
ІНФОРМАЦІЙ НА ДОВІДКА 

ЩОДО ВЙКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНЙМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОІ  
ВТОРЙННОІ  ПРАВОВОІ  ДОПОМОГЙ У ВІННЙЦЬКІЙ  ОБЛАСТІ  РІЧНОГО ПЛАНУ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2021 РІК У II КВАРТАЛІ 
 

ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

1.1. Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для    

реалізації своїх прав 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

IІ-кварталі 2021 року приділили правопросвітницьким заходам у режимі 

офлайн з питань щодо захисту прав та законних інтересів дітей, протидії 

булінгу, відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення, захист прав споживачів кредитних 

послуг, та інтелектуальної власності, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, права донорів в Україні 

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 

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


«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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ТА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО 

ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 

ПІДВІДОМЧИМИ УСТАНОВАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОТГ 

 

12 квітня 2021 року Робоча зустріч із студентами 

спеціальності "Право" Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ за участі директорки Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області Марини Лукіянової, 

директорки Вінницького місцевого центру з надання БВПД 

Наталії Смішної, керівника апарату суду Наталії Король та її 

заступника Дениса Ціпотана Вінницького апеляційного суду, 

керівника апарату суду Олександра Цибка Вінницького 

міського суду Вінницької області, та обговорення реалізації 

проєкту "Служби волонтерів у судах", покрокові дії та 

допомогу студентів у судах громадянам. Детальніше 

 

20 квітня 2021 року інклюзія в дії. За підтримки директорки 

Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області 

Марини Лукіянової та тісної співпраці з Вінницьким 

державним педагогічним університетом імені Михайла 

Коцюбинського відбулась зустріч із вихованцями «Родини 

Кольпінга Вінниця», напрацювання спільних планів та 

проєктів. Детальніше 

 

https://t.me/ualegalaidchat
http://legalaid.gov.ua/telegram.html
https://t.me/Non_Violence_Bot
http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2762233670773562
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2767899116873684


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 червня 2021 року Зустріч директорки Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області Марини Лукіянової з 

представником Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини в центральних областях Валерієм Ольховим, 
підписання Меморандуму про співпрацю та обговорення 

ключових моментів захисту стосовно вразливих категорій осіб, 

які перебувають у закладах соціального захисту у Вінницькій 

області, зокрема дітей-сиріт та дітей, які позбавлені 

батьківського піклування. Детальніше 

 

1 червня 2021 року Правопросвітницький захід для студентів 

Вінницького національного аграрного університету до 

Міжнародного дня захисту дітей у форматі #правовогокінозалу 

За підтримки Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA. 

Переглянули кінострічку "Булер", про нелегку долю підлітків, 

які зазнають систематичних образ від однокласників, про роль 

батьків у покращенні ситуації у школі та відношення до їх 

дітей, які стають жертвами булінгу, про реагування на такі 

випадки зі сторони педагогічного колективу, шкільних 

психологів, адміністрації навчального закладу. Детальніше 
 

23 квітня 2021 року Консолідація зусиль та підписання 

договору про співпрацю між директором Регіонального центру 

з надання БВПД у Вінницькій області Мариною Лукіяновою та 

директором Департаменту охорони здоров'я та реабілітації 

Вінницької обласної державної адміністрації Ольгою 

Задорожною 

з метою захисту, дотримання та забезпечення гарантій 

державного захисту конституційних прав та свобод громадян 

територіальної громади, зокрема прав осіб на безоплатну 

правову допомогу. Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2797888460541416
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2797982267198702
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2769901666673429


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Детальніше 
 

                                           

  
 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗМІ (РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У 

ДРУКОВАНІЙ ПРЕСІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ) 

Детальніше 

https://www.youtube.com/watch?v=XgPOlb9pS-Y
http://i-vin.info/news/lichylnyky-gazu-poviryayutsya-bezkoshtovno-vinnytski-yurysty-36794?fbclid=IwAR12JNRUXsbmFyUNlzD_aeh--Iipr8TatNzVVCrTApPaE4xWQXKbiRLFiTI
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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). 

 

 

 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

  

Детальніше 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0170419-16#n46
https://zib.com.ua/ua/147934-nepovnolitnih_porushnikiv_suprovodzhuvatimut_advokati_nextge.html


Зустрічі з клієнтами та адвокатами системи БВПД щодо якості надання 

безоплатної правової допомоги, відповідно до наданих адвокатам доручень 

було здійснено 23 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 274 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 11  моніторингів у II кварталі 2021 року. 

Також у II кварталі 2021 році Регіональним центром з надання 

безоплатної правової допомоги у Вінницькій області організовано робочі 

зустрічі з адвокатами, які співпрацюють із системою БПД  

 

 
 

 Нові партнери Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій 

області- Вінницьке регіональне представництво молодіжного комітету 

НААУ - «UNBA NextGen» у Вінницькій області. 

 За результатами заходу директорка  Регіонального центру з надання 

БВПД у Вінницькій області Марина Лукіянова та Молодіжний комітет 

НААУ через Вінницьке регіональне представництво молодіжного 

комітету НААУ - «UNBA NextGen» у Вінницькій області, в особі голови 

Жанни Грушко уклали угоду про співпрацю, яка передбачає проведення 

спільних заходів з підвищення кваліфікації та залучення молодих 

адвокатів на постійній основі до співпраці із центрами та бюро правової 

допомоги у Вінницькій області та надання правової допомоги клієнтам 

системи безоплатної правової допомоги вчасно та якісно. Дякуємо за 

співпрацю та підтримку Раді адвокатів Вінницької області. 

Детальніше 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2770030259993903


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 
 

 

Доповідь Регіонального координатора взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого ВРУ з прав людини в Вінницькій області 

Наталії Гурковської, за участі директорів, фахівців Регіонального 

та місцевих центрів, бюро правової допомоги у Вінницькій 

області. 

Порядок звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Уповноважений розглядає звернення відповідно до законів 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» та «Про звернення громадян» щодо порушення прав і 

свобод людини і громадянина органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та їх посадовими і 

службовими особами, а також юридичними та фізичними 

особами. Детальніше 

 

Робоча зустріч та проведення навчання для структурних 

підрозділів Головного управління Національної поліції України у 

Вінницькій області за організації старшого інспектора з 

особливих доручень відділу уповноважених з контролю за 

дотриманням прав людини в поліцейській діяльності (з 

дислокацією у Вінницькій області) Управління дотримання прав 

людини Національної поліції майора поліції Петра Ткачука та 

участі у заході заступника начальника СУ ГУНП Тетяни Гоци, 

начальника відділу дізнання ГУНП Олександра Кравченка. 

Детальніше 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2774166616246934
https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2808755136121415
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1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі 
можливості для реалізації своїх прав 

ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ (СІМЕЙНИХ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ) РАДНИКІВ 

 

Всеукраїнська наукова-практична конференція «Обіг земель 

сільськогосподарського призначення та земельна 

децентралізація» 

Участь у заході прийняла директорка для виступу з темою: 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». «У зв’язку зі змінами законодавства, що регулює 

земельні відносини, значно зросла потреба людей у правовій 

інформації. Для системи БПД важливий напрям роботи – 

покращення правової обізнаності громадян, посилення захисту 

їхніх прав у сфері земельних відносин»,-зазначила Марина 

Лукіянова. Система БПД долучилась до реалізації проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України з минулого року. Найчастіше клієнти 

звертаються з питань приватизації земельних ділянок, укладання, 

розірвання або зміни умов договору оренди, стягнення орендної 

плати, а також оформлення документів на землю. Також часто 

звертаються з питаннями встановлення меж земельної ділянки, 

питаннями добросусідства, присвоєння кадастрового номера 

земельній ділянці тощо. Детальніше 
 

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2815140668816195


 

 

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У II кварталі забезпечено розміщення 116 публікацій на 

офіційній сторінці Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій області у мережі Facebook, 

32 публікації у мережі Instagram, 30 публікацій у ЗМІ. 

 

 

 

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

 

Результати реалізації соціального проекту "Агенти 

громадянських змін" з підготовки радників з інклюзії в громадах 

Громадською організацією Вінницька міська організація 

соціального розвитку та становлення окремих малозахищених 

категорій молоді "Парасток" при підтримці Фонду сприяння 

демократії Посольства США в Україні, учасниками якого 

виступають фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 

Вінницькій області та працівники центрів/бюро правової 

допомоги у Вінницькій області, які долучились до навчання та 

надання необхідної допомоги у вирішенні правових проблем осіб 

з інвалідністю, із залученням небайдужих жителів громади, 

представників громадських організацій, меценатів, тощо. 

Детальніше  

 

https://www.facebook.com/vinnytsya.legalaid/posts/2810170142646581

