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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.   
   

«Взаємодія  уповноважених  органів  з  питань  пробації  з  партнерськими
організаціями  щодо  перенаправлення  суб’єктів  пробації,  які  потребують
безоплатної правової допомоги або послуги, для забезпечення надання їм такої
допомоги-є  важливим  інструментом  підвищення  якості  безоплатної  правової
допомоги підобліковим особам» .

З метою забезпечення захисту прав неповнолітніх, які порушили норми
чинного  законодавства,  фахівці  Ямпільського  бюро  правової  допомоги
Володимир  Титаренко  та  Анатолій  Кислий  спільно  із  працівниками
Ямпільського  районного  сектору  філії  державної  установи  «Центр  пробації»
провели  правове  консультування  для  неповнолітніх  осіб,  які  перебувають на
обліку в даній установі.
В  ході  правопросвітницького  заходу  обговорено  питання  впровадження  в
Україні  інституту  відновного  правосуддя  для  неповнолітніх,  які  є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

З  метою забезпечення захисту прав неповнолітніх у контакті з законом-
дітей-потерпілих від правопорушень та недбалого ставлення з боку дорослих, а
також  дітей-свідків  злочинних  діянь,  начальник  відділу  Тульчинського  бюро
правової  допомоги  Руслан  Швець  провів  тематичну  зустріч  з  підобліковими
особами  та  працівниками  Тульчинського  районного  відділу  філії  Державної
установи «Центр пробації» у Вінницькій області на якій обговорено питання
впровадження  в  Україні  інституту  відновного  правосуддя  та  важливість
обізнаності громадян про доступ до безоплатної правової допомоги, як один з
ключових моментів дотримання їх прав. 



Томашпільський  місцевий  центр  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  28  травня  організував  круглий  стіл  у  онлайн форматі  на
тему: “Співпраця системи безоплатної правової допомоги та пробації” . 

                                    Онлайн-кінотеатр Docudays UA 
«У єдності – ми сила»
Такий  висновок  зробили  жителі  села  Городище  після  перегляду  10  червня
документальної  кінострічки  про  права  людини  «Нові  герої».  Три  непрості
сюжети людської долі – універсальні, адже підняті теми – це те, що відгукується
у душі пересічного українського селянина. У кожного з них своя історія, проте є
й спільне – їхня боротьба з несправедливістю у країні сьогодні. Ці три розповіді
про те, що перемогти несправедливість – можливо, якщо докласти зусиль, не
боятися та не ламатися під тиском обставин.
Участь  у  обговоренні  прийняли  староста  села  Рудницьке  та  села  Городище
Віталій  Чорний,  бібліотекар  Городищенської  сільської  бібліотеки-філії  Надія
Коваль.  Приводилися власні  життєві  приклади та  історії,  а  потім було ще й
консультування з правових питань.



Ось  такі  вони  –  кінопокази  на  базі  сільських  бібліотек  Піщанської
громади.
За  підтримки  Міжнародного  фестивалю  документального  кіно  про  права
людини  Docudays  UA  фахівцями  відділу  «Мурованокуриловецьке  бюро
правової допомоги» Олексієм Нагорняком та Василем Яздовським, для учнів 6
та  7  класів  Мурованокуриловецької  загальноосвітньої  санаторної  школи-
інтернат  І-ІІІ  ступенів  Вінницької  обласної  ради  було  продемонстровано
документальний  фільм  «Боротьба  Джамали»  режисера  Елін  Йонсон.  Фільм
відображає потужний портрет надзвичайно талановитої жінки, а також пісні й
виступ, які висвітлили історичні події та сучасну політичну ситуацію в Україні. 
По закінченні перегляду разом із учнями та за участі  практичного психолога
Мурованокуриловецької  санаторної  школи-інтернат  Тетяни  Нагорняк  було
обговорено нинішню важку ситуацію та складність становища кримських татар
в умовах сьогодення. Учні висловлювали власне глибоке занепокоєння утискам
національних меншин на території анексованого півострова Крим.

Перегляд документального кіно про права людини Docudays UA «Булер»,
режисера Лі Гіршата за участі начальника відділу Тульчинське бюро правової
допомоги  Руслана  Швеця,  практичного  психолога  ВПУ  №41  м.  Тульчин
Світлани Кушнір та студентів 1 курсу Вищого професійного училища №41 м.
Тульчин в приміщенні училища.
У  даному  фільмі  задокументовані  реакції  вчителів  та  адміністраторів  на
агресивну поведінку, які порушують кліше «діти просто поводяться, як діти», і
відображений дедалі ширший рух серед батьків і молоді, спрямований на зміну
ставлення до булінгу в школах, спільнотах та суспільстві загалом. 
Цим фільмом режисер хотів показати душевні рани дітей, які потерпають від
знущання інших дітей. 
Обговорення  фільму  після  перегляду  було  вдумливими  і  учасники
висловлювали своє бачення.



В КУ “Публічна бібліотека Томашпільської селищної ради” за ініціативи
фахівця  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Альвіни  Пилипчук  та  завідувача  відділення соціальних
служб  Томашпільської  селищної  ради  Мирослави  Хохлової  відвідувачі
бібліотеки мали змогу побачити американський документальний фільм “Булер”
режесера Лі Гірша. 

Презентація  Програми «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство»

Захист  прав  власників  земель,  землекористувачів  та  територіальних
громад.  Роз’яснення  громадянам  механізмів  і  процедур,  як  користуватися  і
розпоряджатися  своєю  землею.  Гарантування  допомоги  у  судовому  захисті
порушених  прав  та  протидії  рейдерському  захопленні  земельних  ділянок.  Є
метою  діяльності  системи  безоплатної  правової  допомоги  у  межах  проєкту
«Програма  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське  господарство
України». 
З цією метою фахівці Ямпільського бюро правової допомоги провели тематичну
зустріч з колективом земельного відділу Ямпільської міської ради.
Під  час  зустрічі  обговорили  питання  впровадження  земельної  реформи  в
Україні в контексті роз’яснення основних її етапів громадянам, які звертаються



до земельного відділу та бюро правової допомоги, та питання співпраці в сфері
проведення  спільних  правопросвітницьких  заходів  для  жителів  Ямпільскої
об’єднаної територіальної громади.

Проект  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське  господарство»
презентувала начальник Піщанського бюро правової допомоги Тетяна Шубенко
працівникам 12 бібліотек Піщанської громади. У рамках навчально-освітнього
семінару висвітила новели земельного законодавства та зміни, які очікують на
власників й користувачів землі з липня 2021 року і у подальшом.
Відбудеться  одномісячна  виставка  в  комунальному  закладі  "Публічна
бібліотека" , в Рудницькій бібліотеці- філії №17 с.Рудницьке , Чорноминській
бібліотеці-філії  с.  Чорномин,  Яворівській  бібліотеці-філії  №26  с.Яворів,
Рудницькій міській бібліотеці-філії №27 смт Рудниця, Ставківській бібліотеці-
філії №18 с.Ставки, Попелюській бібліотеці-філії с.Попелюхи, Дмитрашівській
бібліотеці-філії  №11  с.Дмитрашівка,  Миролюбівській  бібліотеці-філії
с.Миролюбівка, Козлівській бібліотеці-філії №12 та Городищенській бібліотеці-
філії  №9  с.Городище,  де  жителі  громади  зможуть  відвідати  у  своєму  селі
правову виставку на тему: «Право на землю». Серед презентованої продукції –
інформаційні буклети, листівки, плакати із земельних питань. У окремих селах
проводитиметься правове консультування на базі бібліотек.



Реалізуючи  проект  "Програма  "Прискорення  приватних  інвестицій  у
сільське  господарство  України"  начальник  відділу  правопросвітництва
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Альвіна Пилипчук відвідала Центр надання адміністративних послуг
при Томашпільській ОТГ.
В ході зустрічі  з  фахівцями ЦНАПу було донесено про діючий проект,  який
дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі
приватного  сектора,  зокрема  малих  і  середніх  підприємств,  у
сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України. 
Також установу забезпечено інформаційними матеріалами правового характеру
системи безоплатної правової допомоги. 

27  травня  в  рамках  виконання  Програми  «Прискорення  приватних
інвестицій в сільське господарство» фахівці відділу «Ямпільське бюро правової
допомоги» Анатолій Кислий та Богдан Рочняк провели правопросвітницький
захід  для  соціальних  робітників  відділення  соціальної  допомоги
територіального  центру  соціального  обслуговування  та  надання  соціальних
послуг Ямпільської міської ради на тему: «Набуття права власності на земельні
ділянки».
В  ході  заходу  соціальних  робітників  поінформовано  про  законодавчі  та
нормативно-правові акти, якими врегульовані питання набуття права власності
на земельні ділянки різного цільового використання та їх основні положення.



«Право  на  землю»  -  під  такою  назвою  проходить
виставка  правової  інформаційної  продукції  та
літератури  у  Миролюбівській  сільській  бібліотеці
Тульчинського району. 
З  представниками  місцевої  влади  та  бібліотекарем
досягнуто  домовленості  про  спрощення  доступу
сільських  жителів  до  правової  допомоги  та
правопросвітництво із земельних питань.
Виставка  проводиться  у  рамках  реалізації  Програми
«Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське
господарство».

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. 

Тема працевлаштування та пошуку роботи завжди є актуальною незалежно
від статусу, місця проживання чи віку. Особливо гострою вона є для осіб, які
вчинили правопорушення та відбувають покарання чи засуджені умовно. Тому
для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  у  місцевому  секторі  пробації,  було
проведено семінар у оффлайн-онлайн форматі на тему: «Соціальні послуги, які
надає служба зайнятості». 
Співорганізатори  заходу:  Піщанське  бюро  правової  допомоги,  Піщанський
районний  сектор  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  у  Вінницькій
області та Піщанська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості.
Серед розглянутих і обговорених питань:
Спектр послуг, які надає служба зайнятості;
Електронні  сервіси:  як  подати  заявку  через  портал  «Дія»,  як  скористатися
електронною  чергою  та  огляд  сайту  державної  служби  зайнятості  і  його
функціоналу.



Проведення правопросвітницьких заходів з дітьми:

З нагоди проведення Всеукраїнського онлайн конкурсу дитячих малюнків
«Країна  моїх  прав»,  що  проводиться  Координаційним  центром  з  надання
правової  допомоги,  заступником  начальника  відділу  «Мурованокуриловецьке
бюро  правової  допомоги»  Томашпільського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олексієм Нагорняком було проведено
тренінг з учнями 7 класу  ЗЗСО “ Мурованокуриловецька школа-ліцей №1”на
тему  «Протидія  булінгу».  По  закінченню  виховного  заходу  учням  було
запропоновано взяти участь у онлайн конкурсі та намалювати малюнки на тему
«Протидія  булінгу».  Учасників  було  проінформовано  про  умови,  порядок  та
строки подання своїх робіт.
Разом з тим оголошення про проведення конкурсу було передано адміністрації
Мурованокуриловецької школи-ліцей №1 та розміщено на дошці оголошень.

З  нагоди  відзначення  Міжнародного  дня  захисту  дітей  фахівцями
«Мурованокуриловецького  бюро  правової  допомоги»  Томашпільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олексієм
Нагорняком та Василем Яздовським проведено інтерактивну бесіду з учнями 2-
3  класів  Мурованокуриловецька  Санаторна  Школа-інтернат  Вінницької
обласної ради.
Під час заходу у формі гри та цікавих завдань було визначено основні права
дітей та способи їх захисту в Україні. 
Учні спільно з працівниками Мурованокуриловецького бюро правової допомоги
створили символ дружби, єдності, миру та рівноправ‘я.



Робота консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги:
Фахівці  Томашпільського  МЦ  з  надання  БВПД  на  протязі  2  кварталу

здійснили  65  виїздів  до  консультаційних  пунктів  доступу  до  безоплатної
правової допомоги.

В рамках укладеного Меморандуму про співпрацю фахівці Ямпільського
бюро  правової  допомоги  Володимир  Титаренко  та  Анатолій  Кислий  на  базі
Ямпільської міської ради забезпечили роботу виїзного пункту консультування
громадян.  За  отриманням  правової  допомоги  мешканці  міста  зверталися  з
питаннями  по  ухиленню  від  сплати  аліментів  та  захисту  прав  споживачів.
Громадянам  надані  правові  консультації  відповідно  до  норм  чинного
законодавства, якими врегульовані питання, що їх цікавили. 

З  метою  проведення  правопросвітницької  роботи  в  рамках  проєкту
«Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське  господарство»  фахівцями
Шаргородського бюро правової допомоги Анастасією Дубчак та Вітою Гільчук
здійснений виїзний прийом громадян до Пасинківської  сільської  ради.  Серед
присутніх  громадян  була  проведена  інформаційно-роз'яснювальна  робота,  а
також надано консультації з земельних питань. 



Питання земельної  реформи не  втрачають своєї  актуальності,  особливо
коли мова йде про сільську місцевість. В Дмитрашківському старостинському
округу головний спеціаліст Піщанського бюро правової  допомоги Олександр
Токан  здійснив  виїзний  прийом  громадян  .Надано  усні  консультації  із
земельних питань . 

З  метою  підвищення  обізнаності  власників  та  користувачів  земельних
ділянок  щодо  прав  на  землю  та  способів  їх  захисту  начальник  відділу
Тульчинське  бюро  правової  допомоги  Томашпільського  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової Руслан Швець здійснив черговий виїзд,
відповідно  до  Графіка  проведення  правопросвітницьких  заходів  та  виїзних
консультувань, до села Крищинці Тульчинського району Вінницької області де
провів прийом громадян в Крищинецькому старостинському окрузі .

У  селі  Серебрія  відбулась  зустріч  пайовиків,  власників  земель,  з
керівництвом  ПП  «Серебрійське»  на  якій  вирішувалось  питання  щодо
недобросовісних виконань обов’язків покладених на орендаря земель жителів
с.Серебрія.  Задля  правової  підтримки  громадян  у  розмові  з  головою  ПП
долучились і працівники Могилів-Подільського бюро правової допомоги разом
з  депутаткою міської  ради  Ларисою Савицькою,  по  сумісництву  волонтером
безоплатної  правової  допомоги.  Серед  присутніх  громадян  розповсюджено
інформаційно-роз’яснювальні  матеріали  з  питань  щодо  стосується  оренди
земельної  ділянки.  Також повідомлено  про  можливість  отримати  безоплатну
вторинну  правову  допомогу,  у  випадку  звернення  до  суду  щодо  розірвання
договорів оренди земельних ділянок. 



Для  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД   та
висвітлення  результатів  діяльності  центру  здійснюється  постійна  тісна
співпраця та налагодження контактів із ЗМІ. За 2 квартал 2021 року здійснено
38  інформаційних  повідомлень:  публікацій  в  газетах,  виступи  на  радіо,
розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.

За звітній період Томашпільський МЦ з надання БВПД  було розміщено
26  інформацій  на  офіційних  сайтах  районних  державних  адміністрацій,
районних радах та органах місцевого самоврядування , 8 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

Клієнтці допомогли оскаржити неправомірне
стягнення заборгованості за кредитом
Детальніше за посиланням:
https://www.legalaid.gov.ua/.../kliyenttsi-
dopomogly.../

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kliyenttsi-dopomogly-oskarzhyty-nepravomirne-styagnennya-zaborgovanosti-za-kredytom/?fbclid=IwAR34wV_wnrH9rXm3Kc9kH_9WrjP2tEF0imSutm04FtkmFasKsFlH9cVBhzY
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kliyenttsi-dopomogly-oskarzhyty-nepravomirne-styagnennya-zaborgovanosti-za-kredytom/?fbclid=IwAR34wV_wnrH9rXm3Kc9kH_9WrjP2tEF0imSutm04FtkmFasKsFlH9cVBhzY
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kliyenttsi-dopomogly-oskarzhyty-nepravomirne-styagnennya-zaborgovanosti-za-kredytom/?fbclid=IwAR34wV_wnrH9rXm3Kc9kH_9WrjP2tEF0imSutm04FtkmFasKsFlH9cVBhzY


Подяка  знайшла  свого  героя!  Ми  також  вдячні  адвокату  Василю  Самарі  за
професійність, людяність та уважність у спілкуванні з клієнтами. 

Протягом 2 кварталу відбувалися робочі зустрічі з адвокатами системи БПД: 

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

      Актуальні питання обговорювалися  з органами виконавчої влади, а саме,
у  відділенні  поліції  №2  Тульчинського  РВП  ГУНП  у  Вінницькій  області
відбулася  зустріч  працівників  Обласної  мобільної  бригади  соціально-
психологічної  допомоги  ,  які  презентували  учасникам  зустрічі  нормативні
засади  роботи  мобільних  бригад  соціально-психологічної  допомоги  та
послідовну модель надання допомоги постраждалим від насильства. Психолог
Тетяна Геращенко зосередила увагу  на  правилах спілкування із  особами,  які
постраждали  від  насильства,  з  урахуванням  їх  психологічних  станів  та
відзначила,  що  насильство  має  циклічний  характер  та  кожного  разу  може
скорочуватися в часі, ставати більш інтенсивним і жорстоким. 
Участь у заході взяли директор Томашпільського місцевого центру з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Тетяна  Нечипорук  на  начальник
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Альвіна
Пилипчук та працівник ювенальної превенції Іван Малий, дільничні офіцери
поліції  територіального  підрозділу  поліції,  а  також  працівники  відділення



соціальної  служби  сім’ї,  дітей  та  молоді  територіального  центру  надання
соціальних послуг . 

Фахівці  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  продовжують
роботу  щодо  налагодження  співпраці  з  прийому  громадян,  проведення
правопросвітницької діяльності в новоутворених територіальних громадах, які і
самі проходять сьогодні період становлення.
В ході виїзду для проведення роботи в Вендичанській територіальній громаді
Могилів-Подільського  району  проведено  комплекс  заходів,  направлених  на
розширення  доступу  громадян  до  системи  надання  безоплатної  правової
допомоги.  Начальником  Могилів-Подільського  бюро  правової  допомоги  –
Петром Ласкусом проведено заняття з працівниками новосформованого ЦНАП
Вендичанської  ОТГ  стосовно  спільної  діяльності  в  плані  реалізації  проекту
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільськегосподарство». 
Дане питання також деталізовано під час зустрічі з керівником територіальної
громади Анатолієм Єфремовим та секретарем ради Яною Гуджол.
З метою вдосконалення правопросвітницької та інших напрямків діяльності на
території  ОТГ,  -  укладено  Договір  про  співпрацю  між  Томашпільським
місцевим  центром  з  НБВПД  та  Вендичанською  селищною  радою.  Також
проведено  прийом  громадян  з  питань  землекористування  та  впорядкування
земельних відносин громадян з фермерськими господарствами.



21  квітня  відбулося  чергове  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини  при  Крижопільській  селищній  раді  на  чолі  з  заступником  голови
селищної ради Валентиною Чабанюк.
В  засіданні  брала  участь  начальник  відділу  «Крижопільське  бюро  правової
допомоги» Тетяна Созінова.
На засіданні комісії розглядалися питання щодо затвердження індивідуальних
планів  соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування;  про
взаємодію  між  службою  у  справах  дітей  Крижопільської  селищної  ради,
комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг  Крижопільської
селищної  ради»,  органами  поліції,  виконавчими  органами  місцевого
самоврядування  та  іншими  органами  та  структурами,  дотичними  до  питань
захисту  прав  дітей;  взяття  під  соціальний супровід  та  зняття  із  соціального
супроводу сімей, які перебували/перебувають у складних життєвих обставинах.
В  результаті  обговорення  було  прийнято  відповідні  рішення,  спрямовані  на
задоволення інтересів дітей. 

Партнерська  співпраця  допомагає  ефективніше  реалізувати  громадянам
свої права. 
На  основі  взаємних  інтересів  щодо  розбудови  системи  правової  допомоги
директор Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги Тетяна Нечипорук та  голова Вапнярської  ОТГ Олександр
Горенюк уклали договір про співпрацю.
Сторони  домовилися  про  напрямки  взаємодії  у  наданні  правової  допомоги
мешканцям громади та про проведення спільних правопросвітницьких заходів. 



Питання призначення субсидії, надання соціальної допомоги для різних
верств населення – одні з найактуальніших питань у роботі відділу «Могилів-
Подільське бюро правової допомоги». Задля якісного, швидкого та законодавчо
врегульованого  вирішення  цих  питань  фахівець  Василь  Доровський  провів
зустріч-нараду  з  начальником  Управління  праці  та  соціального  захисту
населення  Могилів-Подільської  міської  ради  –  Людмилою Дейнегою.  В ході
зустрічі  наголошено щодо  необхідності  налагодження співпраці  у  вирішенні
проблемних питань та як  результат домовились укласти відповідний договір
про  співпрацю.  Також  узгоджено  спільний  план  дій  у  сфері  спільного
проведення право просвітницьких заходів. 

Доволі тісною співпрацею пов’язані між собою Могилів-Подільське бюро
правової  допомоги  та  Могилів-Подільський  міськрайонний  відділ  ДРАЦс
Центрально-західного  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції
(м.Хмельницький).  У зв’язку  з  цим,  було проведено семінар-нараду на  тему
«Встановлення  належності  правовстановлюючих  документів»  та
«Встановлення  факту  родинних  зв’язків»,  які  є  найпоширенішими  серед
звернень  громадян.  Обговорено  перелік  спільних  дій  щодо  вирішення
проблемних  питань  серед  населення  Могилів-Подільського  регіону.  Також
задля  підвищення  правової  свідомості  серед  громадян,  розповсюджено
інформаційні буклети.



З нагоди відзначення 10-річчя прийняття Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» фахівці Мурованокуриловецького бюро правової допомоги
Томашпільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги  Олексій  Нагорняк  та  Василь  Яздовський  під  час  засідання
Виконавчого  комітету  Мурованокуриловецької  селищної  ради  Могилів-
Подільського району Вінницької області провели брифінг на тему: «Право на
безоплатну  правову  допомогу».  Під  час  брифінгу  було  визначено  основні
досягнення системи БПД, напрямки діяльності та суб’єкти права на безоплатну
первинну, вторинну правову допомогу, а також порядок доступу до безоплатної
вторинної правової допомоги. 
Серед  запрошених  гостей  були:  заступник  голови  Могилів-Подільської  РДА
Рубанський Володимир Іванович,  начальник Сектору поліцейської  діяльності
№1 Могилів-Подільського РВП Паламар Олександр Петрович, головний лікар
КНП «Мурованокуриловецький центр ПМСД» Сидоренко Лариса Генріхівна. 

За  2  квартал 2021 року Томашпільським МЦ з  надання БВПД розроблено 2
методичних рекомендацій на теми:
- форма ОК-5 та форма ОК07;
- отримання земельної ділянки у власність.

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 2 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 2 квартал 2021 року Томашпільським МЦ БВПД редаговано статті:
- права та обов'язки членів виборчої комісії під час виборів Президента України;
- відповідальність водія за забреднення пішохода брудом з калюжі;
- аліменти: право на утримання дитини без розірвання шлюбу.

Участь представника Томашпільського місцевого центруз надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  у  семінарі  для  модераторів/-ок  кіноклубів
медіапросвіти  з  прав  людини  Docudays  UA.  Це  поєднання  кінопоказів  та
воркшопів: 
 - з модерованого обговорення документальних фільмів;
 - як розпізнати та зупинити мову ворожнечі;
 - як залучати учасників на подію. 
А ще цілий ряд практичних порад з проведення онлайн-подій, роботою у зумі,
прямими  трансляціями  у  фейсбуці  й  youtube.  Все  це  стане  незамінним
помічником  і  дорожньою  картою  у  організації  та  проведенні  червневих
кінопоказів  у  громадах  Тульчинського  та  Могилів-Подільського  районів
Вінницької області.

Кожного  року  в  перший  день  літа  відзначається  Міжнародний  день
захисту дітей.
Це  свято  запроваджене  з  метою  привернення  уваги  широкої  громадськості,
організацій  та  урядових  установ  до  питань,  спрямованих  на  практичну
реалізацію  заходів  щодо  забезпечення  добробуту  дітей  в  усьому  світі.  Тому
фахівець  Піщанського  бюро правової  допомоги  Тетяна  Шубенко  підготувала
онлайн  консультацію  на  тему:  “Як  дитині  отримати  правову  допомогу
безоплатно”.



До  Міжнародного  дня  інтелектуальної  власності  підготовлено  до
перегляду відеоконсультацію на тему "Е - авторське право: як створити контент,
не  порушуюючи  закон?",  яку  підготувала  Тетяна  Шубенко,  начальник
Піщанського бюро правової допомоги Томашпільського МЦ з надання БВПД. 


