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

У своїй діяльності Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги   керується  чинними  нормативно-правовими
актами,  Концепцією посилення правової спроможності громад. 

Томашпільським МЦ БВПД проведені   комунікативні  заходи  –  семінари,
круглі столи, робочі зустрічі а також онлайн-заходи.   
   
  Основні  напрямки  співпраці  правової  допомоги  та  пробації  обговорили  у
Піщанці .
Робоча зустріч відбулася за участі  Тетяни Шубенко, начальника Піщанського
бюро правової допомоги та Інни Полякової, начальника Піщанського районного
сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області. 
У результаті:
1) узгоджено спільний план заходів на 2021 рік; 
2) розроблено та підписано графік проведення роз’яснювальної роботи з питань
реалізації прав людини;
3)  розроблено  поквартальні  графіки  роботи  дистанційного  пункту  до
безоплатної правової допомоги. 
       
Про нові аспекти освітньо-виховної роботи з громадянами, що перебувають на
обліку у Могилів-Подільському міськрайонному відділі філії Центр пробації у
Вінницькій області  йшла мова на нараді  між працівниками відділу Могилів-
Подільське бюро правової допомоги та старшим інспектором відділу пробації -
Іриною Яцишеною .  Погоджено уточнений план дій  та  прийому громадян  у
зв’язку з можливим посиленням карантинних заходів у регіоні. 

А  також проведено робочу  зустріч  працівників  Чернівецького  районного
сектору філії Державної установи «Центру пробації» у Вінницькій області та
Чернівецького  бюро правової  допомоги  Томашпільського  місцевого  центру  з
надання вторинної правової допомоги. 
В  рамках  роботи  дистанційного  пункту  доступу  до  безоплатної  правової
допомоги,  працівники  Ямпільського  бюро  правової  допомоги  спільно  з
співробітниками  Ямпільського  районного  сектору  філії  державної  установи
«Центр пробації» провели консультування клієнтів пробації з правових питань. 



Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

В  ході  реалізації  заходів  проекту  Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій у сільське господарство»,  з  метою ефективної  діяльності  в  цьому
напрямку та надання належної допомоги фермерам, власникам землі постійно
виникає необхідність отримання додаткової інформації. 
З даного приводу  спеціалісти Могилів-Подільського бюро правової допомоги
провели виїзний прийом у с. Сугаки Могилів-Подільського району для жителів
громади. 
Для присутніх проведено правове інформування у сфері земельних відносин. 
Також , усім бажаючим надано консультації з турбуючих питань по земельних
питаннях, спадкових та пенсійних питаннях. Надано роз’яснення як отримати
безоплатну  первинну  та  вторинну  правову  допомогу  та  надано  усі  можливі
способи звернення до бюро правової допомоги. 
А також в с.Немія Могилів-Подільської ОТГ в рамках налагодження співпраці з
вирішення  спірних  питань,  що  виникають  у  громадян  із  земельного  права
відбулася зустріч  з старостою – Олександром Віннічуком проведено зустріч-
нараду та досягнуто домовленості щодо спільних дій у допомозі громадянам у
вирішенні  їхніх  проблемних  питань.  Також проінформовано  про  можливості
отримання безоплатної правової допомоги в умовах карантинних обмежень та
зазначено перелік категорій громадян, що мають право на призначення адвоката
за рахунок держави для захисту своїх порушених прав та інтересів. 



А також головний спеціаліст Піщанського бюро правової допомоги Олександр
Токан  здійснюва виїзні прийоми громадян  у  с.  Дмитрашківка.  Надано  усні
консультації із земельних питань .

Начальник  Чернівецького  бюро  правової  допомоги  Ванда  Бабій  здійснила
черговий виїзд відповідно до Графіка проведення правопросвітницьких заходів
та виїзних консультувань до села Борівка Могилів-Подільського району. 
Проведено  інформаційно-роз’яснювальний  захід  щодо  змін  у  земельному
законодавстві,  а  також  надано  консультації  жителям  громади  з  актуальних
питань,  зокрема  щодо  укладання,  розірвання  договорів  оренди  земельної
ділянки, оформлення права власності  на землю, безоплатна передача ділянок
громадянам із земель державної і комунальної власності.

З метою підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок
щодо  прав  на  земельні  ділянки  та  способів  їх  захисту  працівники
Мурованокуриловецького бюро правової допомоги Олексій Нагорняк та Василь
Яздовський здійснили чергові виїзди до сіл Рівне Мурованокуриловецької ОТГ
та   Котюжани Могилів-Подільського  району  Вінницької  області,  де  надали
консультації  мешканцям  громади  на  тему:  «Земельна  реформа.  Земельне
законодавство». 



Фахівці  Шаргородського  бюро  правової  допомоги  Анастасія  Дубчак  та
Вікторія Гульчук здійснили виїзний прийом в Джуринській сільській раді,  де
провели  консультування  жителів  Джуринської  ОТГ  із  земельних  та  інших
правових питань .
Також, начальник Шаргородського бюро правової допомоги Анастасія провела
робочу  зустріч  з  головою  Джуринської  сільської  ради  Попсуй  Галиною
Михайлівною.  Під  час  візиту  було  ознайомлено із  роботою Шаргородського
бюро  правової  допомоги,  його  основними  завданнями,  видами  правової
допомоги, які надає бюро, порядком звернення та графіком роботи. В результаті
проведеної  зустрічі  з  очільником  сільської  ради  домовлено  про  подальшу
співпрацю  з  бюро,  підписано  договір  про  спільну  діяльність  щодо  надання
безоплатної правової допомоги. Для жителів Джуринської ОТГ було проведено
вуличне  інформування  про  порядок  отримання  безоплатної  первинної  та
вторинної правової допомоги.

На  базі
Грушанського старостинського округу Могилів-Подільського району працював



мобільний пункт консультування , роботу якого забезпечили фахівці Могилів-
Подільського бюро правової допомоги — Ласкус Петро та Доровський Василь.
Під  час  зустрічі  з  жителями  села  обговорено  актуальні  питання  земельної
реформи, а також надано правову інформацію щодо користування земельною
ділянкою  (оренда,  розірвання,  укладення  договорів),  розповсюджено
інформаційно-роз’яснювальні  буклети  та  плакати  по  земельних  питаннях.
Також усі охочі громадяни, отримали консультації з хвилюючих їх питань.

У рамках співпраці
з реалізації  ефективної державної політики  у сфері зайнятості населення та
розширення можливостей   доступу   до  безоплатної  правової  допомоги   для
громадян, фахівці центру та бюро правової допомоги  брали участь у спільних з
центрами  зайнятості семінарах. 

Про права та пільги розповіли учасникам АТО/ООС.
Головний  спеціаліст  Шаргородського  бюро  правової  допомоги  Віта  Гільчук
провела  інформаційний  семінар  для  військовослужбовців  та  ветеранів
АТО/ООС,  які  знаходяться  на  обліку  в  Шаргородській  районній  філії
Вінницького обласного центру зайнятості.
Говорили  з  присутніми  про  права  та  пільги  для  учасників  бойових  дій
відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» .
Також роз’яснила  окремі  статті  ЗУ «Про  реабілітацію  осіб  з  інвалідністю в
Україні». Зокрема підкреслено, що держава гарантує учасникам бойових дій та
особам з інвалідністю, внаслідок участі в антитерористичній операції на Сході
України, право на безоплатне санаторно-курортне лікування, яке закріплене у
статті 4 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», статтях 12-16 ЗУ
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Фахівці  відділу  «Ямпільське  бюро  правової  допомоги»  Томашпільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели
робочу  зустріч  з  головою  Ямпільського  відокремленого  підрозділу
Всеукраїнського об’єднання учасників та волонтерів АТО Антоном Ордатієм.
Під  час  зустрічі  обговорили  можливості  Ямпільського  бюро  та
Томашпільського  місцевого  центру  БВПД  в  наданні  правової  допомоги
учасникам  бойових  дій  щодо  виплати  одноразової  грошової  допомоги  до  5
травня  2020  року,  з  огляду  на  рішення  Верховного  Суду  по  зразковій



адміністративній справі № 440/2722/20 від 29 вересня 2020 року. Та подальшу
співпрацю в питанні виплати цієї ж допомоги за 2021 рік.
Під час зустрічі вкотре згадали, що всі учасники бойових дій мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, яка полягає в складанні процесуальних
документів, представництві інтересів особи в суді та перед іншими органами
державної  влади,  захисті.  Документами  що  підтверджують  таке  право  для
учасників  бойових  дій  є  паспорт,  реєстраційна  картка  платника  податків
(ідентифікаційний код), та посвідчення УБД.
Також,  в  рамках  програми  прискорення  приватних  інвестицій  в  сільське
господарство,  обговорили  можливість  надання  правової  допомоги  з  питань
безоплатної  приватизації  учасниками  АТО  земельних  ділянок,  оформлення
права власності на них, та розпорядження земельними ділянками.
Голові  Ямпільського  відокремленого  підрозділу  Всеукраїнського  об’єднання
учасників  та  волонтерів  АТО  передано  інформаційні  буклети  з  земельних
питань для розповсюдження серед членів об’єднання.

Начальник  Крижопільського  бюро  правової  допомоги  Тетяна  Созінова
прийняла  участь  в  семінарі  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  в
Крижопільській районній філії Вінницького обласного центру зайнятості. 
 Учасникам семінару детально роз'ясненні основні положення Закону України
«Про  безоплатну  правову  допомогу»  в  частині  її  надання  соціально
незахищеним верствам населення у цивільних та адміністративних справах. 
Присутні також дізналися, що малозабезпечені громадяни, особи з інвалідністю,
пенсіонери,  переселенці,  учасники  АТО  та  сім’ї  загиблих  мають  соціальне
право як на отримання безоплатної юридичної консультації, так і на юридичний
супровід  справи  у  разі  виникнення  такої  потреби,  зокрема  скористатися
послугами адвоката за рахунок держави.
Поширено інформаційні буклети та плакати по земельних питаннях.



Вже сьомий рік, як деякі наші співвітчизники через збройний конфлікт на
Сході країни та окупацію Криму були вимушені залишити свої оселі. 
На  сьогодні  в  Україні,  за  даними Міністерства  соціальної  політики  України,
обліковано  понад  1,4  млн  внутрішньо  переміщених  осіб  з  тимчасово
окупованих  територій  Донецької  та  Луганської  областей  та  Автономної
республіки Крим. 
Україна займає дев’яте місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. 
З  метою  соціального  захисту  внутрішньо  переміщених  осіб  начальник
Тульчинського  бюро  правової  допомоги»  Руслан  Швець  спільно  з
відповідальною особою Тульчинського районного центру зайнятості  Тетяною
Ференець  проведено  тематичну  зустріч  з  учасниками  бойових  дій  та
внутрішньо-переміщеними особами на тему: «Права внутрішньо переміщених
осіб та пільги учасникам АТО».
Під  час  заходу  обговорено  питання  змін  до  законодавства  щодо  реєстрації
внутрішньо переміщених осіб та пільг учасникам АТО, питання призначення
соціальних виплат особам, які прожив



В рамках  відзначення  у  лютому  всесвітнього  дня  безпечного  Інтернету
фахівці  Ямпільського  бюро  правової  допомоги  Анатолій  Кислий  та  Богдан
Рочняк провели правопросвітницький захід для вихованців дитячого будинку
сімейного типу в м. Ямпіль на тему: «Кібербулінг. Запобігання та протидія»». 
Присутнім доведена інформація про те, що собою являє кібербулінг, його види
та  ознаки,  яка  настає  відповідальність  у  разі  його  вчинення.  Вихованців
націлено проявляти нетерпимість до проявів агресії, співчутливо ставитись до
жертв  насилля  в  мережі  Інтернет.  Надані  рекомендації  щодо  способів
уникнення, протидії, боротьби з кібербулінгом. 
Присутніх  також поінформовано  про  діяльність  бюро правової  допомоги,  їм
вручені інформаційні буклети на правову тематику.

Також фахівці Могилів-Подільського бюро правової допомоги Петро Ласкус
та  Василь  Доровський  провели  правопросвітницький  захід  для  студентів
Могилів-Подільського  монтажно-економічного  коледжу  на  тему  «Протидія
кібербулінгу». 
Проінформовано про найпоширеніші види кібербулінгу: 
-використання особистої інформації , анонімні погрози хепіслепінг;обмовляння
або  зведення  наклепів,  переслідування,  тролінг,флеймінг,  онлайн-грумінг,
секстинг.

Надано  рекомендації  щодо  способів  уникнення,  протидії,  боротьби  та
відповідальності за кібербулінг. 



Фахівці  Мурованокуриловецького  бюро  правової  допомоги  Олексій
Нагорняк та Василь Яздовський, спільно з Інспектором ювенальної превенції
сектору  превенції  Могилів-Подільського  РВП  ГУНП  у  Вінницькій  області
старшим  лейтенантом  поліції  Рудницькою  Наталією  провели
правопросвітницький  захід,  присвячений  Всесвітньому  дню  безпечного
інтернету  на  тему:  «Протидія  кібербулінгу»  для  учнів  сьомого,  дев‘ятого  та
десятого  класів  Мурованокуриловецької  загальноосвітньої  санаторної  школи-
інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради.
Фахівці розповіли учням про поняття кібербулінгу, ознаки, відповідальність за
його вчинення та за неповідомлення поліції про випадки кібербулінгу. Метою
цих заходів  є  формування у  дітей нетерпимості  до  проявів  агресії,  розвиток
співчутливого  ставлення  до  жертв  насилля  та  навичок  надання  й  отримання
допомоги. 
Також  фахівці  розповіли  присутнім  про  порядок  отримання  безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги.
В заході взяли участь близько 40 учнів, серед яких розповсюджено тематичні
буклети на різну правову тематику. Наприкінці заходу учні ставили запитання
щодо кібербулінгу, на які надано вичерпні відповіді.

Проведено  круглий  стіл  із  здобувачами  освіти  Комаргородського  вищого
професійного  училища  на  тему:  "Безпека  та  етика  в  мережі  інтернет.
Кібербулінг".
Спікерами  круглого  столу  були  начальник  відділу  правопросвітництва  та
надання  безоплатної  правової  допомоги  Альвіна  Пилипчук,  завідуюча
відділенням з надання соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді КУ "Центр
надання  соціальних  послуг"  Томашпільської  селищної  ради  Яна  Поповська,
інспектор з СП ЮП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області  капітан



поліції  Іван  Малий  та  начальник  Томашпільського  районного  сектору  ДУ
"Центр пробації" у Вінницькій області Олег Гаджук. 

На  сьогодні  в  Україні,  як  і  у  всьому  світі,  найвищою  цінністю  визначено
забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Особливу увагу приділено
неповнолітнім,  які  є  однією з  незахищених  верст  населення,  що  обумовлює
необхідність  створення  особливих  умов  для  забезпечення  та  реалізації  їхніх
прав.
Студентам  Комардського  вищого  професійного  училища  розповідали  про
особливості  адміністративної  та кримінальної  відповідальності  неповнолітніх
Альвіна  Пилипчук  -  начальник  відділу  правопросвітництва  Томашпільського
МЦ з надання БВПД, Іван Малий - інспектор СПЮП Тульчинського РВП ГУНП
у Вінницькій області, Яна Поповська - завідуюча відділенням соціальної роботи
для  сім'ї,  дітей  та  молоді  КУ  "Центр  надання  соціальних  послуг"
Томашпільської  селищної  ради  та  Олександр  Бородатий  -  фахівець
Томашпільського районного сектору ДУ "Центр пробації" у Вінницькій області.



На базі  Вапнярської  селищної  ради працює дистанційний пункт  безоплатної
правової допомоги, де громадяни мають  змогу отримати консультацію щодо
хвилюючих їх питань. 

Начальник  Тульчинського  бюро  правової  допомоги  Руслан  Швець  та
державний  виконавець  Ольга  Деревяга  провели  круглий  стіл  спільно  з
працівниками  Тульчинського  відділу  державної  виконавчої  служби  на  тему
"Порядок  реалізації  земельних  ділянок,  які  відносяться  за  цільовим
призначенням для ведення особистого сільського виробництва". 

Фахівці Томашпільського МЦ БВПД постійно проводять “вуличне 
інформування “, завдяки якому підвищується правова обізнаність мешканців 
територіальних громад.



Для  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД   та
висвітлення  результатів  діяльності  центру  здійснюється  постійна  тісна
співпраця та налагодження контактів із ЗМІ. За 1 квартал 2021 року здійснено
39  інформаційних  повідомлень:  публікацій  в  газетах,  виступи  на  радіо,
розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.

За звітній період Томашпільський МЦ з надання БВПД  було розміщено 31
інформацій на офіційних сайтах районних державних адміністрацій, районних
радах та органах місцевого самоврядування , 4 публікації в газеті та 4 виступи
на радіо.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД

Зібрали  та  поширили  інформацію  про  успішні  практики  адвокатів,  які
співпрацюють із центром та фахівців Томашпільського МЦ на теми:
- позбавлення батьківських правової
- стягнення заборгованості Приватбанком

Робоча  зустріч  відбулася  з  адвокатом  Семко  Г.В.   з  приводу  укладення
контрактів на 2021 рік.  Роз'яснено порядок та умови укладення контрактів з
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній
та на тимчасовій основі. 

Одним із напрямків діяльності безоплатної правової допомоги є проведення
медіації.  До  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги»  звернулись
громадяни, які є спадкоємцями та вступили у спадщину, однак не могли дійти
згоди  у  поділі  спадкового  майна.  Начальником  Могилів-Подільського  бюро
правової  допомоги  –  Ласкусом  Петром  було  проведено  процедуру
врегулювання спору та допоміг знайти порозуміння та поновити стосунки між
спадкоємцями.  Спірне  питання  було  вирішено  з  врахуванням  потреб  та
інтересів кожного. 



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

      Актуальні питання обговорювалися  з органами виконавчої влади, а саме,

Фахівці  Ямпільського  бюро  правової  допомоги
Анатолій Кислий та Богдан Рочняк провели робочу
зустріч  з  працівниками  Ямпільського  районного
відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Центрально-Західного  управління  Міністерства
юстиції  (м.  Хмельницький).Під  час  зустрічі
проведено  обмін  інформацією  щодо  напрямків
діяльності  бюро  правової  допомоги  та  відділу
ДРАЦС  на  2021  рік  із  врахуванням  доручень
центральних органів виконавчої влади.

Обговорювалось  питання  проведення  спільних
консультувань  мешканців  Ямпільської  міської
громади з правових питань в тому числі із виїздом в
старостинські  округи,  надання  адресної  правової
допомоги та інші. 

З  метою  проведення  роботи  щодо
соціального  захисту  дітей  вразливих
категорій,  що  проживають  на  території
Шаргородської  громади,  18.03.2021  року
відбулося  засідання  комісії  з  питань
захисту  прав  дитини  при  виконавчому
комітеті  Шаргородської  міської  ради.В
засіданні  взяла  участь  начальник  відділу
«Шаргородське  бюро  правової  допомоги
Томашпільського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги» Анастасія Дубчак. На порядок
денний засідання було винесено 5 питань, з них: 1 – про надання дозволу на
прийняття в дар нерухомого майна, право користування яким має неповнолітня
дитина, 1 - надання дозволу про прийняття спадщини, право користування яким
має малолітня дитина; 1 – про позбавлення батька батьківських прав відносно
малолітньої доньки, 1 – про позбавлення батьківських прав батьків відносно
малолітньої доньки та 1- про визначення місця проживання малолітньої дитини.

«Розірви  коло  насильства».  Таку  тему  обговорено  на  семінарі-тренінгу,  що
проводився працівниками обласної мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства,  в  рамках



оперативного виїзду групи до Тульчинського району на звернення громадян, в
якій прийняв участь начальник Тульчинського бюро правової допомоги Руслан
Швець. 
Учасники  семінару-тренінгу  опрацювали  практичні  кейси,  направлені  на
ефективне  реагування  на  випадки  домашнього  насильства  суб’єктами,  що
здійснюють  заходи  з  попередження  домашнього  насильства  та  діяльність
міжвідомчих рад, притулків для постраждалих осіб а також роботи мобільних
бригад. 

Зміни  до  законодавства  завжди  потребують  тлумачення  для  населення,
особливо коли ці зміни стосуються земельних питань.
У  зв'язку  з  нещодавними  змінами  у  цій  сфері  на  базі  Піщанської  РФ
Вінницького  ОЦЗ  начальник  Піщанського  бюро  правової  допомоги  Тетяна
Шубенко провела тренінг на тему: «Я хочу стати власником земельної ділянки».
Його  мета  –  подолання  правового  нігілізму  безробітних  осіб  з  питань
земельного  законодавства,  розширення  доступу  та  можливостей  для
самореалізації  та  само  зайнятості,  формування  навиків  користування
Публічною  кадастровою  картою  та  підготовки  документів  (клопотання  з
додатками) для отримання дозволу на розробку документації із землеустрою.
Розглянули  покроковий  алгоритм  отримання  земельної  ділянки  від  моменту
обрання до отримання Витягу з Держреєстру та обговорили проблемні питання
оренди земельних ділянок та договорів емфітевзису. 



У межах Всеукраїнської інформаційної кампанії із захисту прав споживачів
працівниками  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  –  Петром
Ласкусом  та  Василем  Доровським  проведено  правопросвітницький  захід  на
тему «Захист прав споживачів фінансових послуг» для Могилів-Подільського
районного споживчого товариства. Присутніх ознайомлено з видами порушень
прав споживачів, методи та способи захисту порушених прав. Надано відповіді
на  найпоширеніші  питання  у  сфері  порушення  прав  споживачів  фінансових
послуг.  Разом з  Головою правління – Нарольською Світланою узгодили план
спільних дій та посилення співпраці. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, що проживають
на  території  Ямпільщини,  фахівці  Ямпільського  бюро  правової  допомоги
Володимир Титаренко та Анатолій Кислий надали правові роз’яснення з питань
протидії  та  запобігання  дискримінації  за  гендерною  ознакою  та  у  сфері
земельних правовідносин для осіб,  які  перебувають на обліку в Ямпільській
філії Вінницького обласного центру зайнятості. 
Присутніх поінформовано про основні положення законодавчих та нормативно-
правових  актів,  якими врегульовані  зазначені  питання.  По питаннях  у  сфері
земельних  правовідносин  увага  акцентувалась  на  порядку  набуття  права
власності на землю, оренди земельних ділянок, встановленню меж земельних
ділянок, захисту прав землевласників (землекористувачів).
Також присутніх ознайомлено з нормами, закріпленими в Законі України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Учасники правопросвітницького заходу отримали буклети з правових питань. 



Триває  співпраця  з  ДУ  «Могилів-Подільська  ВК  114»  з  питань  надання
правової допомоги засудженим та працівникам установи. 
Разом  з  керівником  установи  –  Дмитром  Петриком  та  відповідальними
працівниками  фахівці  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  Петро
Ласкус та Василь Доровський затвердили графік роботи дистанційного пункту
доступу  з  надання  безоплатної  правової  допомоги  при  державній  установі
«Могилів-Подільська виправна колонія № 114» на 2021 рік.
Крім того,  зважаючи на  санітарно епідеміологічну ситуацію в  державі  та  на
карантинні  обмеження,  досягнуто  домовленості  про  налагодження  онлайн-
зв’язку з метою надання юридичних консультацій та правової допомоги. 

Робоча зустріч фахівців Крижопільського бюро правової допомоги відбулася з
начальником державної установи «Крижопільський виправний центр (№113)»
Ярославом Бурбезою.
Під час робочої зустрічі обумовили механізми та напрямки подальшої співпраці
з метою забезпечення реалізації прав засуджених, та затверджено графік роботи



дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги ув’язнених та
засуджених  осіб  у  державній  установі  «Крижопільський  виправний  центр
(№113)» на 2021 рік.

За  1 квартал 2021 року Томашпільським МЦ з  надання БВПД розроблено 4
методичних рекомендацій на теми:
- прописка — дружня послуга;
- державна реєстрація права користування  чужим майном, право користування
чужою земельною ділянкою для сільськагосподарських потреб;
- звільнення за появу на роботі у нетверезому стані;
-  як  власнику  земельної  ділянки,  який  проживає  у  сільській  місцевості,
отримати правову допомогу безоплатно.   

Директорем  Томашпільського  МЦ  БВПД  проводилися  онлайн  наради  з
фахівцями бюро правової допомоги щодо забезпечення якості БВПД фахівцями
бюро правової допомоги та підсумків діяльності місцевого центру за 1 квартал
2021 року.

1.4.  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорієнтованою,  інноваційною,
ефективною. 
  Завдяки  довідково-інформаційній  платформі  правових  консультацій
"WikiLegalAid"спеціалісти центрів та бюро  мають можливість обмінюватися
досвідом  та  формувати  кращі  практики  консультування  клієнтів  системи
безоплатної правової допомоги .

За 1 квартал 2021 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- Додаткова відпустка за роботу з комп'ютером (09.03.2021) 
- Форма ОК-5 та форма ОК-7: отримання та використання (11.03.2021) 

- Відповідальність за порушення трудового законодавства (09.03.2021) 



- Електронне посвідчення водія (11.03.2021) 

- Гарантії та компенсації при службових відрядженнях   (11.03.2021) 

- Робота у вихідний день. Компенсація за роботу у вихідний день   (11.03.2021) 

- Час відведений для відпочинку (16.03.2021) 

- Порядок державної реєстрації символіки громадської організації   (16.03.2021) 

- Порядок оформлення запитів на інформацію (16.03.2021) 

- Зміна назви юридичної особи (назви підприємства) (25.03.2021) 

-  Право  інтелектуальної  власності  на  кваліфіковане  зазначення  походження
товару.

Електронна  черга,  ЕЦП та  державні  послуги  онлайн як  один із  способів
розширення  можливостей  безробітних  розглядали  та  практикували  під  час
семінару  з  Піщанськими  безробітними  .  А  ще  знайомилися  з  функціоналом
сервісів  Державної  служби  зайнятості,  порталу  Дія,  електронних  сервісів
Мін’юсту.  Окремою  темою  були  електронні  способи  ідентифікації:  ЕЦП,
BankID, MobileID та їх використання.
З метою розширення доступу безробітних до безоплатної правової допомоги
працював  консультаційний  пункт.  Під  час  його  роботи  надавалися  усні
консультації з юридичних питань.
Активності проведено у тісній співпраці Піщанського бюро правової допомоги
та Піщанської РФ Вінницького обласного центру зайнятості.



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За  період  з  01.01.2021  року  по  31.03.2021  року   місцевим  центром  з
надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими
структурними підрозділами, було зареєстровано 1730 звернень клієнтів, із них
1570 особам було надано правову консультацію, 160  написали письмову заяву
про надання БВПД. 

Таблиця  1.  Інформація  щодо  кількості  зареєстрованих  та
опрацьованих звернень клієнтів

№
з/п

Найменування відділу
МЦ

Кількість
зареєстрованих

звернень

Кількість наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих

письмових звернень
про надання БВПД

1 Відділ 
правопросвітництва та 
надання БПД

253 234 19

2 Відділ  «Крижопільське
Бюро правової допомоги»

218 208 10

3 Відділ  «Могилів-
Подільське Бюро правової
допомоги»

144 120 24

4 Відділ
«Мурованокуриловецьке
Бюро правової допомоги»

88 88 0

5 Відділ  «Піщанське  Бюро
правової допомоги»

240 233 7

6 Відділ «Тульчинське Бюро
правової допомоги»

167 139 28

7 Відділ «Чернівецьке Бюро
правової допомоги»

82 78 4

8 Відділ  «Шаргородське
Бюро правової допомоги»

256 208 48

9 Відділ  «Ямпільське  Бюро
правової допомоги»

282 262 20

Разом по МЦ 1730 1570 160



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято
149  рішень  про  надання  БВПД  та  надано  71  доручення  адвокатам  та  88
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів).

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:
сімейного  -  245(14%),  виконання  судових  рішень  -  159(9%),  земельного  -
487(28%),  спадкового  -  140(8%),  адміністративного  -  78(5%), адмін.
правопорушення - 15(1%), медичного права - 8(1%), соціального забезпечення
- 75(4%),  житлового - 82(5%), трудового - 106(6%), з інших питань - 19(1%),
кримінального  процесу  -  18(1%),  пенсійного  -  37(2%),  цивільного  права  -
154(9%), цивільного процесу - 101(6%).
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 Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю
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 Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком
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Щодо  клієнтів,  яким  було  надано  БВПД,  то  за  1  квартал  2021  року
найбільше  позитивних  рішень  було  прийнято  по  малозабезпеченим  особам
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)
- 132, ветеранам війни - 14, особам з інвалідністю - 11, діти, які не належать до
окремої категорії осіб -  1, ВПО - 1, власники земельних ділянок - 1.

 

Діаграма  4  щодо  розподілу  клієнтів,  яким  надано  БВПД,  за
категорією осіб
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Крім цього, у місцевому центрі в тому числі бюро правової допомоги за
звітний квартал:

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації
та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних
консультаційних пунктів склала 169 осіб,  в тому числі 23 особи
звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 31 особа до дистанційних
пунктів доступу до БПД;



 надано методичну допомогу  4 органам місцевого самоврядування
та  установам  -  провайдерам  БПД  (громадським  організаціям,
волонтерським  рухам,  юридичним  особам  приватного  права),  з
якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової
допомоги;

 проведено 31 правопросвітницький захід;
 розміщено у ЗМІ  39 інформаційних матеріалів з питань надання

БПД;
 надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця  2.  Інформація  щодо  окремих  показників  діяльності  місцевого
центру в розрізі бюро

№
з/п

Найменуван
ня МЦ та

Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних
пунктів/ос

іб, що
отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанційн
их

пунктів/осі
б, що

отримали
правову

допомогу

Кількість
ОМС та
установ -

провайдер
ів БПД,

яким
надано

методичну
допомогу 

Кількість
проведених

право-
просвітниць
ких заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електронн
их сервісів

МЮ

Кількість
інформаційн

их
матеріалів,

розміщених у
ЗМІ

1 Разом  по
МЦ,  в  тому
числі:

23/72 31/97 4 31 3 39

2 Томашпільсь
кий МЦ

1/5 6/29 1 4 0 1

3 Відділ
«Крижопільс
ьке  бюро
правової
допомоги»

0/0 4/16 0 0 0 3

4 Відділ
«Могилів-
Подільське
бюро
правової
допомоги»

2/9 2/2 1 4 0 7

5 Відділ
«Мурованок
уриловецьке
бюро
правової
допомоги»

2/7 1/3 0 1 0 1



6 Відділ
«Піщанське
бюро
правової
допомоги»

6/16 8/22 1 10 3 3

7 Відділ
«Тульчинськ
е  бюро
правової
допомоги»

4/10 3/4 1 4 0 14

8 Відділ
«Чернівецьк
е  бюро
правової
допомоги»

1/9 3/15 0 4 0 0

9 Відділ
«Шаргородс
ьке  бюро
правової
допомоги»

0 0 0 3 0 3

10 Відділ
«Ямпільське
бюро
правової
допомоги»

7/16 4/6 0 1 0 7


