніх осіб, які були переміщені або 

евакуйовані з територій, де ведуться активні бойові дії. 

30 серпня 2022 року відбулась 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 

16 вересня 2022 року відбувся вебінар 

"Дотримання прав людини" для поліцейських 

Вінниччини Навчання провели директорка 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області Марина Лукіянова, 

регіональна координаторка Уповноваженого 

ВРУ з прав людини у Вінницькій області 

Наталія Гурковська, старший інспектор з 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid032LZsRsDMDYSF6wxdrt3GMW2AA36PzxC1MMjVV2NP8Bok4RB63Sft3eFfHxU63aMYl
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/pfbid026Jg4U7LeitF3u7oJVbdaYUSsksjgk8o44TNSXFdBvKFhvGJLeKjzYG1FDTexb9BHl


особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності Управління дотримання прав людини Національної поліції України 

Петро Ткачук. Учасників проінформовано про низку нормативних документів та наказів щодо 

стану дисципліни та дотримання законності працівниками поліції; про зміни до Порядку 

інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 

затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Більше 100 працівників поліції Вінницької області долучились до 

онлайн-заходу. Детальніше   

 

 

 

 

 

• Відвідано менеджером з якості 16 судових засідань у кримінальних,
цивільних, адміністративних провадженнях за участі
адвокатів/юристів відділу представництва системи БВПД, які
здійснюють захист/представництво задорученнями РЦ та МЦ.

• Проведено 4 бесіди з клієнтами, 24 анонімних анкетувань адвокатів,
які співпрацюють із Регіональним центром з надання БВПД у
Вінницькій області

• Отримання інформації від адвокатів про хід виконання доручень у 
кількості 15 відповідей 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=393696849598849&set=pcb.393697042932163

