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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

Кожен громадянин має право на правову допомогу — це гарантовано 

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

допомога надається безоплатно. У правовій державі, де суттєву частину 

життєвих проблем людина має вирішувати самостійно у спосіб, визначений 

законодавством, доступність правової допомоги така ж важлива, як доступність 

медицини, освіти, соціального захисту тощо.  

У зв’язку із запровадженням карантину на території України, фахівці 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області особливу увагу у I-

кварталі 2021 року приділили правопросвітницьким заходам у режимі он-лайн з 

питань щодо захисту прав та законних інтересів дітей, щодо відмінностей між 

первинною та вторинною безоплатною правовою допомогою, категорії осіб, які 

мають право на отримання вторинної правової допомоги, закцентували увагу 

громадян щодо можливості отримати правові консультації за Єдиним 

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

правничою вікіпедією «WikiLegalAid» https://wiki.legalaid.gov.ua/ для 

отримання відповідей на правові питання, не виходячи із дому.  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 

1.1. Суб'єкти відповідного права  

        мають рівний доступ до БПД 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR357GiKMlAUg2Icj0ldZBcqHKdw3tQAVs0EDe5iM9lBPamQ_jcth1xdKIo&h=AT1k9s__GAPkmiN4VCTB-ZYV6Ox7QYXWVOs8WEDHloJ8RA3b84DGFYaKkJ0HcUVCSjsKmbaFvLB_dkFEQ2F7SM3WplKZA43HUSxARfDHUZB5ibXMZXE4xgEvKyJo6SWAvGj6LfXrDTSl6tOtBHlS0NoZKm6-w0FJmzU1vpOHZoEZ6BbWaR7TZlMByfu4P-3HcEa15cJO_HwWKcn6RtJxqT_L5bSpihmr8mlzf7fmtYF5ocIKDX90mL4GMjTYwBUqTdA_qWfae2JbFKgha-ik0MUPUvz8JO6YToJDZ8jeMOCrU7NWx9mapJWXzwON4BAGaC6oTboFmEjTHrQCgQAyNxWa4kU2Z4ubaQ5RsVI1jGMutGp6rfd0P-nsYGuojE4lc0N--WNumcKB3bWJ8EscU2ynds9Ulj6BoDPIwVDqzIjJuCH5by9IHmAPkcv12tUdZtYm-qBKRyZCbmtBhqxyCdEacOuJVk_zTUdr0VlzZqeqtvdywlQOU--vCfTuTKph5GPDFPo_eddbL6uzPpvpK1L-6Y7osyw4G_fF48Lo2T_75vln9pN3e2zGV0-FJlnvXp5qYPWCyR9IgUaxz-sLXAS0ULd9sVorPXALwNu8_lPOzaUXvRg0c95ggwTmZSYUc0o0S3I
https://t.me/ualegalaidchat
http://legalaid.gov.ua/telegram.html
https://t.me/Non_Violence_Bot


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/ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

 

22 січня 2021 року Робоча зустріч директорки Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової з начальником відділу нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях 

несвободи, а також пробації Вінницької обласної прокуратури 

Іваном Колбом для обговорення дотримання права на захист 

особи, до якої застосовано адміністративне затримання чи 

арешт, тощо. Детальніше 

22 січня 2021 року Інклюзія в дії. Підтримуюче оточення для 

осіб з інвалідністю та робочий візит директорки Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової та начальника відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Олександра 

Сільніцького до будинку, для осіб з інвалідністю, яким 

виповнилось 18-років, для інформування присутніх у будинку 

про можливість звернутись до центрів з надання БВПД та 

отримати правову допомогу з питань, які потрібно вирішувати 

у дорослому житті (цивільні, сімейні, житлові, земельні, тощо), 

підвищення правової свідомості та формування умінь 

відстояти свої законні права та інтереси у майбутньому. 

Детальніше 

 

26 січня 2021 року Робоча зустріч директорки Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової та Регіональної координаторки взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

Вінницькій області Наталії  Гурковської для обговорення 

спільної роботи, спрямованої  на започаткування комплексу 

правопросвітницьких заходів для молоді, для підвищення їх 

правової обізнаності та можливості захистити свої права та 

законні інтереси самостійно. Детальніше 

 

http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2704461346550795
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2704488693214727
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2707320096264920


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 лютого 2021 року Робоча зустріч директорки Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової з начальником відділу ювенальної превенції 

управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області Володимиром 

Федоришиним щодо об'єднання зусиль та усунення причин, 

що стають підставами вчинення злочинів неповнолітніми 

особами; проведення спільних правопросвітницьких заходів 

згідно затверджених графіків у навчальних закладах, 

інтернатах, будинках сімейного типу для інформування 

малолітніх та неповнолітніх осіб щодо можливості отримати 

правову допомогу, яку надають центри та бюро правової 

допомоги по всій Україні, а також звернутись за захистом 

порушених прав та інтересів в поліцію. Детальніше 

 

9 лютого 2021 року Робоча зустріч директорки Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій області Марини 

Лукіянової з головою Вінницького міського суду Вінницької 

області Ганною Гайду, під час якої підвели підсумки співпраці 

за минулий рік та обговорили проблемні питання реалізації 

права на захист підозрюваних, обвинувачених та засуджених у 

кримінальному процесі. Детальніше 

 

26 лютого 2021 року Зустріч із мешканцями м. Липовець 

В умовах проведеної децентралізації дуже важливо, щоб люди 

без перешкод мали можливість отримати належні державні 

послуги.  

Саме тому, за спільною ініціативи Наталії Заболотної, першої 

заступниці Голови Вінницької обласної державної 

адміністрації, та директорки  Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марини Лукіянової проведено 

зустріч із жителями м. Липовець та заплановано ряд зустрічей 

з мешканцями та очільниками територіальних громад 

Вінниччини. Детальніше 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2722974538032809
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/photos/a.1460313977632211/2717379841925612/
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2729032420760354


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Детальніше                       Детальніше               Детальніше 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
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1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

  

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

https://www.youtube.com/watch?v=JpO2mDttgAw&fbclid=IwAR0ndUQ5KUKZ5tBrPvboXptTPsJT1vhJ9Os7yzajktg5zL1sQQT_bmQFSwY
https://naparise.com/posts/u-vinnytsi-startuvav-proiekt-ya-znaiu-ta-vmiiu-korystuvatys-pravamy-liudyny
https://www.youtube.com/watch?v=O28TW4Go18k


 

Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається відповідно до 

наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 

року № 136, яким запроваджено з 1 липня 2015 року систему заходів щодо 

моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у 

кримінальному процесі (із змінами, внесеними згідно з Наказом  

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

Зустрічі з клієнтами та адвокатами системи БВПД щодо якості надання 

безоплатної правової допомоги, відповідно до наданих адвокатам доручень 

було здійснено 21 спостереження за роботою адвокатів у суді у кримінальних 

провадженнях, які здійснюють захист за дорученнями Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області, проведено 6 бесід з клієнтами, яким 

надається безоплатна вторинна правова допомога у кримінальному процесі, 

проведено 224 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації в актах 

надання БВПД в частині дотримання вимог стандартів якості надання БВПД у 

цивільному та адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі. 

Фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги забезпечено проведення моніторингу діяльності центрів та 

бюро правової допомоги у кількості 5 моніторингів у I кварталі 2021 року. 

Також у I кварталі 2021 році Регіональним центром з надання безоплатної 

правової допомоги у Вінницькій області організовано робочі зустрічі з 

адвокатами, які співпрацюють із системою БПД  

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170419-16#n46


для обговорення робочих питань, що стосуються: 

 

 забезпечення комунікацій між адвокатом та його клієнтом, адвокатом та 

черговим центру; 

 

 щодо графіків чергувань адвокатів та повідомлення чергових центрів 

завчасно про внесення змін щодо дат чергування; 

 

 щодо повноти надання інформації у актах виконаних робіт та 

підтверджуючих документів; 

 

 про адвокатську етику, професійний імідж та толерантність по 

відношенню до інших колег, вміння налагоджувати контакт з клієнтами; 

 

 про якість та своєчасність надання правової допомоги; 

 

 про дотримання ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ,  ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ У 

НИХ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА НАВИКІВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ 

ЦЕНТРІВ/БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, У ТОМУ ЧИСЛІ НА БАЗІ МРКП 

 
 

 

 

 

 

Курс "Впровадження сервісів для вразливих категорій 

користувачів суду". У креативному просторі «Артинов» за 

організації директорки Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області Марини Лукіянової та підтримки у його 

проведенні Вінницького апеляційного суду відбувся тренінг для 

фахівців Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Вінницькій області та Вінницького 

апеляційного суду, а також адвокатів, які співпрацюють із 

системою безоплатної правової допомоги.  

Тренерами заходу виступила керівник апарату Вінницького 

апеляційного суду, член обласної міжвідомчої робочої групи 

щодо створення міжсекторального центру захисту для дітей, які 

постраждали та/або стали свідками насильства, кримінального 

правопорушення (модель «Барнахус») Наталя Король. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2729361427394120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі 
можливості для реалізації своїх прав 

ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ (СІМЕЙНИХ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ) РАДНИКІВ 

Проведення круглого столу "Забезпечення прав людини під час 

затримання в адміністративних та кримінальних провадженнях" 

за організації директорки Регіонального центру з надання БВПД 

у Вінницькій області Марини Лукіянової та участі представників 

Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 

Івана Зайця, Ярослава Мартинюка; Управління дотримання прав 

людини Національної поліції України Петра Ткачука, 

Вінницького апеляційного суду Наталії Король, Вінницької 

обласної прокуратури Дмитра Вітенка, Ярослава Славінського;  

Вінницької місцевої прокуратури Дмитра Іванішина; 

Регіонального координатора взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій області 

Наталії Гурковської, Управління патрульної поліції у Вінницькій 

області Юрія Осадчука та Олени Вотякової, Володимира 

Герасимчука; Управління державної міграційної служби у 

Вінницькій області Віталія Мазура, адвоката, який співпрацює  із 

системою БПД Дар’ї Жовмір. 

Під час заходу обговорили проблемні питання, які можуть 

виникати під час затримання особи з порушенням норм 

національного законодавства та прав людини, а також наслідки 

таких порушень та міжвідомчу взаємодію для вирішення 

складних випадків.  Детальніше 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2712459252417671


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

У I кварталі забезпечено навчання працівників центрів та бюро 

правової допомоги на базі Міжрегіональної ресурсно-комунікаційної 

платформи у кількості два онлайн - навчання, у зв’язку із 

запровадженням карантинних заходів.  

 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною 

 

6 березня 2021 року Старт курсу "Я знаю та вмію користуватись 

правами людини" Регіональним координатором Уповноваженого 

ВРУ з прав людини у Вінницькій області Наталією Гурковською  

за участі начальника відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Олександра 

Сільніцького Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області, за співпраці та в приміщенні Вінницького 

обласного молодіжного центру «Квадрат», проведено перше 

навчання з просвітницького курсу для молоді «Я знаю та вмію 

користуватись правами людини».людини у місцях несвободи - 

установах виконання покарань, хоспісах, геріатричних центрах, 

інтернатах, тощо. Детальніше  

 

 

10 лютого 2021 року У Вінниці стартував проєкт «Правозахисна 

група студентів Вінницького національного аграрного 

університету».  

Учасники правозахисної групи – студенти ВНАУ спеціальності 

«Право» у співпраці з фахівцями системи безоплатної правової 

допомоги отримуватимуть практичні навички для надання 

правової інформації та простих юридичних консультацій іншим 

студентам. 

Мета проєкту «Правозахисна група студентів Вінницького 

національного аграрного університету» – формування у 

студентів-майбутніх правників компетентностей, необхідних для 

подальшої реалізації у правничій професії. Детальніше 
 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2734911226839140
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2717755385221391


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За оперативною інформацією з 01.01.2021 по 31.03.2021 року 

Регіональним центром з надання БВПД у Вінницькій області було видано 954 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 41 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 199 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 

з-ва вважаються затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою;  

 505 – для здійснення захисту за призначенням;  

 58 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях; 

 1 – для надання БВПД у процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією); 

 67 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 59 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 

 23 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром за І 

квартал 2021 року: 

адміністративне 
затримання 

4% 

адміністративний 
арешт 

0% 

затримані за 
підозрою/ або 

обрано тримання під 
вартою 

21% 

захист за 
призначенням 

53% 

окремі процесуальні 
дії 
6% 

примусові заходи 
медичного характеру 

7% 

відповідно до ст. 537 
КПК 
6% інші 

3% 



 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 21 судовому засіданні у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено  6 бесід з клієнтами; 

 проведено 224 перевірку достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


